JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.11.14.-i üléséről.
Helye: Községháza
Jelen vannak: Bognár Zoltán, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi
Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes, Kelemen Csaba, Hillender Györgyné, Nardai
Dániel, Temesváriné Bozsó Ágnes, Miklósi Jánosné, Barta Józsefné, Gácsi Zoltánné,
Bognár Annamária, Szekeresné Csőke Anita, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Papp Róbertet jelöli ki.
A napirendek közé 1 előterjesztést javasol felvenni:
1.) Előterjesztés Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről szóló határozatok
visszavonásáról
A bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést a napirendek közé felvette.

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Azt látja, hogy a hiány növekszik. Mit foglal magába az, hogy „egyéb gazdasági
események miatt”?
Miklósi Jánosné/Tatár László polgármester: Az utolsó módosítás utáni kifizetések. Pl.: 2 autó svájci
frankos hitele, intézménynél jelentkező plusz költségek (energia), elmaradt bevételek (húsbolt nem
hozta azt az előirányzatot, amit terveztünk, a temetkezésnél sokan az urnás temetést választják, mivel
olcsóbb).
Papp Róbert: Elgondolkodtató ez a plusz 10 millió forint.
Tatár László polgármester: Viszont nem vettünk fel plusz hitelt. Ezeket a plusz bevételekből
finanszírozzuk. 30 napon túli kifizetetlen számlánk nincs. Sok minden pluszt vállaltunk, de
finanszíroztuk. Arról nem tehetünk, hogy a lakosság elszegényedik és nem tudja fizetni a vízdíjat,
adót, stb.
Vízkeleti Lászlóné: Nézte az Önkormányzat, hogy a minimálbér-emelés mit jelent?
Tatár László polgármester: Most nézik. Véleménye szerint kb. 100 főt biztos érint.
Bognár Zoltán: A buszöböl áthelyezéssel kapcsolatban mi a 2.700 eFt?
Miklósi Jánosné/Tatár László polgármester: Ladányiék végezték a munkát. Anyagdíj, munkadíj,
engedélyes terv, szakhatósági engedélyek díjait tartalmazza az összeg. A Hubai per hozadéka.
Vízkeleti Lászlóné: A létszámmal vannak gondjai, véleménye szerint az 1. sz. mellékletben nem
egyeznek meg.
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Temesváriné Bozsó Ágnes: A létszámot úgy kell nézni, hogy az eredeti előirányzathoz hozzá kell adni
a májusi, szeptemberi és azután a mostani módosítást. Így lesz jó a létszám.
Vízkeleti Lászlóné: Háromszor módosítottuk a költségvetést már. Ennyire nem lehet megtervezni
előre? Például a bér és járulékai közel 30 millió Ft-tal emelkedett. Ezt nem lehetett látni az iskolánál és
az óvodánál?
Kelemen Csaba: A bért alapórával kell számolni, tervezni. A pályázati pénzek utólagosan jönnek be a
rendszerbe. Pl. közfoglalkoztatásból, IPR-ből, plusz feladat után, bérkompenzáció, stb.
Vízkeleti Lászlóné: Önkormányzati kiegészítésnél van hozzá forrás?
Ficsor Dénes: Minden döntés át megy a pénzügyi bizottságin.
Ambrus Dénes: Az intézmény szempontjából olyan hitelt nem vett fel az Önkormányzat év közben,
amivel a fenntartó terhe megemelkedett volna.
Kelemen Csaba: Mi országosan más iskolákhoz képest nem állunk rosszul. Országosan 40,0 %-os
önkormányzati kiegészítés kell az iskoláknak, míg Fegyverneken ez az arány 30,08 %-os.
Buzás Istvánné dr.: A kiindulási alap rossz. Kényszer koncepció van. Ehhez jön év közben a plusz
kötelezettség vállalás. Eltelik az év, aztán több lesz az energia, több a betegszabadság, stb. Ez az
összkép. Ide jutottunk. Például volt olyan év, hogy az állam az Orvosi Rendelőt sem finanszírozta le.
A bért is csak 65 %-ban finanszírozta, és akkor még hol van a dologi kiadás. „Luxus vagy kívánság”
nincs benne. Az energia is a 2006-os szinten van például.
Tatár László polgármester: Mindent megoldottunk a folyószámla hitelből az idén.
A bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést 4 igen, 1
tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
130/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

2.) Előterjesztés a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Részletesebben kifejti az előterjesztést.
Barta Józsefné: Tájékoztatja a bizottságot a törvényről. A „B” alternatívát javasolja, mert mindenki a
jövedelme alapján fizet. Igazságos rendszer. 90 klubtaggal nullásan tud működni az intézmény.
A bizottság a szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztés
1. §-át 5 nem szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni nem javasolja.
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131/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

A szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztés 1. §.
A Pénzügyi Bizottság a szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztés 1. §.-át a képviselő-testületnek
elfogadásra nem javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság a szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztés
2. §-ának „B” alternatíváját 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
132/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

A szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztés 2. §.
A Pénzügyi Bizottság a szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztés 2. §-ának „B” alternatíváját a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

3.) Előterjesztés a Képviselő-testület Gazdasági Programjának módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Gácsi Jánosné: Nem emlékszik rá, hogy lett volna szó az elmúlt üléseken arról, hogy várossá akarjuk
nyilvánítani Fegyverneket.
Bognár Zoltán: Volt róla szó.
Gácsi Jánosné: Mi az előnye?
Tatár László polgármester: Régóta igényként merül fel. Községből várossá lenni nem olyan nehéz.
Finanszírozás szempontjából jelen pillanatban nincs előnye, de nem tudni, hogy alakul majd.
Gácsi Jánosné: Úgy várossá nyilvánítani Fegyverneket, hogy Szapárfalu községrész diszkriminatív. A
mindennapi szükségletek nincsenek meg. Nincs tiszta levegő, zajos, a járdák rosszak. Nincs rendes
posta, a bolt olyan, hogy nem lehet bemenni-kijönni. Legyen pad a játszótéren. Fegyverneken van pad.
Tatár László polgármester: Haladunk Szapárfalu felé. Egy év alatt ennyire futotta az időből és
pénzből. Ha pici „levegő” hagynak, akkor megoldódnak a dolgok. Jó lenne ha Szapárfalu is
összefogna. Mondja azt, hogy adjuk össze a pénzt és csináljuk meg. A 4-es számú főúttal nem igazán
tudunk mit kezdeni.
Gácsi Jánosné: Összefogás azért nincs, mert mindenki idős. Nincs elég jövedelmük.
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Tatár László polgármester: Vannak ott fiatalok is Szapárfaluban. A realitások talaján kell lennünk.
Borgulya úrral rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és tájékoztatjuk egymást. Erőink rövidek, az idő
pedig halad.
Gácsi Jánosné: Szomorú, hogy így kezelik az ügyet. Ez inkább „tanyasiasodás”.
A bizottság a Képviselő-testület Gazdasági Programjának módosításáról készült előterjesztést 4 igen,
1 nem szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
133/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Képviselő-testület Gazdasági Programjának módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület Gazdasági Programjának
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

4.) Előterjesztés a Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának
felosztásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a polgármesterek még nem tudtak egyeztetni a
témában, ezért javasolja az előterjesztést napirendről levenni.
A bizottság a Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának felosztásáról
készült előterjesztést 5 igen szavazattal napirendről levette.
134/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület vagyonának felosztásáról
A Pénzügyi Bizottság a Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság
Köztestület vagyonának felosztásáról készült előterjesztést napirendről
levette.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

5.) Előterjesztés a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.,) sz rendelet
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
Gácsi Jánosné: Ez a múlt alkalommal nem merült fel, hogy egyszerre tárgyaltuk volna?
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Buzás Istvánné dr.: Nem.
A bizottság a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.,) sz rendelet módosításáról készült
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
135/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.,) sz rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló
45/2011.(X.28.,) sz rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

6.) Előterjesztés az S.O.S. segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az anyag még nem állt össze teljesen, ezért
javasolja az előterjesztést napirendről levenni.
A bizottság az S.O.S. segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről készült előterjesztést 5 igen szavazattal
napirendről levette.
136/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

S.O.S. segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
A Pénzügyi Bizottság az S.O.S. segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

7.) Előterjesztés a „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán
jóváhagyott határozatok elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
Tatár László polgármester: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság a „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán jóváhagyott
határozatok elfogadásáról készült előterjesztést 4 igen, 1 nem szavazattal a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
137/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:
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„Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt kapcsán jóváhagyott határozatok
elfogadásáról
A Pénzügyi Bizottság a „Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer”
projekt kapcsán jóváhagyott határozatok elfogadásáról készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

8.)

Előterjesztés Fegyvernek Önkormányzat
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Közbeszerzési

Szabályzatának

Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság a Fegyvernek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról készült
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
138/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

9.) Előterjesztés a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének
módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Az előzményeket ismerteti a bizottsággal.
Buzás Istvánné dr.: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a határozati javaslat azt tartalmazza, amit a
többség kért.
Nardai Dániel: A szakfeladat nem hozza azt, amit vártunk. Kevesebb éves jegyet ad el. Ha figyelembe
vesszük a horgászegyesületek véleményét, 1 kéri a 3 napos tilalmat.
Papp Róbert: Amikor megtudják, hogy telepítés van, kifogják rögtön.
Tatár László polgármester: Ha valaki kifizeti az engedélyt, szeretné kifogni a mennyiséget. Azt aki
„húshorgász”, nem tudjuk meggyőzni, hogy dobja vissza a halat. Van sporthorgász és húshorgász. Az
őrzést kell megoldani.

7

Ficsor Dénes: Hogy készítjük a halászati tervet? Ami veszteséges, olyat nem szabad hagynunk. A
horgászegyesületeknek kell megegyezni!
Nardai Dániel: Jogszabály alapján készítik a halászati tervet. Előírja, hogy mennyi vízbe, mennyi
halat lehet telepíteni.
A bizottság a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének módosításáról szóló
197/2011.(XI.24.) sz. határozat módosításáról készült előterjesztést 3 igen, 2 nem szavazattal a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
139/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.)
sz. határozat módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási
tervének módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozat
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
10.) Előterjesztés a víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester/Nardai Dániel: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
Buzás Istvánné dr.: Módosító javaslata: A határozati javaslat szövegében a:
„…kötelezettséget vállal…” szövegrész helyébe a „…kezdeményez…” szövegrész lép, továbbá
kiegészül a „…terhére, mely nem járhat az intézményfinanszírozás növekedésével.” Szöveggel.
A bizottság a víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról készült előterjesztést – a
módosító javaslat figyelembe vételével – 5-5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni
javasolja.
140/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításáról
A Pénzügyi Bizottság a víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági célú
hasznosításáról készült előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe
vételével - a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

11.) Előterjesztés a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend
jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
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Buzás Istvánné dr.: Tájékoztatja a bizottságot, hogy téves megállapítás történt, ezért nem kell
módosítani a határozatot, így javasolja annak napirendről levételét.
Ficsor Dénes: Jól van szabályozva?
Buzás Istvánné dr.: Igen.
A bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról készült
előterjesztést 5 igen szavazattal napirendről levette.
141/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti
munkamegosztás és felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat módosításáról
készült előterjesztést napirendről levette.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

11.) Előterjesztés a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának, Szervezeti és
Működési Szabályzatának, valamint a Gyermekélelmezési Konyha és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon
kívül helyezéséről szóló határozatok visszavonásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Az eltelt időszakban szakhatósági egyeztetések történtek, mely alapján javasoljuk
az intézményt változatlan formában továbbműködtetni és a novemberi képviselő-testületi ülésen
elfogadott határozatokat visszavonni. A visszavonás indoka, hogy az intézményben felelősségteljes
élelmiszer-szakmai munkát (állategészségügyi, növény-egészségügyi, stb.) kell végezni, melyért az
intézményvezető tartozik felelősséggel.
Tatár László polgármester/Buzás Istvánné dr.: Azon vagyunk, hogy ne legyen többletköltség.
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül
helyezéséről szóló 186/2011. (XI.24.) sz. határozat visszavonásáról készült előterjesztést 5 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
142/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről
szóló határozat visszavonásáról
A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és
Alapító Okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló 186/2011. (XI.24.)
sz. határozat visszavonásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
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1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül
helyezéséről szóló 187/2011. (XI.24.) sz. határozat visszavonásáról készült előterjesztést 5 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
143/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről
szóló határozat visszavonásáról
A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről szóló 187/2011. (XI.24.) sz.
határozat visszavonásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről szóló 188/2011. (XI.24.) sz . határozat
visszavonásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
144/2011.(XII.14.) Pü.biz.

határozat:

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás
felelősségvállalási rend hatályon kívül helyezéséről szóló határozat visszavonásáról

és

A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri
Hivatal közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend hatályon kívül
helyezéséről szóló 188/2011. (XI.24.) sz . határozat visszavonásáról készült
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1640 –kor bezárja.

kmf.

Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Papp Róbert Tamás
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2011.12. 14.-i ülése
Jegyzőkönyvéhez
130/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az
önkormányzat
módosításáról

2011.

131/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztés 1. §.

132/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A szociális ellátásról szóló 7/1996.(IV.5.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztés 2. §.

133/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz.határozat:

Képviselő-testület Gazdasági Programjának módosításáról

134/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület
vagyonának felosztásáról

135/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011.(X.28.,) sz
rendelet módosításáról

136/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

S.O.S. segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről

137/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

„Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer” projekt
kapcsán jóváhagyott határozatok elfogadásáról

138/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosításáról

139/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyvernek Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási tervének
módosításáról szóló 197/2011.(XI.24.) sz. határozat
módosításáról

140/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A víztelenített
hasznosításáról

141/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény és a
Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztás és
felelősségvállalási rend jóváhagyásáról szóló határozat
módosításáról

142/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Gyermekélelmezési Konyha megszüntetéséről és Alapító
Okiratának hatályon kívül helyezéséről szóló határozat
visszavonásáról

143/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Gyermekélelmezési Konyha Szervezeti és Működési
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről szóló határozat
visszavonásáról

144/2011. (XII.14.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Gyermekélelmezési Konyha és a Polgármesteri Hivatal
közötti munkamegosztás és felelősségvállalási rend
hatályon
kívül
helyezéséről
szóló
határozat
visszavonásáról

szennyvíziszap

évi

költségvetésének

mezőgazdasági

célú

