
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 04.25-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, Miklósi Jánosné pénzügyi csoportvezető, Temesváriné Bozsó 
Ágnes pénzügyi szervező, Nardai Dániel települési menedzser, Ambrus Dénes 
intézményvezető, Makk Tímea gazdaságvezető-helyettes, Hillender Györgyné 
intézményvezető, Barta Józsefné intézményvezető, Gácsi Zoltánné gazdaságvezető, 
Molnár Barna intézményvezető, Szekeresné Csőke Anita intézményvezető, Kapusi 
Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
  
Jegyzőkönyv hitelesítésre Vízkeleti Lászlónét jelöli ki. 
 
A napirendek közé 5 előterjesztést javasol felvenni: 
 

1.) Előterjesztés a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) sz. rendelet 
módosításának napirendről levétele 

2.) Előterjesztés adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről 
3.) Előterjesztés munkabérhitel igénybevételéről 
4.) Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 
5.) Előterjesztés a „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat 

benyújtásáról szóló 217/2011. (XII.15.) határozattal módosított 94/2011. (V.26.) számú 
határozat módosításáról 

 
A bizottság 5 igen szavazattal az 5 előterjesztést a napirendek közé felvette. 
 
 

1.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Vízkeleti Lászlóné: Egész jó és dicséretes jelentést kaptak. Jó költségvetési évet zárt az önkormányzat. 
 
Gácsi Jánosné: Neki is az a véleménye, hogy jó és részletes jelentést kaptak. Nagyon hasznos volt a 
polgármester vállalkozói szemlélete. Nem csak a törvények betartása a lényeg, hanem a gazdálkodás 
is. 
 
A bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről készült előterjesztést 5 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
47/2012.(IV.25.) Pü.biz.  határozat: 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
teljesítéséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
Erről értesül: 

1.) Képviselő-testület 



 2

2.) Bizottság tagjai 
 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról készült előterjesztés 5 
igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
48/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról  
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának 
jóváhagyásáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

3.) Előterjesztés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és 
vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről 
szóló 3/2006.(II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról készült előterjesztés 5 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
49/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 
3/2006.(II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.01.) sz. önk. 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselő-testület 
2.)  Bizottság tagjai 

 
 

             4.) Előterjesztés az önkormányzati rendeletek módosításáról 
         Előadó: Tatár László polgármester 

 
Papp Róbert: Nem teljes mértékben ért egyet a módosítással, de tudomásul veszi. 
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A bizottság az önkormányzati rendeletek módosításáról készült előterjesztést 5-5 igen szavazattal 
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja az alábbiak szerint: 
50/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A vásárok tartásának rendjéről szóló 5/2008.(II.7.) sz. rendelettel módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt 30/1995.(XI.27.) rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a vásárok tartásának rendjéről szóló 5/2008.(II.7.) sz. 
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 30/1995.(XI.27.) 
rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
51/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt 13/1994.(V.27.) rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 
43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
13/1994.(V.27.) rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
52/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) 
rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
53/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, 
26/1995.(VIII.31.) rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.) 
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, 26/1995.(VIII.31.) rendelete 
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
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Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
54/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz. rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz. 
rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
55/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 
1/2003.(II.6.) sz. rendelete készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
56/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt 10/2003.(III.6.) sz. rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 
46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 10/2003.(III.6.) 
sz. rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek 
elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
57/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló 51/2005.(XII.1.) sz. rendelete 
módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a a hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló 
51/2005.(XII.1.) sz. rendelete módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja. 
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Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
58/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési 
tevékenységről szóló 49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 6/1993.(III.5.) 
sz. rendelete módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a Fegyvernek nagyközség területén fenntartott 
temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló 49/2004.(XII.23.) sz. 
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt 6/1993.(III.5.) sz. rendelete 
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni 
javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
59/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) sz. rendelete 
módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről 
szóló 21/2004.(V.28.) sz. rendelete módosításáról készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
60/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2011.(VIII.29.) sz. rendelete 
módosításáról 
 

A Pénzügyi Bizottság a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
szóló 31/2011.(VIII.29.) sz. rendelete módosításáról készült előterjesztést a 
képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 

5.) Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
Előadó: Tatár László polgármester 
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Vízkeleti Lászlóné: Utóellenőrzések a vizsgálatok után szoktak lenni? 
 
Kapusi Jánosné: Igen, de lehet, hogy témavizsgálat vagy célvizsgálat keretében több intézménynél is. 
 
A bizottság a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült előterjesztést 5 igen 
szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
61/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
 

A Pénzügyi Bizottság a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja. 
 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 

 
 

6.) Előterjesztés az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet 
módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Barta Józsefné: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. Jók a tapasztalatok. Két éles hívás volt 
egészségügyi ok miatt. Több jelentkező is van még (kb. 40). Próbálják megoldani a mobiltelefonok 
bevonását is. 
 
Gácsi Jánosné: Kit illet a bevétel? 
 
Miklósi Jánosné: A telefon a Gondozási Központé. A bevétel a központé, a különbözetet átszámlázza 
a Polgárőrségnek, amivel el kell számolnia. 
 
A bizottság az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet módosításáról készült 
előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja. 
 
62/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló rendelet módosításáról  

A Pénzügyi Bizottság az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló 
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek 
elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 

1.) Képviselőtestület 
                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

7.) Előterjesztés az Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Tatár László polgármester: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
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A bizottság az Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
 
63/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról 
 

A Pénzügyi Bizottság az Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
 
 

8.) Előterjesztés közterületek és középületek fellobogózásáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
Papp Róbert: Módosító javaslata: A rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdésében a „kitűzhető” helyett 
„kerüljön kitűzésre” legyen, illetve egészüljön ki egy (3) bekezdéssel: június 4-én a nemzeti 
összetartozás napján, valamint október 6-án a nemzeti gyásznapon fekete zászlót kell felvonni a 
községházán. 
 
A bizottság a módosító indítványt 3 igen 2 tartózkodással elfogadta. 
 
Papp Róbert: Módosító javaslata: A rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdéssel egészüljön ki: június 4-én a 
nemzeti összetartozás napján, valamint október 6-án a nemzeti gyásznapon a nemzeti színű zászlót 
kell felvonni, majd félárbocra engedni. 
 
A bizottság a módosító indítványt 1 igen 4 nem szavazattal nem fogadta el. 
 
Buzás Istvánné dr.: A jelenlegi rendelet-tervezet csak a nemzeti ünnepen történő fellobogózásról szól. 
Amennyiben más ünnepek fellobogózásáról is akar rendelkezni a testület, akkor azt javasolja, hogy 
vegyék le napirendről és a következő testületi ülésre átdolgozva vigyék be. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A bizottság a közterületek és középületek fellobogózásáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal 
napirendről levenni javasolja a képviselőtestületnek 
 
64/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Közterületek és középületek fellobogózásáról szóló rendelet-tervezet napirend levételéről 
 

A Pénzügyi Bizottság a közterületek és középületek fellobogózásáról 
készült előterjesztést napirendről levenni javasolja a képviselőtestületnek. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
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8.) Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetésről 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
A bizottság a szociális nyári gyermekétkeztetésről készült előterjesztés „B” alternatíváját 5 igen 
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja: 
 
65/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
A szociális nyári gyermekétkeztetésről  
 

A Pénzügyi Bizottság a szociális nyári gyermekétkeztetésről készült 
előterjesztés „B” alternatíváját a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 

9.) Előterjesztés a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) sz. rendelet 
módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Buzás Istvánné dr.: Mivel a bizottság a szociális nyári gyermekétkeztetést nem támogatta, ezért az 
előterjesztést javasolja napirendről levenni. 
 
A bizottság a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) sz. rendelet módosításáról készült 
előterjesztést 5 igen szavazattal napirendről levette. 
 
66/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) sz. rendelet módosításának napirendről 
levétele 
 

A Pénzügyi Bizottság a 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) 
sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést napirendről levette. 

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 

                                       2.)  Bizottság tagjai 
 
 
10.) Előterjesztés az adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
A bizottság az adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a 
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
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67/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről  
 

A Pénzügyi Bizottság az adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
 

 
11.) Előterjesztés munkabérhitel igénybevételéről 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Miklósi Jánosné/Temesváriné B.Á..: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
A bizottság a munkabérhitel igénybevételéről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
 
68/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Munkabérhitel igénybevételéről  
 

A Pénzügyi Bizottság a munkabérhitel igénybevételéről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
 

 
12.) Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
Miklósi Jánosné/Temesváriné B.Á..: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez. 
 
A bizottság a folyószámlahitel igénybevételéről készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
69/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
Folyószámlahitel igénybevételéről 
 

A Pénzügyi Bizottság a folyószámlahitel igénybevételéről készült 
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 
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13.) Előterjesztés „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című 

pályázat benyújtásáról szóló 217/2011. (XII.15.) határozattal módosított 94/2011. 
(V.26.) számú határozat módosításáról 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt. 
 
A bizottság a „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat 
benyújtásáról szóló 217/2011. (XII.15.) határozattal módosított 94/2011. (V.26.) számú határozat 
módosításáról készült előterjesztést 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  
 
70/2012.(IV.25.) Pü.biz.   határozat: 
 
„Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról szóló 
217/2011. (XII.15.) határozattal módosított 94/2011. (V.26.) számú határozat módosításáról  
 

A Pénzügyi Bizottság a „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek 
Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról szóló 217/2011. (XII.15.) 
határozattal módosított 94/2011. (V.26.) számú határozat módosításáról 
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.  

 
Erről értesül: 
 
1.) Képviselőtestület 
2.) Bizottság tagjai 

 
 
 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1505 –kor bezárja. 
 
      kmf. 
 
 
        Bognár Zoltán                                                 Vízkeleti Lászlóné 
       bizottsági elnök                 bizottság tagja 
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TÁRGYMUTATÓ 

 
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 

Pénzügyi Bizottságának 
2012. 04. 25-i ülése 
Jegyzőkönyvéhez 

 
47/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
48/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának 

jóváhagyásáról  
 
49/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 
3/2006.(II.01.) sz. önk. rendelet módosításáról  

 
50/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz.határozat: A vásárok tartásának rendjéről szóló 5/2008.(II.7.) sz. 

rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
30/1995.(XI.27.) rendelete módosításáról 

 
51/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 

43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt 13/1994.(V.27.) rendelete 
módosításáról  

 
52/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) 

rendelete módosításáról 
 
53/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.) 

rendelettel egységes szerkezetbe foglalt, 26/1995.(VIII.31.) 
rendelete módosításáról  

 
54/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz. 

rendelete módosításáról  
 
55/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 

1/2003.(II.6.) sz. rendelete módosításáról  
 
56/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 

46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe 
foglalt 10/2003.(III.6.) sz. rendelete módosításáról  

 
57/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló 

51/2005.(XII.1.) sz. rendelete módosításáról  
 
58/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Fegyvernek nagyközség területén fenntartott 

temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről 
szóló 49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt 6/1993.(III.5.) sz. rendelete 
módosításáról 

 
59/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről 

szóló 21/2004.(V.28.) sz. rendelete módosításáról  
 
60/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

31/2011.(VIII.29.) sz. rendelete módosításáról 
 
61/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről  
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62/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről szóló 

rendelet módosításáról  
 
63/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Orvosi ügyeleti rendszerre tett ajánlatról  
 
64/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Közterületek és középületek fellobogózásáról szóló 

rendelet-tervezet napirend levételéről  
 
65/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 

1/2003.(II.6.) sz. rendelete módosításáról  
 
66/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: 2012. évi nyersanyagnormáról szóló 45/2011. (X.28.) sz. 

rendelet módosításának napirendről levétele 
 
67/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Adósságot keletkeztető ügyletek összegeiről  
 
68/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Munkabérhitel igénybevételéről  
 
69/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Folyószámlahitel igénybevételéről 
 
70/2012. (IV.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: „Komposztálás népszerűsítése Fegyvernek 

Nagyközségben” című pályázat benyújtásáról szóló 
217/2011. (XII.15.) határozattal módosított 94/2011. 
(V.26.) számú határozat módosításáról 

 


