JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2015.02.25-ei üléséről.
Helye: Fegyvernek Városháza tanácsterme
Jelen vannak: Papp Róbert Tamás Pénzügyi Bizottság Elnöke, Burján Attila János Bizottsági
Tag, Molnár Barna Bizottsági Tag, Tukarcs Istvánné Bizottsági Tag, Vízkeleti
Lászlóné Bizottsági tag, Dr. Tatár Gábor alpolgármester, Tatár László
Polgármester, Buzás Istvánné dr. Jegyző, Angyal Csaba Pénzügyi
Csoportvezető, Patakiné Holló Irén Jegyzőkönyvvezető

Papp Róbert Tamás a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes és az 14: 00 órakor az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Vizkeleti Lászlóné Pénzügyi Bizottsági tagot jelöli ki.
Papp Róbert Tamás a Pénzügyi Bizottság Elnöke javasolja, az alábbi pótnapirendek
felvételét:
5. Fegyvernek Város Polgármestere 2015. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról
6. Euro-Poli-Dentál Kft-vel kötött feladat ellátási szerződések módosításáról

A Pénzügyi Bizottság tagjai hozzászólás nélkül 5 igen szavazattal egyetértenek a
pótnapirendi pontok felvételével, 5 igen szavazattal a napirendeket az alábbiak szerint
fogadják el:
15/2015.(II.25.) Pü.biz.

határozat:

Pénzügyi Bizottság 2015.02.25. ülésének napirendi pontjairól
A Pénzügyi Bizottság 2015.02.25. ülésének napirendi pontjait, ezen felül:
5. Fegyvernek Város Polgármestere 2015. évi szabadság-ütemezésének
jóváhagyásáról
6. Euro-Poli-Dentál Kft-vel kötött feladat ellátási szerződések módosításáról
a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

1.
napirend: Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László
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Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés magyarázata.
Kéri, a rendelet tervezet 6.§ (2) bekezdés b) pontjának alábbiak szerinti javítását:
,, …. Egyedül élő esetén a 22.000.- Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”
Kéri, a rendelet tervezet 6. § (7) bekezdésének alábbiak szerinti javítását:
,,…és gyógyszerköltsége 3 egymást követő hónapban meghaladja havonként a 12. 000.- Ftot.”
Továbbiakban kéri, a rendelet tervezet ,,B” alternatívájának 5. § (2) bekezdésének alábbiak
szerinti javítását:
,,…és gyógyszerköltsége 3 egymást követő hónapban meghaladja havonként a 12. 000.- Ftot.”
Felhívja a Pénzügyi Bizottság tagjainak figyelmét arra, hogy a ,,A” alternatíva 10. §.-a
jogellenes, mivel a lakhatási támogatáshoz ezt nem lehetséges feltételeket előírni.
Továbbiakban kéri a rendelet tervezet ,,A” alternatívájának 10. §-ának törlését.
Dr. Bognár Zoltán: Kérdezi, hogy a 18 millió forintból, 9 millió forint finanszírozva van, és
9 millió forintot önerőből kell állni.
Tatár László: Nem, erre az évre teljes egészében le van finanszírozva. A szociális ellátásokra
kap az Önkormányzat normatívát, ebből a normatívából vannak kötött feladatok, illetve olyan
finanszírozások amit ebből oldunk meg, ebből 9 millió forintot tervezünk települési
segélyekre, 9 milliót pedig hozzá kell tegyünk a közfoglalkoztatáshoz.
Papp Róbert Tamás: Milyen törvény szabályozza a lakhatási támogatás szabályait? Nem
értem, hogy amíg valaki csak kivesz a ,,közösből” miért kell támogatni?
Buzás Istvánné dr.: Az 1993. évi szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény 45. §-a.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság Szociális ellátások
szabályozásáról szóló rendelet módosításáról készült rendelet tervezet ,,A” alternatíváját a
képviselő-testületnek 5 nem szavazattal elfogadni nem javasolja, Szociális ellátások
szabályozásáról szóló rendelet módosításáról készült rendelet tervezet ,,B” alternatíváját
módosításokkal együtt a képviselő-testületnek 5-5-5-5-5 igen szavazattal elfogadni javasolja.
16/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:

Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Szociális ellátások szabályozásáról szóló
rendelet módosításáról készült rendelet tervezet ,,B”
alternatíváját módosításokkal együtt, a képviselő-testületnek
elfogadni nem javasolja.
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Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

2. napirend: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról
Előadó: Tatár László
Tatár László: Az előterjesztés magyarázata.
Vizkeleti Lászlóné: A szerződésben benne van, hogy a rekultiválásra földterületet kell
biztosítani, az aláírók vállalják a földterület biztosítását.
Papp Róbert Tamás: Kérdezi, hogy Fegyvernek Város Polgármestere miért nincs benne, az
ügyvivő tanácsban?
Tatár László: Erre nem tudok válaszolni.
Vízkeleti Lászlóné: Az induló vagyont a Társulás tagjai adják, veszteséges működés esetén a
Társulásnak kell a veszteséget nullává tennie. Véleményem szerint ez nagyon hátrányosan hat
a Társulásban lévő összes Önkormányzatra. Senki nem szól semmit?
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság készült Szolnok-Abony-SzajolRákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati
Társulása Társulási Megállapodás módosításáról készült előterjesztést a Képviselő
testületnek 3 nem és 2 tartózkodással elfogadni nem javasolja.
17/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési
Szilárd
Hulladéklerakói
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának
Önkormányzati
Társulása
Társulási
Megállapodás
módosításáról készült előterjesztést a Képviselő testületnek
elfogadni nem javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság
3. napirend: Fegyvernek település víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének
elfogadásáról
Előadó: Tatár László
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Papp Róbert Tamás: A rövid távú fejlesztési tervnél az 1 millió forint pótlást, kevésnek
tartom a TRV. részéről. Továbbá megjegyzem, hogy elfogadhatatlannak tartom a településen
jelentkező mindennapos vízhiányt.
Molnár Barna: Véleményem szerint is elfogadhatatlan a mindennapos vízhiány.
Dr. Tatár Gábor: A határozati javaslatban szerepel, hogy a fejlesztéseket értékcsökkenés
terhére kell elvégezni. Ha az első, illetve a második évben az értékcsökkenés összegét nem
fordítják fejlesztésre, de a harmadik évben olyan fejlesztés válik szükségessé amit az adott év
értékcsökkenéséből nem tud elvégezni a TRV., akkor az előző évek értékcsökkenéséből
képzett tartalékból kell elvégezni a fejlesztéseket?
Angyal Csaba: Az előző évek értékcsökkenése tartalékként,meg kell hogy legyen,
mérlegben kimutatható.

a

Tatár László: Terveink között szerepel, hogy az értékcsökkenésből képzett tartalékot az
Önkormányzat számláján őrizzük.
Buzás Istvánné dr.: Kéri a felújítási és pótlási terv alábbiak szerinti javítását:
FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV
I. ÜTEM
2015. évben tervezett felújítások és pótlások
Rövidtávú felújítási és pótlási terv:
Ivóvíz
Vkr.
azonosító

FE-IV

FE-IV

Felújítás és pótlás
megnevezése
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék
keret.
Évente 50 db tolózár
műszaki állapota és
kora miatt a
szakaszolhatóság
érdekében folyamatos
cserére van szükség

Vízjogi
létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Javasolt forrás

Nem

1.000.000.-Ft

2015. évi bérleti
díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS

Nem

3.000.000.-Ft

egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS

Vízjogi
létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Szennyvíztisztítás
Vkr.
azonosító

Felújítás és pótlás
megnevezése

Javasolt forrás
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FE-SZV

Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék
keret.

Nem

400.000.-Ft
Egyéb forrás

2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
Aktualizálni

1.400.000.-Ft

II. ÜTEM
2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások
Középtávú felújítási és pótlási terv:
Ivóvíz
Vkr.
Felújítás és pótlás
Vízjogi
azonosító
megnevezése
létesítési
engedély
3
50 m -es víztorony
víztér festésének és a
szár külső-belső
festésének elvégzése
(A megnevezés az
excel táblázatban
lévőtől eltér) A
FE-IV
Nem
víztorony 100m3-es,
melynek teljes
felújítása 2010. évben
történt. Nem
javasoljuk a
középtávú fejlesztések
közötti
megvalósítását.
12 db közkifolyó
javítása, illetve cseréje
Csak a 8 db
FE-IV
Nem
vízmintavételi pont
esetében értünk egyet
a munkák
elvégzésével
szénszűrő töltet,
homokszűrő töltet
csere
FE-IV
Nem
A rendszerben
tudomásunk szerint
nincs szénszűrő
Évente 120 db tolózár
FE-IV
műszaki állapota és
Nem
kora miatt a

Becsült nettó
költség

Javasolt forrás

600.000.-Ft

2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)

1.500.000.-Ft
Költség
arányosítva

2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS

6.000.000.-Ft
Költség
arányosítva

2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS

7.200.000.-Ft

egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
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szakaszolhatóság
érdekében folyamatos
cserére van szükség
2016-2018. években

Szennyvízelvezetés
Szennyvízcsatorna (gravitációs)

Vkr.
azonosító

FE-SZV

Felújítás és pótlás
megnevezése
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék
keret.

Vízjogi
létesítési
engedély

Becsült nettó
költség

Javasolt forrás

Nem

500.000.-Ft

Egyéb forrás

2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:
Aktualizálni

8.600.000.-Ft

III. ÜTEM
2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások
Hosszú távú felújítási és pótlási terv:
Ivóvíz
Vkr.
Felújítás és pótlás
azonosító
megnevezése

Vízjogi
létesítési
engedély

Becsült nettó
költség

FE-IV

50 db tolózár műszaki
állapota és kora miatt a
szakaszolhatóság
érdekében folyamatos
cserére van szükség

Nem

3.000.000.-Ft

FE-IV

100 db tűzcsap cseréje
modern föld felettire

Nem

20.000.000.-Ft

FE-IV

AC csövek ütemezett
cseréje

Nem
Igen

46.000.000.-Ft

FE-IV

kút felújítás

Nem

4.000.000.-Ft

Javasolt forrás

2020.-2029. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
2020.-2029. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS)
2020.-2029. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
2020.-2029. évi
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bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS)

Nincs konkrétum!

Szennyvíz
Vkr.
azonosító

FE-SZV

FE-SZV

FE-SZV

FE-SZV

Felújítás és pótlás
megnevezése
Szennyvíz átemelő
felújítás Kossuth út,
Szegfű út, Angolkert
út
Szennyvíz csatorna
rekonstrukció 500 fm
Szennyvíz átemelő
felújítás Tulipán út,
Ady E. út
Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék
keret.

Vízjogi
létesítési
engedély

Becsült nettó
költség

Javasolt forrás

Nem

3.000.000.-Ft

Pályázati forrás

Nem

10.000.000.-Ft

Pályázati forrás

Nem

2.000.000.-Ft

Pályázati forrás

Nem

1.000.000.-Ft

Egyéb forrás

2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

89.000.000.-Ft

BERUHÁZÁSI TERV
I. ÜTEM
Rövidtávú beruházási terv
2015. évben tervezett beruházások:
Ivóvíz
Vkr.
Beruházás
azonosító
megnevezése

FE-IV

Előre nem látható
események miatt,
váratlanul jelentkező
felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék
keret.

Vízjogi
létesítési
engedély

Nem

2015. évben tervezett beruházások összesen:

Tervezett nettó
összeg

1.000.000.-Ft

Javasolt forrás

2015. évi bérleti
díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS

1.000.000.-Ft
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II. ÜTEM
Középtávú beruházási terv:
2016.-2019. évben tervezett beruházások:
Hálózat körösítés
Ivóvíz
Vkr.
azonosító

Beruházás megnevezése

FE-IV

Hálózat körösítés
Sallai út-Gorkij Boróka
út 160 fm

Nem
Véleményünk
szerint
engedélyköteles

2.080.000.-Ft

FE-IV

Hálózat körösítés
Sallai Lelovich útFrankel út 140 fm

Nem
Véleményünk
szerint
engedélyköteles

1.820.000.-Ft

FE-IV

Hálózat körösítés
Angolkert útFelszabadulás Szent
Erzsébet út 730 fm

Nem
Véleményünk
szerint
engedélyköteles

9.490.000.-Ft

FE-IV

Hálózat körösítés
Kossuth L.-Hársfa út
150 fm

Nem
Véleményünk
szerint
engedélyköteles

1.950.000.-Ft

FE-IV

Hálózat körösítés
Rákóczi F.-Mező I.
Kápolna út 150fm

Nem
Véleményünk
szerint
engedélyköteles

1.950.000.-Ft

FE-IV

Hálózat körösítés
Felszabadulás Szent
Erzsébet-Damjanich út
240 fm

Nem
Véleményünk
szerint
engedélyköteles

3.120.000.-Ft

FE-IV

Hálózat körösítés
Marx K.-Bajcsy Zs.E. út
(Zártkert út) 350 fm

Igen

???????????
Ft

Vízjogi
létesítési
engedély

Tervezett
nettó összeg

Javasolt forrás

2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
2016.-2019. évi
bérleti díj
+ egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS
egyéb forrás
(pl. pályázat)
ÉCS)

Szennyvízelvezetés
Szennyvízátemelők
Gép, berendezés
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Vkr.
azonosító

FE-SZV

Beruházás
megnevezése
Szennyvíz átemelő
2db tartalékszivattyú
beszerzése
Az aknákban terv
szerint duplán
kerültek beépítésre a
szivattyúk, egy üzemi
egy állandó tartalék.
A 11 db aknában
összesen 22 db
szivattyú került
beépítésre. Nincs
szükség ezen felül
tartalék szivattyúk
beszerzésére. A
szükség szerinti
felújítás, vagy csere
indokolt esetben
tervezhető

Vízjogi
létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Javasolt forrás

Nem

3.000.000.-Ft

Egyéb forrás

2016.-2019. évben tervezett beruházások összesen:
Aktualizálni
III.

23.410.000.-Ft

ÜTEM

Hosszú távú beruházási terv:
2020.-2029. évben tervezett beruházások:
Szennyvízelvezetés
Szennyvízátemelők
Gép, berendezés
Vkr.
azonosító
FE-SZV

Beruházás
megnevezése
Szennyvíz átemelő 4
db tartalékszivattyú
beszerzése
Az aknákban terv
szerint duplán
kerültek beépítésre a
szivattyúk, egy üzemi
egy állandó tartalék.
A 11 db aknában
összesen 22 db
szivattyú került

Vízjogi létesítési
engedély

Tervezett nettó
összeg

Javasolt forrás

Nem

6.000.000.-Ft

Egyéb forrás
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beépítésre. Nincs
szükség ezen felül
tartalék szivattyúk
beszerzésére. A
szükség szerinti
felújítás, vagy csere
indokolt esetben
tervezhető

2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen:

6.000.000.-Ft

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.:
Aktualizálni

129.410.000.-Ft

Tervezett bérleti díj (2015.-2029.):
Nem releváns

33.000.000.-Ft

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság készült Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó gördülő fejlesztési
tervének elfogadásáról készült előterjesztést, módosításokkal együtt, a Képviselő testületnek
5 -5 igen szavazattal elfogadni javasolja.
18/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó
gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
A Pénzügyi Bizottság Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Fegyvernek település vízi közműveire vonatkozó gördülő
fejlesztési tervének elfogadásáról készült előterjesztést,
módosításokkal együtt a Képviselő testületnek elfogadni
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság készült Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-vel megkötendő Fegyvernek településen működő víziközművek bérleti
szerződéséről készült előterjesztést, módosításokkal együtt, a Képviselő testületnek 5 igen
szavazattal elfogadni javasolja.
19/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:
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Regionális Vízművek Zrt-vel megkötendő
víziközművek bérleti szerződéséről

Fegyvernek

településen

működő

A Pénzügyi Bizottság Regionális Vízművek Zrt-vel
megkötendő Fegyvernek településen működő víziközművek
bérleti szerződéséről készült előterjesztést a Képviselő
testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

4. napirend: A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott Burai
Judit lakhatását szolgáló támogatási kérelemről
Előadó: Tatár László

Vízkeleti Lászlóné: Az előterjesztésben az áll, hogy 100.000.-Ft összegű előleget kér , minek
a terhére?
Tatár László: Közfoglalkoztatási bér terhére.
Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság készült A Fegyverneki Roma
Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott Burai Judit lakhatását szolgáló támogatási
kérelemről készült előterjesztést, a Képviselő testületnek 5 igen szavazattal elfogadni
javasolja.
20/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:

A Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott Burai Judit
lakhatását szolgáló támogatási kérelemről
A Pénzügyi Bizottság A Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által benyújtott Burai Judit lakhatását
szolgáló támogatási kérelemről készült előterjesztést a
Képviselő testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

5. napirend: Fegyvernek Város Polgármestere 2015. évi szabadság-ütemezésének
jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata.
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság készült Fegyvernek Város
Polgármestere 2015. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról készült előterjesztést, a
Képviselő testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja.
21/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:

Fegyvernek Város Polgármestere 2015. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról
A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Polgármestere 2015.
évi
szabadság-ütemezésének
jóváhagyásáról
készült
előterjesztést a Képviselő testületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

6. napirend: Poli-Dentál Kft-vel kötött feladat ellátási szerződések módosításáról
Előadó: Tatár László
Buzás Istvánné dr.: Az előterjesztés rövid magyarázata.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság készült Az Euro-Poli Dentál Kftvel kötött I. számú fogászati körzetre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosításáról
készült előterjesztést, a Képviselő testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja.
22/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:

Az Euro-Poli Dentál Kft-vel kötött I. számú fogászati körzetre vonatkozó feladat ellátási
szerződés módosításáról
A Pénzügyi Bizottság Az Euro-Poli Dentál Kft-vel kötött I.
számú fogászati körzetre vonatkozó feladat ellátási szerződés
módosításáról készült előterjesztést a Képviselő testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

Egyéb hozzászólás, észrevétel nincs, a Pénzügyi Bizottság készült Az Euro-Poli Dentál Kftvel kötött II. számú fogászati körzetre vonatkozó feladat ellátási szerződés módosításáról
készült előterjesztést, a Képviselő testületnek 5 igen szavazattal elfogadni javasolja.
23/2015.(II.19.)Pü.biz.

határozat:

Az Euro-Poli Dentál Kft-vel kötött II. számú fogászati körzetre vonatkozó feladat
ellátási szerződés módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság Az Euro-Poli Dentál Kft-vel kötött II.
számú fogászati körzetre vonatkozó feladat ellátási szerződés
módosításáról készült előterjesztést a Képviselő testületnek
elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

Papp Róbert Tamás, a Pénzügyi Bizottság elnöke, megköszöni a jelenlévők részvételét, és
az ülést 1514 órakor bezárja.

Kmft.

Papp Róbert Tamás
Pénzügyi Bizottság Elnöke

Vízkeleti Lászlóné
Jegyzőkönyvhitelesítő
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