0JEGYZŐKÖNYV
Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.01.25.-i üléséről.
Helye: Községháza
Jelen vannak: Bognár Zoltán bizottság elnöke, Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti
Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester, Ficsor Dénes alpolgármester, Buzás
Istvánné dr. jegyző, Ambrus Dénes intézményvezető, Kelemen Csaba gazdaságvezető,
Hillender Györgyné intézményvezető, Nardai Dániel intézményvezető, Miklósi Jánosné
pénzügyi csoportvezető, Barta Józsefné intézményvezető, Gácsi Zoltánné
gazdaságvezető, Bognár Annamária intézményvezető, Szekeresné Csőke Anita
gazdasági ügyintéző, Kapusi Jánosné jegyzőkönyvvezető.
Bognár Zoltán - a bizottság elnöke - köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Vízkeleti Lászlóné jelöli ki.
A napirendek közé 4 előterjesztést javasol felvenni:
1.) Előterjesztés a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról
2.) Előterjesztés számlavezető pénzintézet kijelöléséről
3.) Előterjesztés az 1/2012. (I.6.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
4.) Előterjesztés a „Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről
A bizottság 4 igen szavazattal az előterjesztéseket a napirendek közé felvette.

1.) 2012. évi költségvetés előzetes tárgyalása
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Azt látja, hogy a ~ 30 millió forint hiány van. Honnan pótolunk?
Vízkeleti Lászlóné: Ebbe a költségvetésben már benne van a folyószámlahitel is?
Tatár László polgármester: Nincs benne.
Vízkeleti Lászlóné: A képviselőkre nehéz munka és nagy felelősség vár. Mi a viszonyítási alap az
intézményeknél?
Miklósi Jánosné: Van egy koncepció, amit a testület elfogadott. A bérek a jogszabályoknak
megfelelően, az energia az emelés figyelembe vételével, a dologi kiadás pedig a tavalyi szinten van
tervezve.
Tatár László polgármester: A nem kötelező feladat ~ 100 millió Ft. A kiadott anyagból látszik, hogy
minek van bevétele, mi mínuszos.
Vízkeleti Lászlóné: Úgy látja, hogy három intézmény hozza össze durván a mínuszt (Orvosi Rendelő,
Művelődési Ház és Könyvtár, Orczy Anna Ált. Isk., Szakisk. És Egységes Pedagógiai Szakszolgálat).
Ambrus Dénes: Év közben intézményt átszervezni nem lehet, ezért csak szeptembertől lehetne
visszavonás. Az intézménynek pedig az ágazati törvények mondják meg, hogy mit kell csinálni. Utána
a testület mondja meg, hogy mi a kötelező feladat az iskolának (alapító okiratban). A szakiskola
tevékenységét csak úgy lehet megérteni, ha teljes mértékben átnézik.
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Bognár Zoltán: Mint intézményvezető lát-e olyan részt, ahol lehet csökkenteni.
Ambrus Dénes: Leadtak egy anyagot a hivatalnak, amiben részletezték a bért. Csoportlétszámhoz,
órakerethez terveztek. A szakiskolánál a beiskolázással kapcsolatosan most kell dönteni például, hogy
indítsuk-e szeptemberben a csoportot. Azt is figyelembe kell azonban venni, hogy ezekkel a
döntésekkel lemaradunk a piacon.
Papp Róbert: 2009-ben 5-6 millió Ft, míg 2010-ben 13 millió Ft önkormányzati támogatás kellett a
szakiskolának. Veszélyezteti az önkormányzat létét.
Vízkeleti Lászlóné: Adót kell emelni, hogy forrás legyen.
Buzás Istvánné dr.: Adót év közben nem lehet emelni.
Tatár László polgármester: Ez csak a jéghegy közepe. Nem beszéltünk a minimálbéremelésről,
közmunkáról.
Bognár Zoltán: Azon kell elgondolkodni, hogy a vagyont el kell-e adni, hogy ne vigye el az állam.
Buzás Istvánné dr.: Hitelt kell kifizetni belőle.
Ficsor Dénes: 150-160 ha földünk van, ami kb. 150 millió Ft. Támogatás kb. 10 millió Ft, plusz amit
termelünk rajta 5-6 millió Ft. Ebből élünk.
Papp Róbert: Január 1-től nincs önkormányzati vagyon.
Buzás Istvánné dr.: Az önkormányzati vagyon nemzeti vagyon. Ez alapján törvénymódosítással
elveheti.
Tatár László polgármester: Egy csomó állami földet meg bérlünk is.
Ficsor Dénes: Ha nem finanszírozza le az állam a közmunka programot, a földnél lehet alkalmazni
őket.
Tatár László polgármester: Honnan tudjuk a 30 millió Ft-ot megkeresni?
Ficsor Dénes: A pénzügyi bizottság dolga is, hogy honnan lehet pénzt hozni.
Vízkeleti Lászlóné: Ha nincs felvevő piac, amit termelünk hová adjuk el?
Tatár László polgármester: Szociális bolt jellegűt szeretnénk, ahol krumplit, zöldséget, stb.
értékesítenénk. Amit megtermelünk, felveszi a lakosság a másik részét, pedig a konyha.
Ficsor Dénes: Vannak olyan növények, lehetőségek, amelyek nem sok befektetést igényelnek, de sok
az élőmunkaerő befektetés (pl. fűszerpaprika, címerezés). Olyan ember kell, aki ezt végre tudja
hajtani. Elhatározás kérdése. Az iskolánál már nehéz visszamondani az induló osztályokat.
Ambrus Dénes: Tájékoztatta röviden a bizottságot a szakiskola megalakulásáról és az azóta eltelt
időről. A szakiskola létrehozásának értelme volt. OKJ-s bizonyítványt ad. A szakképzési támogatás is
5-6 millió Ft volt évente. Az iskola felszereltsége a környéken egyedülálló, amit mind a szakiskolának
köszönhetünk. Teljes megszüntetése nem lehetséges. Részleges megszüntetése nem hoz jelentős
pénzügyi bevételt. Ezzel a lépéssel a törekvést is megszüntetjük a térségi fejlődésben.
Kelemen Csaba: A szakképzési támogatásból vásárolt eszközök értékét vissza kell egyben fizetni, ami
kb. 25-25 millió Ft.
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A bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetés előzetes tárgyalásáról készült előterjesztést 3
igen, 1 tartózkodással megvitatta, és tudomásul vette azzal, hogy a képviselő-testület hozza meg a
döntést arra vonatkozóan, hogy mely területekről történjen elvonás.
1/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Az önkormányzat 2012. évi költségvetés előzetes tárgyalásáról
A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2012. évi költségvetés
előzetes tárgyalásáról készült előterjesztést megvitatta, és tudomásul
vette azzal, hogy a képviselő-testület hozza meg a döntést arra
vonatkozóan, hogy mely területekről történjen elvonás.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

2.) Előterjesztés a S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Barta Józsefné: Tájékoztatja a bizottságot, hogy 60 db készüléket megvásárolt az önkormányzat.
Elkészítették a nyilvántartást, nyomtatványt. Javasolja az előterjesztést levenni a napirendről, mivel
még több módosítás szükséges.
A bizottság az S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről készült előterjesztés 4 igen szavazattal a
képviselő-testületnek napirendről való levételét javasolja.
2/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
A Pénzügyi Bizottság a S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről
készült előterjesztés a képviselő-testületnek napirendről való levételét
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

3.) Előterjesztés a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
A bizottság módosító javaslata: A rendelet tervezet 1. §.-át kiegészíteni szükséges a „a ténylegesen
igénybe vett napok…” szövegrésszel.
A bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról készült előterjesztést - a
módosító javaslat figyelembe vételével - a képviselő-testületnek 4-4 igen szavazattal elfogadni
javasolja.
3/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet
módosításáról készült előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe
vételével – a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai
A bizottság a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályozásáról készült előterjesztést a
képviselő-testületnek 4 igen szavazattal elfogadni javasolja.
4/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság szabályozásáról
A Pénzügyi Bizottság a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
szabályozásáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Bizottság tagjai

4.) Előterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Bognár Zoltán: A költségvetésnek egy jó bevétel lenne.
Miklósi Jánosné: Az ebből befolyt bevételt nem költhetjük másra, pl. hiteltörlesztésre.
A bizottság az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről készült előterjesztést 3 igen, 1 nem szavazattal
a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
5/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről
A Pénzügyi Bizottság az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

5.) Előterjesztés a Szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges támogatásról
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Rövid tájékoztató a pályázatról.
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Ficsor Dénes: Ha most átvállaljuk az összeget, ez a kb. 300 fő beleszámít a létszámba?
Tatár László polgármester: Igen. Kényszerpályán vagyunk, már annyit fizettünk be.
A bizottság a Szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges támogatásról készült előterjesztést 4 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
6/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges támogatásról
A Pénzügyi Bizottság a Szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges
támogatásról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

6.) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) sz.
rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: A bizottság rövid tájékoztatása.
A bizottság a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) sz. rendelet
módosításáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
7/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) sz. rendelet módosításáról
A Pénzügyi Bizottság a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
26/1994. (XI.24.) sz. rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

7.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester
A bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készült
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

8/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

8.) Előterjesztés a Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről, kötelezettségvállalásáról
és utalványozásáról
Előadó: Tatár László polgármester
A bizottság a Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról
készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
9/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről, kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról
A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha képviseletéről,
kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

9.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012. évi
munkatervének elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Örül, hogy ilyen jelentést kapott a személycserével.
Buzás Istvánné dr.: Minden évben így épült fel lényegében az előterjesztés.
Papp Róbert: A Május 1., a Gulyásfesztivál, stb. meg lesz külön-külön tartva?
Miklósi Jánosné: A 2011. novemberben elfogadott koncepcióban így van benne.
A bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012. évi munkatervének
elfogadásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
10/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012. évi munkatervének
elfogadásáról
A Pénzügyi Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi
beszámolójának és 2012. évi munkatervének elfogadásáról készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
10.) Előterjesztés az I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Délután nem fog rendelni?
Tatár László polgármester: Nem.
A bizottság az I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról készült előterjesztést 4 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
11/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról
A Pénzügyi Bizottság az I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának
átadásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

11.) Előterjesztés lakásbérlet költségeinek biztosítására
Előadó: Tatár László polgármester
Vízkeleti Lászlóné: Forrás van rá?
Tatár László polgármester: Nincs.
A bizottság a lakásbérlet költségeinek biztosítására készült előterjesztést 4 igen szavazattal a
képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
12/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Lakásbérlet költségeinek biztosítására
A Pénzügyi Bizottság a lakásbérlet költségeinek biztosítására készült
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

12.) Előterjesztés a fogászati ügyeleti rendszerhez történő csatlakozásra tett ajánlatról
Előadó: Tatár László polgármester
A bizottság módosító javaslata:

8

„C” alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés napirendről való
levételét javasolja.
A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével a fogászati ügyeleti
rendszerhez történő csatlakozásra tett ajánlatról készült előterjesztés „C” alternatíváját 4-4 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
13/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Fogászati ügyeleti rendszerhez történő csatlakozásra tett ajánlatról
A Pénzügyi Bizottság a fogászati ügyeleti rendszerhez történő
csatlakozásra tett ajánlatról készült előterjesztés „C” alternatíváját a
képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
13.) Előterjesztés a haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
Előadó: Tatár László polgármester
Papp Róbert: Köszöni, hogy behozta a haszonbérleti szerződéseket.
A bizottság módosító javaslata: A határozati javaslat egészüljön ki a „…, 24 ha termőföld…”
szövegrésszel.
A bizottság a módosító javaslatot és a módosító javaslat figyelembe vételével a haszonbérleti
szerződések meghosszabbításáról készült előterjesztést 4-4 igen szavazattal a képviselőtestületnek
elfogadni javasolja.
14/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
A Pénzügyi Bizottság a haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról
készült előterjesztést – a módosító javaslat figyelembe vételével - a
képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

14.) Előterjesztés a fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
A bizottság a fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről készült előterjesztést 4 igen szavazattal
a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
15/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
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A Pénzügyi Bizottság a fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

15.) Előterjesztés Dóka László üzletrészének megvásárlásáról
Előadó: Tatár László polgármester

A bizottság a Dóka László üzletrészének megvásárlásáról készült előterjesztést 4 igen szavazattal a
képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
16/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Dóka László üzletrészének megvásárlásáról
A Pénzügyi Bizottság a Dóka László üzletrészének megvásárlásáról készült
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

16.) Előterjesztés a Törökszentmiklósi Egyesített
támogatásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Gyógyító-Megelőző Intézet

Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
Ficsor Dénes: Ezek után akkor tényleg mindenki jöhetne pénzért (Karcag, Szolnok, stb.)
A bizottság a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról készült
előterjesztést 4 igen szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
17/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet támogatásáról
A Pénzügyi Bizottság a Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző
Intézet támogatásáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni
javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

17.) Előterjesztés számlavezető pénzintézet kijelöléséről
Előadó: Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr.: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
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A bizottság a számlavezető pénzintézet kijelöléséről készült előterjesztést 4 igen szavazattal a
képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
18/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

Számlavezető pénzintézet kijelöléséről
A Pénzügyi Bizottság a számlavezető pénzintézet kijelöléséről készült
előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

18.) Előterjesztés az 1/2012. (I.6.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság az 1/2012. (I.6.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről készült előterjesztést 4 igen
szavazattal a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
19/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

1/2012. (I.6.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Pénzügyi Bizottság a 1/2012. (I.6.) sz. rendelet hatályon kívül
helyezéséről készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadni javasolja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai

19.) Előterjesztés a „Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről
Előadó: Tatár László polgármester
Tatár László polgármester: Rövid kiegészítés az előterjesztéshez.
A bizottság az „Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről készült előterjesztést 4
igen szavazattal támogatja.
20/2012.(I.25.) Pü.biz.

határozat:

„Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői kezdeményezésről
A Pénzügyi Bizottság a „Legyen iskolánknak jelmondata!” képviselői
kezdeményezésről készült előterjesztést támogatja.
Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Bizottság tagjai
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A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1650 –kor bezárja.

kmf.

Bognár Zoltán
bizottsági elnök

Vízkeleti Lászlóné
bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának
2012. 01. 25.-i ülése
Jegyzőkönyvéhez
1/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az önkormányzat
tárgyalásáról

2012.

évi

költségvetés

2/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

S.O.S segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről

3/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet
módosításáról

4/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz.határozat:

A lakásfenntartási
szabályozásáról

5/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről

6/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges támogatásról

7/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.
(XI.24.) sz. rendelet módosításáról

8/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

9/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Gyermekélelmezési
Konyha
képviseletéről,
kötelezettségvállalásáról és utalványozásáról

10/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának és
2012. évi munkatervének elfogadásáról

11/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

I. számú háziorvosi szolgálat praxisjogának átadásáról

12/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Lakásbérlet költségeinek biztosítására

13/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Fogászati ügyeleti rendszerhez történő csatlakozásra tett
ajánlatról

14/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Haszonbérleti szerződések meghosszabbításáról

15/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

fegyverneki 0329 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

16/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Dóka László üzletrészének megvásárlásáról

17/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet
támogatásáról

18/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

Számlavezető pénzintézet kijelöléséről

19/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

1/2012. (I.6.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

20/2012. (I.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat:

„Legyen
iskolánknak
kezdeményezésről

támogatásra

való

jelmondata!”

előzetes

jogosultság

képviselői

