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a-s-s-J--s*9_&ii-s.J-J.Kégzii1t : IÍrkut trözség Ookormányzata Képv1selő'testiíIotének
t996. októbor 1B._át3 dtt. ]-7.oo ólakor negtartott

testti].etí iilésérő1.
Az ti].ég helve l Kiizsé6báza tanáoskozó
Jelen vannak:PÍaff Zeolt polgármester'

terena.

3renn János,

dr'

Dócay MarÍanno
K].eJ.n Zoltánné '
Líegauor N5ndornó'

Ríeger t1bor'
ÍcnknéÍ,ipp ÉvaképvÍsel6k
Íávolmaradágát boJelentette: Freünd Ánta}9 sglecÍt Míbálg'
ég GubÍoza Náxdol tépvjse16k.
Banáeekgzá.gí joggal régzt vett: : {grTitT'Foroncnó ígazgatási
Í oeloao o

3faff Zgolt Eol&ármester kögzöl:tí a rnogJelent képviseJ-6kot'
megá3.lapítJa, i:ogy er tt].ég batározatképeso rníve3' a testiÍ]'etí
ta6ok kögiil 7 Je1en V&B.
Hlrnondja, mÍvel lJrkut Község bnkorrnányzatánál jelon]'og kÍnovezett Jegva$ nincg , és az önkormáxyzat ti&yrondde} Eom
rendelkoz1k, ozört a togtiiLet1 ii}ésen ReinJ"tz Fsrenené

Ígazgatásí főe1sadó régzvételétjavasolja'
Á Képv1gelstestii].ot a javaslatot e&Yhan&u}ag o1fo6edJa.
}oJ-grírraester ezt kövgtően a roe6bivó a}apjrán az alábbÍ
napírendi pontokat JavasolJa, ne}$et a Kópvíselőtegttílet
egyhangulag elfogadott
iqapj",tejB_qjl--p.o4jj-

L./ a

:

je&yz61 f,eladatok ellátásáxa megb1zán'

Á Képvige]-6testü1ot a napÍrendípontokat határozat}rozatel
mo1].6zéséve].fogadta eL.

-2
P{afÍ Zsolt: Á Közsógi Képvi.selőtegtit1et 1996. október 14-i
iilésénutagította a poJ.grírmestert, ho&y a Je&yző munkavÍszonyánek mogsztinése míatt tegye neg a szÍiknéges lópése ket
'
bogy a jegyzői rí].]-ás botöltógé}rez oziikséges pá].váztatásí
ídőszakra a jggyzőt feladatok ellátása belgetteeÍtésset

bíztositva J"ogyen.

lfaff Zsolt

poJgrírmegtgr a fcntLek érte].nrébenMárkó Köasé6
dmkormányzatának Bol&áirmesterón kereozttíl kérte Hálkó Kiízség
Ünkormrfuyzatának Képvíse].őtestiÍletét,bo&y engodély ez,aék Márkó Község Onkormányzatának je&ygő'Jo régzéreaB urkuti Jegyz6í
feladatok e].látágát a pályáaati eUrírás J.ezárásá1g.
FcntL kórésbez nllárkd KtÍasóg Onkornányaatrínak KópvÍselőtestiilete
7L/L996. /X.L9./ oultt. szá'nu batároaatával bozaáJárulUrkut Kiizsé6 Onkormányzatának KépvÍselő'teetiilete Hárkó KiÍzség
0nkormrfuyaatának KópvÍee1őtestiÍletónek d öntéeét figve].gmbovéve
7 {gen gaavaaattalo tartdzkodág óg e].lgngzavagat néIktilr o&Vhangul"ag raogbozta a következő batározatotl

67lL996. lX.18./ ötxt. ss. botd'rogatl
Ürkut Község Onkornányzatánek Képvise].6testÍi].ete
& Jegyz őÍ &]-adatok el].átására Rostási Mrírict
M{írkó Köasóg Onkormrí,nyzat jogvzőjdt bLaza Íne&*
Á nogb1zás Ídőtartama 1996. október 20-tó]- a
jegyaőí pálváaatí elJárás tozrírásríJ.g talt.
!'e]-előg l ?faf f Zso1t polgárme ster
IÍatárÍd6l aaonne].
Az elhangzott nepírendíponttal kapcsolatban tovább1 képvÍselőÍ hoznásaő]-ás nem volto Így a poIgármegter e testií-

letí lilóst
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