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Könoó6 dnkormánya*te KópvíseJ-6togtiiletónok
1996" Jnnj.us lo-ón 1?.o0 drakor mo6taltott tggtii].e-

tÍ iÍlésérő1.
á'F ,tt}$g bclpq:,

üo]'on vanncEg

KiÍaségbr{zatancogkogó terem.

Pfrff

Zgo].t po}gdrmocter,

Brenn ilángg

o

Dr.Ddoag Srrianne,

seroeo !ilíhá].]r '
Elein Zoltánné'

I'íegE-uor sándornó,

Ríeger {$Lbor

o

ffcnkné l"Ípp Évakópvísd. sk.

ils3pl narecttakr Fround Árrtal és ü*bíeae I$ánitor képv1ee16k.
ElnácskoPásÍ jorgal rÉga$vstt.l Yéytes Htk].ós Jc6gr6.
Ktjgaöntí g kópvísoJ.6bet. He&{].lapÍtJa, Llogg ag
tí].óg batárogathóper, nnÍvel a képvÍse16toatt11etítegok ktiaiil
I JeJ.on YiEr
HegngÍtje aa ti].ést éc Ígmortetl e nepír'onüL pontokat n me6bív6 rlgpJán.
Pfef

f tsgolsi

ffinpirendlt nPntokj

l./

A' foEáanntí c].Iátr{g holryaotdnek grog-

tfu&ya].áse.
E}ő*e!ól Pf*ff Egolt pol6ármerter

t./

Vegsea {l6gck.
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:

Á Xépvíse].stegtillot e napircndi pontokrt batcroggthoretel
mo].].6aésóvo].n ctyben&Ir, 6e&Yatrágse1 Jdvdbagyta.

I./

Fcp_isandÍ_popt.

Á fo6ágaatÍ. o].látág beIgzetének rne6tá,r65e1éaa.

3feff, ícolt,: flá$ékortatJe e Képvíge}őtogtti].ctgt, bogs &
?4/L996. /Iv.l.'9./ ötxt. gaáplu b*tárogatnek ne6ÍoLc]-6on
fe].ü1víac6á'Ltnk a f,ogdgaqt1 el].átás kéritécdt.

Ea annd,l íg íd$gaoliíbb vo}t, elívoL ea orgzágoe ÉgésalégbÍatocÍt ásí ?énrtríregskkentotte e feladetbog aüott támogatálát.
He&á[}epíthgtón bo6g a $o].en].e&1 foltétclckko]. a fo5orvoci
gag].gá}tatác ogrk tsbb].otkö1tgó6ck árán iÍzega]'totbető.
B}saetes trárÉyeldgt fo]-ytettnnk g je}onleg köaelkelnazott1
JogvÍazongbrn á].]"ó fogorvoscel és eggaÍggtenonő$éve]..
Folnortilt a fogorvocí oL1átá'a vrÁ].lelkgaágbe adásq 1g. Bz
aruért lonno ggorenegée, mert be vá].lgtrr*' rkkor ncxn ka].Ione
uoogbíráotní aa r{.].]"ást.
Á fo6orvol 6s *sgzísatensnő$c nty nyíletkogott, }toüí nem
kÍvárJa vá].}a1koaókdnt tizcrao].tatni a fogd'rzetot.
Eár6ya1-tunk továbbá Ür.$tcÍnbaeb Ánelrcd'va]. aki szeut5áI
ki5aaé5bon vd}lelkogókónt }r{tja e} felaitatát. Á tovább1
tár6gausok e tcgtii].ct dörtó*étől Lg ftiggnek, rnÍ.vel Ő
vríll*].nd * fe].adet e].].átrígdt.
Á Kópvíco16tegtti1ot a napÍrendi pontot me6ví.te tta, ég
fc].kórte a polgdrmegtcrt, bo&s l"ggóteltcn ngÍ3.atkoategca
il3.Varge Jdnog fogolvost a fogr{szetÍ ollátríg vríl1a].korá'gbE
véte1érő]..

Bgt ksvetsen a Képv1se16testü].et a döntést hatlfuoaathoznta}
clc].]"6aégévoJ.* kövotkoas tegtiilgti {l].égre clha].egatottq.
Á nepílen*íponttcl kapeaolatben tovrÉ'bbíkópviso}6Í t6gg*
rovétolo hozgá'cző}d'g non hgngaott aI, ga6rt a po}gáre*ster
d'tt6r & t./ ngpÍrandípont trá.rggatri*á.re.

32./ HEnírondÍpont.
Yesyog [íEyok.

e./

I{o1y1 tógogctágí kéreLnek.

Ffaff

&so].3: A kópv1se]"őb nogknpták a tárf;Yben érkoaett
kére].nreket, javarol$e a tdmo6atr{ook mogd1LepÍ.tágát.

kdrg].mokot megvítatta ég 8 ígon
ggavegetta].o tartózkoddg ég cl].cnsznveaet néIkii]., 66s_
bangnJ.ag meEhoata a kijvotkoas határoaatokatl

á KópvÍse].6togttÍ].ct a

&L/I996. /vL.La./ tjkKtr ÜE. hatá'roaet:
tJrhnt EtíaségOnkormángaatának K6pvíse].stegtti].oto
I$Ety Ego].t ég soJo, IIrkuto l{6gök u. 45. gz.aIattÍ
tekdsok riggóro lOo.ooo.*sb1 &zaz B&ygadaozer f,orÍnt kangt ós ks].taégnnentog vÍgggetérttonilő tdmogctrío f o].yós1tr{gdt engoüóIyezt abból e oé].ből'
bogy a kére]-moaők e 410/3. hrgz.-ll ingetlauon
Lóv6' eaeláéi háaet meg tueljr{k vágr{'rolní.
Á kére1mez6k a hclyÍ. trfimo5*tágt 1o év *latt '
eEyen3"6 részlotekben tartoznak negf1aotní.
.& réga].otes fo].téteLeket & ktilsn ivan ÜEc!kosatott gaorz6déc tartelm&&u&o aptelsct a
Ícggas kéazit cl.

&1g}őg: Y6rtoc t€ kIóg jctygő
Hn$$rtd.6r 1996. Jnninu 30.

etÍ1996. /YI'.].0./ otgt. ü&. bqtfuozatl
ljrkut Eög gó& Ürn kornányae tánn k Képvioo 1 6te g tiile te
g6tb Ücabe óg ffe$e, tírkut, Hr{Jus 1. tér L]..űg.
*].*ttí laksgok r6;aéro ]-oo.soo.*st' &uEg s5yoaáacacr forint kapat él kö3.toégmentcg vj.sgaetéritend6 td'gggatág f,olyógÍtágrít en6oilé1yezÍ. ebbó:" n
c61bóIo hogy * k6rc1aoa6k a 333/9.hrga.*tt
ín5etLanon lévő cgaláilt }rdz*t ncg tudják vdsí{-

r:olni.

*4
A kórg1mcz6k a be].yt támogatáot lo év alatt,
egyon16 régu].etckben tartoanek aegfízetrrÍ.
Á réga].ctes fc].tótoLoket a kii].ön íven tBGrkegztett szerződés tertalnezzao ameIgot n
Jegyas készÍto]..
$oLel6gg Ydrtcs lfliklóg Jogyz6
trat$ríd6l 1996. juníus }o.

b./ Ign6 üottfríodnékóro3-ge.
?{*ff *,pgltl IggortetÍ lxng Gottfríetlrlé/$40o Ájke' Á].kotpufuy H.Btr./ kdre]'gf,ét agelybon *a llrkut, Gcokonet la. 1. EB.

elrttí

önkolgsdnyz*tí tnln$itonben 1év6 /rqaegbáz,/ épiíJ"otben
ageretne be]-ycé8ct bérelníoéLeJ.mÍsrcr d1gzkont ].étog1tósc
eél$ábd].. ű*vagolJa a kógo].cm kcc1vea6 clbÍráIágdt.
á K6pvíso].stegttí].et a k6ra].get megvÍtattt, óg 8 1gon g6evex*ttu].o tnrtózkotláe ég el].ensaavazat né].ktiLo cgyhen$uleg
megboat* n ktÍvetkcz6 batárggetot:

il1lfqq6. /YT.La.l skKt. g'E. batárouatl
IJrknt Eiizség önkorprfuya*tának XépváaeLstogtiilote
Inn& Gottfrieetné /$4oo Áákan &].kotnríny u. BL.
T-T/5./ srám n]"attí labógnak'-'bénbeadJe az IJrkHt,
0sokoneL u. ].. ílfi. *].attÍ r$agybd'aüt óptllot
c&y fijldgaÍntÍbeJ"gcéaét 1996. saeptcmber Olt61 5 évrc.
Á fÍactends br6r].ctÍ dÍj 6sszc5o 3.ooo.-st,/}rő*
Áf*, euatr $áromoaer forínt + Áfa, havonta.
Á ffidpv1;e].6togtii1et raegbÍaza & $o&lru őt, a
róga]-etos

s].tótelekct

taxte].mazó

aaerzsüós elkésattégével.
se1a15g r Yórtes HÍk]"óg Jg8yg6
}Í*tá'rÍd6l 1996. an&ugztrra 33..

bórletí

T

5Aa clhengaott nepirondi pontokkel krpaaolrtb*n tovd,bbÍ
trúpvtac16Íéggrcvdtel, boaaárssrdc nca ben6aott c3-'
í&g r pglgáracctax ra tíLéat19.00 órrkor bcrktcgtottc.
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