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}r'Dócuy }',[aríann,
$'uLtl1 JJASZIO,
Herber dJemer,
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$árkány Pálné
Tro0erÍne l'!Iel-n $eaTa'
Ísebeháry }íároLy képvíselők"
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a
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Igeroltan távo]" marad"tak: Rieger Tíbor és Tenk s$ula képviselők"
Tanáeskouási Joggal e"ósat vet*l Dr-IÍenger István $egyaő
Onddy

Eaffael

t',,T$UDP

képvÍse1ő
R'e1sínger T"ajos K$TP
kdpvíseLő

Pfaff Zgolt po}g'árnrester lcösutjntÍ a KépvÍge].őtestÍi]-et 'bagjaíto e meghÍvottakataa Í'Í]-éshatá:loz*tkópes, míveJ- a 10
kópvíselőtesttileti tagból s jelen v&n' ezut;fu me&nyít*
ja 8'n i't]"óet, óg Ígmertet1 a napirendt pontokat a me&-

},{egá3.1apítja, hogy

nr-vo
t

e

lapJ ., s-11 .

a

2

Ezt követően a polgárrriester eg alábbj. napÍrendípontok
me5vítatásá* .}iórí a testi.ílettől' a meghj.vóban rög,zítetteknek
aegíe le -ploen.

{n::ir-ondi ps!:to.tÍ: L,/ 199}- óví költségvetég I' fdlévj. vógre*
hn i tása.
n}őpÉ{q Pfafí Zsolt polgármester
2-y' l,akáscdu trfuogatás1 kdr'elmek ellcird.tása

3'rl Vegyge

[í5ye}c-

A kdpv1selőtestií]-et he'tár,ozathozatal nrellőzóséve]- &n előter'jCIsz*
tett napirendi pontok*t egyhangulng elfogadta+
1"

/

irTgpir'endj-

pont megt;írg;'nlása"

Tájókontatja & tesiÍiletetn hog,y & k$ltségvetósben
rsg'z*-tett lcerc*ijsszegertbeliil e lcszség utháldzatának }corsaeríísj.tóso megvalősuJ.t' ktvíteleaők tijbbletmunkdkat is végeutek e}-o
de a vdgszánrla igl Ís kb"300.000"*Ft*ta]_ alacsonyabb, mífit aE
ere&etíleg tervezett öeszeg"
Tegtiíletíhatároaat rendelkezíir arró1, ho8,y &' urlcu'bí }liangán
vcndé61ő* &a CInkormánynat vásárolJe msg, de ennelc *örvónyi
ekgdá]-ya v$31' míve1 aa E]őprÍvatígácÍós pr'ogr*rnban csak
j-]-]-etve eaek tó.rsaságaÍ rchetnek r'ésat vevs*
ííagÉ'nsaemélyeku
3's*f.f _zpq}3;l

kén'u.
"lt

kópvÍselstestii]ei tu*oniágulvéve sfren tsrvérryÍekadályt

nyi}t

saa.razs.ssa]"' sgph.3n6u határoaathozatal

rne]_]_et-b

aLábbí f,sntést hoata aes*

/ ottltt, sz" ha-bározatz
:| 63y'199}- /VII" 2?', / otNt o sá határoaatot
he.tály on kivli]- helyezí'
Fele}ős l }r-Henger Ís"bván
72/l99I" /IX.9.

jegyaő
I{p*ári{#l Áronnal

az

'

3

& testiÍlettelu hogy & Polgármestex'i
j{ivata]_ nz urkut1 I',,Tengfu venddgls dr.té}regÍtésétfoLyamntos&n
fígyeJ-errrmel kisérj.l rriiveI a naplrözÍs g,yertrrekokétkeatotóse
érd'ekéirena jövend6 tulaJdono*sal eg3'ti-*t kell miikijdnÍ"
jl" po3"gá'rmester' }röa]_j"

jr saennyvíu kórdés mego1dásd'vn]- kapcso]-atogan elmondja, hogy
lehetsség ven Brr& & jelenleg iixegieIő saenn3ivía*ísztitó
rr*$. kapmcítása IsÜ m3n ós eu megfe].elő r'end'behozatal rne]le*t
kapmci*ás saenrpont jából bővi*hető"
.l! saiíksóges tervek elkdeuitége várhstdan 150"00o-*]It*ba ke*
r|i}ne" Iiér1u hogy 8 kópvise3-őtosttílet Járuljon hoarán hogy

& saennyvÍ.atLsatitó r'endbehonata1i{.r's és bővítésórc megfe*
]-e1ő terv kósziilJtÍn el.

.

I& e. / .Qbitfu. se", JB L,Lrqq.fifr 'Á Hépvíse]-őtestület hozaájárul ehhoan hogy
7

)/3

I?I

I

jelenleg iíaemels szennyvizttsztító 1r6vÍ'bdge
tárgyd'ban a kiviteli tervek elkésrÍtdsecé]"*
jából 150.CICIÜ' *Ilt ér*ékbcnLlletékes *er.ve*

&'

ker'illJ őn sor''
le-]-e_Losi Pfaff Zsol* polgármestor
!{a1án!dŐ* ].991- sreptember 31'
xőve3- saeraődésleötógre

Á költsdgvet;ds ter,tg]"ókösszegébs1 célszo::íílenne & ktÍzség
*Ísptántartása órdekólren kÍsebb trnktort venrrio ameJ.trl roesfe].e]-ő pói;kocsÍva1u óe to3-d1appa1 rende]"IceaÍic, ds kdrÍ e
poJ.gá'rmes*er a testLi}et1 tegoknt tájókozódJa.nak ebben a
tár53r$gn

-

Á poJ_gármester *ájéicoztatjn *cvábbá a testiiletetl &á utdpitós
során ne&maradt ki]" 3CICI.Ü0Ü- *sto összegot cólsuerií J-ei:ne &
buezford'uló megv*lósitágára ford"itanÍ.
A képvise]"őtegtLi_1et e $vcslattal eg3rg*ért, és határoaathozntnl
mellőadsé";el n polgá"rmeeter eairányu előierJesatdst jóváhagyjali napirenddel kapcsol*tban ósarevd*el, jev*s3-at nem vo]-* igy
& po16ártrt*eter a ncpírendÍ pont meg'"bá'rg3_e1ását leaár*tao rnajd'
ei*isrt & 2-,/ napÍr€ndj- por:t nregtárgyalágár'*"

n_

'r

2'/ jdapírendípont

nieg'bd'rgya1ása-

Előterjeszti,

a 1e6'utdbbí ii]-és óta
0]-'{h István és FeLes6ge I}rkut, Ády ll. 4. eaám alattilekósok
PÍ-a"ff fisCI'l"tl

ho&y }rogy

de álland.ó $egJrgpor'sxági lgkosok ká*
::*lrne* terJesz*ettek e}ő, ho&y meg kívd'njátc vásáro]_ní lJr'kut,
Ády lio 4, saá*r alatti l*kást 735-000"*3'1, vételárb*.
A teg*ület ti*kos srevazássa3., s Ígen saer'azatta} gs alábbÍ
?ratdronatot bor*e msg.
romfu

d'11nmpo3_g,ár'oko

74/L99. /Í:i,9. / ottxt * su ' határogat l
0ia} Tstván és I{eie Urkut' Ády u" 4,

snárü'

*].attí iakosrr'ésaér,e 55"000"-pt ' &z8Z CItven*
öteae:: forínt vÍssaatdrítendő, kerratmen*eg
he!"3lÍ. támog,*tást nyujt. Á *rfuo6atás'r 5 dv
6 hónap alatt tartoznek megfizetni, havÍ

egyenlő rószletekben.
Á vÍgsaafiuetós keadő ídőpontJa 1991'ok*dber'
1' *vel keadődik és ettől }readődően 66 hdnop
alatt tar"boanek ag adósok kíegyen}ítení"
Á ttfuog,atd's résaletes fe1té*e1eLt, kií]"sn sser6rf

kogrtett köJ-csönszerződ"és tarta].manaa
Fele]-ős : ]Jr " }Ienger István j egyző
sgl"ág}gó-#1991" szeptember' 30" / a }3t. enged'éryótőr
*

}uská{y Féter és Neje Urlgu_r, JókaÍ llo 4, srám alatti latrrosok
& tulaJd'onukban ].évő telken családÍ házat épÍtenek"Á kórol*

rrriÍkben mínt mellóklet

függően

szer'epeltetik oa épiikerds rósalet*s
köli;ségvetóst, a Jogerős ópÍtésíen€edé].yt és ennek roegfele3-ően
megállapítható, hosy 8"7 tde vonetkozó rendo].eti f eltéte].eirnok

megfelel.
Á kere]-meaŐ kamatmontesu vÍssaatér*ítondőhe]-yÍ'ud'nroge*d,st }cdr'
A képvíselőtestii]-et titkog saavaaással 8 Ígen szavnaattal" meg*
hoata an a]"ábbí határozatot",aq?:

5*
75/L99L, /TX,9./ OkKt. "sfr" }ratáron8,Íi
Puskády Péter" ós J{eje Urkuto Jókai l2. 4'suám
alatti ]-akoeok réezére100 ' 000 " -}t, &%aa sgy*
saánerer fortn* vÍsgzatérÍtendő,karoatmgnies
helyi *ár,rogetást nyu$*- Á támogatást 10 év
alatt t*rtoznak an adóeok m*gflnetn, havÍ sgyen*
I0 reszJ.eterben- :| vissaafÍaet$s kerdő Ídőpont*
ja 1991" október' 1" Á támogatáe rdszletes fel_tétele1t, kíi}-ön saerlc*estett lcölcgcjnsaeruőd.ás tnr-*
talmaraa.
Felelős: Dr.Henger Ietván jegyző
x4'rq

eleq:Léőr 199]-- saeptember i5'
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}íap1r'endí pont nro&t;{.r'gyn}d,ga

Ffaff {so}ti

Fuj_ih Yonce} U::kuio il'iájus 1* tér ]-1" srám
a.]"attí J_akos *au a1 n lcórssse} f ordu}t & képvíse1őtes"btilethea
hogy aa önkormányzat tulajdonát képező 392lL* hr'fi&.-u ínga*Ö
].anből greretne megvd'srírolni kb" {00 m' ter'iij-etg* betcnelemKeszLTo munely ceIJapoJ."
Á kópvÍselőtegtiÍ]"et a kérdéstmeg,"rÍ.tattau srra &fi álláspontr'a
jutcttu ho&y en &'& inge'Llan a r'endezésíterv ói-tslméb€ffi nem
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'{ tes*iílet nyÍlt gravanásga]" / 2 tar"*óakodás u 6 nenrleges
vaaattal/ an alábbí határ'oaatot hou *a msg"
7$/1,.?3], /I{. 9.

sae*

l. QkKiusa* hq*Srpp*t:

Á képviselőtes*iíle'n Fuí*lr. Vencel Urtrcut, i',,1á.jr"r*
}* tdr ]"]_" szdm a].attÍ l*kos f$ldi:eriilet vá*
eárlása Íránti ksre1mót elu*sÍ,t ja u níve} o'
rendeaógi te::v nem *esaÍ lehetővd, ho&y 39?/3'"
.

,

2

.

a tt

}trsz - *u íngat3-a:: megosatásr'e ker{ílj ön.

Á képvísc].ő*egtíile'bLehetőséget lát ürrfru hogy
n fö].d*ertí}e* egyrésr6* & lcére]-mező r'ósaére
bórbe eáje' enxennyíben a kórelmező *zt kdrÍ"
pe}sl$g l }r-}Ienger Ietvá:: Jemlaő
lJ*-id"*,S,# i -1991 " szep*ember 15 "

^*
}r,ópos* üá-bor, I}rkut, Rdlróczí

ll" 8"

sr{fu

aiat*i lakog

kórelsmme}
for'du}t & képvise}őtes*ijlethezu hosy ar Urkut kszssg, 83-hr'ga"*u
6nkormd"nyaati tu3_ajdont képoas Íngetlanből 200 ni' nagysá&u *e_

r.tíle*ot sneretne ne6vásáro]"ni" Á kópvíse]-ő'cestií1et s kérelmet
megvita'Ltc, és megát-3-apítást nyert, hogy E leérelem tárgyát sroleáld ínga*lan a rendor$ei terv érte]-máben nem osat}rató Í}$$*
A tegtiÍle* nyílt szavagássa]_ eg.yhangu határozathoza"i:sl me]_]"e*
& követkenő h*tr{.rozatot hoata.
7U19.91' ,

/,LX""*?*

li.h{t*-sq .

hp}ituqast.:

A képv1se]ő'iestii]_et Frópost Gábor 1Jrkui; o Ri{'kócaí
ll. 8" srám alattÍ lakos Íngntlan.rd'sár:.ág cdIJd'bőI
benyuJtctt icdr'olmd* eJ-utasitJa' tekíntettel arra,
hogy *a tírkut 83'hrsz"*u ijnkormd'nyaaiÍ *uLnjdcnt
kdpeaő íngatlant & ktizsóg rend"eaési terv ér"telr'rében
nea osat}:ató

me&*

Tq].olős. i. Dp'I{enger'

rstván

iíatárj.4s; 1991- szeptomber

15"

6'

srá'm alnttj. lakos icérolemmel
f ordu]_t a }cépvÍ.se3-őtestií1ethea,hogy nzUrkr.it ksrség 1sii1ter'tÍ.1e'bí
B 3L/2. h3isa'-u íngntlan meg }civánjg vásároJ-nio tekinte*tel arrau
hogy ezt a f$].d"*er.[í]-etet szeretnó a:% íngatlanához teJ_gkrendegés

Hckort 3erencné lJrkut, Rálcdczi lln

soy'á'n hozaácsa to]_ní "

Á testiíle'i; ny1ltregyfueng* szavgzássa]_ aa ald'bbi határ'oratot hoate.
78/I99L" 1IX"9'y' 0kKt- sz- határozail
:\ képvise1őtestülei; j]cicert r''erencné Urkut, iiálcócaÍ
.

-

/lt

*lattÍ lakos kdrelrrrdnek hely* &d"u és
résadre 20 T*/n2 vótelár nregfíuetós* mellett
engcd.ólyezíu hogy az TJrkut ki,ílteriíletiB 3l/?*hrsu '*u
1lo

6.

gaám

in6mtlan tu1e'jdgnába koriiLjön od"ás-róie]" utjá-ir.
gSJSSg#f Ir. Honger f s*vdn
HgÉári$Éi].991" srep*ember 3Ü-

í*
nr''Jlqneqr {gty4Tr; Á vegyes ügyek ker'etében tájékoatatJg

*

képviselstestil]_etet, ho&y & Köatársaságí }.,{egbiao*t 1991"
augusrtus 1._én kolt, 18t5/1991" számu ]-CIve}é}ren jelezte,
ho6y a kép"líse1őtestilj_e* 58/1991 " /vT,24/ otxt'ga'határo*
aata, 6&/1991' /vÍi" ?2" / Ükfit " sa' határoza*a tsrvónysórtso
mível sulyÜs a]-akí hibák t$rtónte}; a testületí {ij-t{l en a
hatdroa*t me6houata}a során" A i;ör*,rénygérÍ;ő ósrrevótelt

a KepvLselctestiiletí *;egok Í-s nregkaptáko ss e.zt áttanulmd*
nyoatáko erőrt kdrÍ, hogy tegyeneic rd ószrevótg]_t'
Á polgármegter' mj"utfu a icópviso}őtesti.i]"et vitát n*m nyÍ bot*
r

t

t

<

llt

& t6rvónysdr*dg fe]-et}t, Így & törvóny*sségÍ ózrevéte]"t he*
*ár'ozn*hora telra bocsátot*a ;\ képvíselőtestiíletny1tt '-szeve?ássa} 6 igen, ? i;artóakodás me}]_ett an alábbí határ'oratot horte meg7ql1gg]-, /IXi".g,/ oirlit' SZ- határozatl

Á képvÍselő'bastijIet a Köa*ár"s*ság.í Í*tegbiaott

lsl5/199l'

saámu tö::vón3ressógi ósarevéte]_t
elf ogad je o és egyuttal a törveínys értő
58/1991 , /vl,24,1 otx*' sfr. hatd,rozatot,
va]-amínt & 68l]_991- /'{Í"?4, / otcNt n sE.
határoxatoka_b ha*á].}'on kívii]- he]-yeui'
A képvÍse].r5'bestÍÍ]-etu'r;es:dja a jegyzőt

hosy a jelen határozatgt scron k1viíl
kijldjCI mes e 1{örÍársas*'6í Í'iegbízott
cÍrlróre

"

o

l Dr.Henger Tstv#a

Jegyző
i{gtár}{s; 1991- saeptember' 12'
Í'eLpJ'ő.g

l{9qb?r EJ'erérj_ kdpvÍse}-ő vÍssza*ór a poI_g"ármester alapbórót
rendező 7 /L99L, /TT.5.l Üi{Kt " sE. hatdroaat vó5rehe j"básá.ra,
aat a% *ggályá"t fejezí kiu hogy & kspviso}őtestiilet a pol*
gármestor bérr"endezésétkísisko]-ás mód"on oldja ffi€s, de ő
továbbra ig kit;ar't &fron e]-ve nre]-lei;t o hosy & po}gármester'
résaóye vígszamenőleges irat#'I"lyal 199t" juliuo 1-*ót nege1őaően alapbér- enrolés ne Legyerr .vsgrehejtve"

*8
tegtií]-eti tag nem tartja índokoj"*r:nk a
polgdrnester vj.ssaamensleges hatályu bérrenclezós6to m1vel
"lólgmdnye gaer'Ínt a ksasé8, lakoss.á.Ea, i]-lei;ve annak eg;l

@

r'észe nem venné Jóndven"

g ál*ala e l_sterJ e sr te t t e 3-1_en j ave s}a i
mlvet 'Eonxr'eE indokot nem tud'ott meghatároani"
lr'}ócgr i*€nlia$4gr: testiíletítas javesoljao hosy g bó::r'endeuds J.egyen vdgrehajtva, tgvábbá atrt, hog3' g polgármes*or résaesiiljön jutn}ril*aásben; mÍr:t araj.ko:r n többÍ
a]-ke]-meaott ebben r#gresiíi a 3o1éá"::mester'Í Hivata]- rdsné_
}.'1c

gf ogh* "be':ijlan

a

u

al

fiAl

Á Ju"ba].rnagás elveit cé]-saerü lonne B }résrtils $Zi,'{sfi-b*n
kídolgoaniu hogy ezál"bg]" a tgstij.}et e1keriíLje &n i13en
je1-IesÍi v**áka*, és így törvénysértő dön"bss nen saiilot::et
pfgjf*ZgpJ3: Jtri-rnondjao hog3' ragasrkodík gr eredetÍ T/f99i-"
l1f "6'/ Ük6t. firo hatá.roaatban fcg,Ia}tatrr.hcn, mÍvel vóIemdn;le
szerti:"t & testlilet á]"*a1 meEsaairott fela*atoicat elvógeate ée
Iconkrét ok munkevógaésé";el knpcsolatban ne*r nrerÍllt fe}"
TqiÍ}r ,}{s.a}í, - a }ónaügyí Ellenőraő Birottsáa e]-nöko hats'rona*í
Javas3-atot terJesate"bt'te tes-biílet elé, anrelynok lroretén be]_iíl
elnron*jau hogy * test{Í}et h*tár'oxatii.ag döntsön ar'ról* hog'y &
poLgármester gégnérevíseaamenő3-eges hatállygl 1991. janurá 1"*vel
3. 0CI0. *I|t alapbóremelést határou r'}cg, . t
.
; nr
nyíj-t snavaxá'seaJ- 6 tgon gsavazatta1-' ]. nerrr
/t
Kepvj_soroleetii]"et
saavaagttglo 1 tarr:őzkod.ás me]-lett rnegiroa*a aa alr{bbí he*ároantot"

r hejé.rpgqt;
A Kepvlseroregttíj-e'b 3f*ff Zsolt po1_5d'rmes'Üer
saemélyi *lapbér'ót 1991" január 1"-ts1 33-0CI0"-i!**
eQ1}.99J
^

.

t

.

**

1I$.,9,./' Ükl{t: gp
q

#t

ban á1-Lepítj& $os"

Á képvÍselőtestíij-etegyutt*l utasítja a bérgaudálkodót, ho8y a havÍ 3'0Ü0.*Ft*og béreme]-dst
vissuamenő}o6 szií.r'lfejtse ég soron kÍvii]- ker'iíl_
jön a polgármester' r6sgére kifiretd$re'

Tstván j egyxő
1991'
saeptembey
}1sc$áríd{:.
pe].el.őq iDr }Ienger
"

I
.áskéI']y 3jÍ1nérKdrí &

tegtíile*ítngokat, hogy

a& ur}ru*í
Átte]-d'nog Isko}a résadre adandó névmeghatdrozd.son gondo}._
kodJenak e}n mÍve3- ar ískola ígaagatd;a kéyteu ho&y a test{i]-etet te{jókoatass& erről"

Eep:ber:s]'ep$qi Á nyár' folyamá:: kívágott h'ársfd'k pót)"ását
kérÜel }io$y s 3olgd'rmesterÍ Hj"vate']. i:endeare J-e, ÍJ-letve
a& ott mogmeradt tuskók m*&semmÍsítógéről gondoskodjon.

J*jg$q;. Á kdpviselőí felvetésre reagálva eImondja,
hogy na Íl]-etdkes erddsae*í vál}e]-!qouóve]- a kapcsolatot felvettiik a fák pótIására.
nq."se3#s*"

|geg['rgg}j.n megkórdoui & képvíse1őiesti:]-etet, hogy tovd,bbí
ósar"evó'be]- aa elhangaot* napÍrendi por:tokke3. kapceolatbarr
V&n eu mÍ.vel továbbj" javaslatu észrevétel" r:em voJ"to így &&
|t]-óst a polgármester b*rekesa"bette'
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