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Eéeeg}Í*IIrleut község önlcormányaer'bÍ Képviselőtestiiletónek
1991' november 11'-án du- 17"00 órni kezdette1

tnegtartott iilésóről

Ar ií].ésheL3rg:
Jelen

vo]-"b;lk:

I{öaséghú'za

*

s

tatndcslcoaó t*rms"

Ffr*íf Zgolt polg{rmester'

}r' Ddcay

L{*r*íni:n,

Fe}xór Jda*ef ,
Fuith T'ásald,
}ter.ber Tlemór',

&Leger Tibor"o
,$árkányPi*Lnó

o

Tenk Syul*,
Zsebehday t{áro]'y ké3rvÍselők'

Tg*aolten túvo]. marndt: srr5be::"bné i{]-ej.n Bed'ta'
Tand'cshorági joggnl rógut

vettl ]]r" Henger Ts*ván

Jegya$
}n::kns Jdagef lltangdnórc [tií íg:lzgn*dja

IteísÍngor }njos }iD$P kópvíso3.ő

Onód;r H'effele1 }isuDp kópvÍ_seLs

PfrnÍf Ígolt po16'd"r'rnesteJ"', letjszön*Í & Kdpviselői;estií]-et 1:agJeiitu
ds i:l meghÍvottm_kathogy nz tilés hratároza*kópes, mÍvel a 10 ksp*
vÍselsües*i'iletí tagbd1 9 jej.en v&n' eaután meg::nyÍtja su
Lilést de Ígmertetj. a' riapÍrendÍpontolrat & aeshÍv'j ,nlnp ján
i''1ege{i-1npÍtj* o

"

?
':]z'u

követőcn e polgármesteraz a]_ábbi nnpírendi ponbok
meg'vtta'tág'á't kdrí & testií}et'bő1, a ncghÍvdban rögzi"be*teknelc
mogfele1*űen'
]'íq:p.íxqÍuLlpostqJi;

j_'/ trájókoa*r:td

{1n

0-É-lí..Illangánérc i,iií

hel;'lzet óy{í:_"
"jIOadCI-;_ Í'l]rE{is Jouse]: Lg:jugi:lto
.1,

,.

/ * il_*

n'inyztlt szervezeti és ijliködési
szab'$.lyrn t'$-nnlr eIf o6,ad lí.s* '
]i}őa*í; Dr"I{en5er rstviín earyxő
,,'*sy"* Ligyeic"
P

---

:.f

ópitósi telkelc drtékgsitdse
kábe]_ tv" rendsaer '::r.lla jdonjogd'nn}c

rendezdse,
ts.mogatás * }'tüvelődógÍ t{{a rószdre* }tákdcxl- u' 47, sEu alntti |izletsor*
irnn Lővő }re1yisd6 hasznogitdgn
n köasóg "bávbesuélő el}á*e1eána}c Ja*
vj-t's"sáv.t1 lcgrncgo]_ntos *eend

őls *

:i lcópvtselő'i;estiílei határoaa'bhoznte1 me116zósévc]- a'g elő*
terjeszte'b'b napirendÍ pontokn* eősha'nsulag: e1fo6ndtn'
1--/ }trnpirendí pont megtárg;ln}d'sn3gaíÍ.*egsJj:" fe}tcdrí F*r}cns Jdusefet & L,Íangd.ndrc ]r,{ií zg'a.n=
gntóját, ho&y é1 td'jókoatnr-,íjá* Ísmer"uesee 6i kópvise1ő'bes-

ttilettel"

MÁkohászeli;í'1ie1ij'nosv'á'1sá.gában6rj'n.Le"Lt

iitansdn tsdnyn u mível (snd és Diósg;iő3 "berne}ds le iesése
mím_bt a mangán megrendel-és erősen lecsökken"
Jelenleg cs*!c a DuneÍ Virsmii vs'sároI jelentősebb m*ng' 'nérc
nrennyisóg*to de e% egak '* k':pacítds Ll3*át kö"bÍ }e'
r*

l\n or'saágos

vállala* emely 17

gazdálkodík, a vesrtesóg

lizembő]_ á]_1o vesztesfulsen
öesaege ?.zCI' mj"llid Ft'

1992. *r.e níncsenek nte6,r.ende]-dseli mangánércr'e ea export
pedig a m*göts killr}ségelc mÍn1!t nem jön sz'{"ilrításb*t"
és
$u]_;ros sÜnüot jelen* * v.{'3-1*1ntrr:l, hogy * kósaenld'b

$ terrnelés megíinanggiÍ,oaíi.sit j*lentős hite]_Íelvóteleillce1

3

j,ír ds

eRne}i nssyÜn mfi&fis {t lrelmnt vonsütn*
A irán;ld"su at megsziintetósdrő1 eg1_en}őre níncg sxő u csnk
csök}rentet"í menn;ríségLí*erme}6sről, de r*nennyíbsn ii irá.ny*

besárd'sd'ra }cerülne gor

lcJr

- 3*4 évígi;erjedő

folyan:*.Í;

lenne.
Á k$aség viu e].ld1:dse jelenleg nJ.ncg vesaó}yeatetve o mert

)_eEt-t"bo1"j,*rn,n vízlcÍer:re1'5berendegdselc

]-ásá'L ke]-lene e]-vdgeznt"
r-/

"i'"ero

esetleges

felsad'n:o_

ege K:

ffi},1íór*tn&sfis,!'aL|rkutontörtónőv1.afog;r*sr*
tásnn]c

ar

ár'.t ?

l
felő,

-si*rE.Ls*J.{g#$f

liiltoos$-g
neli"

vÍa {rá* u VÍfi}ti"i.j VáIlalnt ál_l;rpítjül. mss
de * bányn 12.*}t/m3 áron edJa el c. Vruil'{tj*
"*.

{1

}f{ifí'"usq_!i1 l'i*gkór'deaíu hogy ü b,{'nyának mí & saándélga
a }íiívelődósj. I{{zun1 és G sportpályd'vn}?

Á spor"tpá'Iya '{tad.í"s* Iehetsóges & ksaség
r'ószéreu de cgnk a riagyoneLlenőraő Bíaottsdgon keresutLi]-ji t''lü_velődési Húzat & ]rdny$ öná].ld*n nem adhat ja át, mivel
ehirea tröszti engedól"y szLikséges u de uz ott}órlő lciinyvi'{rn't

M

tórÍtés mentesCIn & bánya átedj* s lcöassgnek"
ltzt köilei;Ően míve]" fi nel3lire::di ponthor knpcsoJ-dddan továbbjógarevéte1 nem volt, e polg{rmester aa elhenguot-L *l{jé}cor, ,* meglröszönÍ ss & kópv3"celőtestfi.]-et
tatór
áttdr * köve*keaő
t'f

napírendi pont

2'/

],I#ptirs&dí

megtárgya1,{ss.yn

lpn'li;

-

"{r Cn:korrnányzet
Saeb'ő.L:l ra

srerveaeti 6s lJijködseí

tának elf ogadása

"

ígmertetí& teetiílette]_ n $Z}.{sff terveret
még, meg nem t*{'rgynlt résn:.etoítlrljlönös
tekintettel {ir,rn. '
hogy ü legutóbb:l_ L{16sen & }cópvíselőtestLilet első o]-v*g*.tb*n
kÍsebb icorrelccÍrjkknl az 'Su}lt$u tervezeijet nregtárgynLt*. '
},a előtorjesz"i;gtt sznbd'l-ya*tta"1 n képvÍseLsi;es*ü]"et esyetdr*
tett ós ny1lt egyhelr:gu suevaz'á'gsnl na alríbbi rendeletet ei]_*

M

lcott*

meS"

4

g/19?J ", /;ir1J.l" I qS;.Í! . q3-. . reT$,plgi i
Urkut lcijaség Ünkormányzata e}-fogndt* a
kijlijn 1ven rnegsaerkesztet* $xervezetÍ 6s

I{iiködésí sanbd'lyu atát '
Hg}g}Éff- Ür"Henger Ts'Lvd"n jeg'aő
H*-Lá::idő: 1991" december 1" /hntálybalépós időpontjn,/

3"

l M-'u'€g;Ies

i1Eyek"

n/ Épitósítellrek dr'tókesj"tóse"
gá*J"tJfi.gH"j- Td.jdkoztuijn t} képvÍselőteg*tíletot, ho&y hossras
előkósaitő rxunkáj.atok utdn sÍkeriilt kÍelakitani fl trözségberr
8 db ópltósi tellret" Á telleek ktjzíjl 4 db-ra kcnkr:ét vevő
jelentkezett akÍk jeJ-eaték, h'oss bedpÍ-tds1 köte]-ezettség
meliett megvásáro]_nák aa íngntlanok'*'ü*
Á kópvLselőtestiílet'nyí1t egyhansu saavüuágsal az n]-ábbj"
hat#'roratoka"i; hoa** rgeü'

s}qiit.sq' batá{gz*"$.;
ka urkuti 5a? / 4"hr'EE t *u laicóháu épÍtésdre

s$/13.9]"-* /XJ" ],}. {.
*]-ke]-mes vÍa o

víllony

köaroÍivel ellágott;

tertÍ1eti3 ing"atlan vevő3óiil

$ÜCI m2

kíje1tj1í'3pr'ingmnnn

0ttd ós f elesége 01d'h Eszter' {Jrkut o üubiezah"egy
lLo 3. szd'm *lat*i }akosck{}.t 63-0Ü0"_p* ? a%#Á
fintvanhárorneaer F* vdtelár me&fíretóse mellCI"b"b'
Á vevők a kíjelölt íngntlanr* J-eglcésőbb + dven
belijl kötelesek csalÉd1 háza* ép1teni'
ingntlan g"dd'gvéto1Ísreraődéedt 1991o
vember 30-*Ís lce}]- e].kégaítení'
gek:lősj- Dr-Honger Istvd'n je$lrő
Ha.t4rlsől 1991" november 30.
Á"u

ÍlÖ*

6

a kíjeLö1t ing**lmnra legkósőbb
leötelesek csr,].ádi ház*t dpíteni'

;! vevő}i
be]"Li].

4. őven

hn ír:8ntl*n ndásvóte1i szeruődósdt 1991' no*

vember 30. -j_g ice]]_ ellidszÍter:i.
[e-}s_}ég l' Dr.Hen5er Tsivj'.n Jegyző
Hn'j;lírídő: 1991. november 30-

bl

K'$.be1

tv* rendsfrer' tu]";ljdonjogs.n*k r*nderése"

}fsÍi-*ág*-lÍ.r tájé}roztntja 'j testtíle'Letu hogy l"i T fő
szervegsu nkílt c,l tc's.'be1 tv" IrÍvítelezőve]" a ggeyasdóst
rnegkötötte a háldratot mlisaalií euem'pontbdJ" mogfelglsnsk
t.artotta o de a tsnyleges d'tvétolt rnegeJ"ersen rnj.ndenkóppen
cé]-szer'Íílenne megf,elels sanlcórtőí vólemón}rt heszererni
€i szerzlSd'ósszeri"i

te1jesítéstí.rgyíib's'n

"

Á képvíselőtgstil-)-e* nyí1i o eg},h,sinsu sgeabfizd'ssii} az e}ábbí

hel*ároag*ot hortg ae&92/1q91

-

/XT. 11- y' Üteltt n

sE.

ha'|ároaa*

t

Á képvisell5teetiílet felkérí & Jeayrő*n hogy
í: ltözség 1étesÍteibkábe1 tv" háLőz';lt 'bechnik*Í
niinosi'bése t.r.rgyában keressen fel igtlzs.legügyi
saakórtőt, l:djon nregbÍ"aást ::'tíszóre, ho&y &z
e3"vég,zett beru}ráu ás megfelel € a hatssáEí,
illetve & saerződésÍ eIőirásoknak"
g#'ge$gá ilr"Henger István je6yaő
Ha*áridől 199].. no\yembor ]-8.fr.t,tU

c/ tímogntás {t },IlÍr'e1ődési Ház rószére"
tájékoztntja & tegtil]-etet, hogy Íji 3ányd.gz
j,{i.ive].ődégÍ Ház jelentős kor'gaeriígítósÍnrunkát hajtot*
'lógre ós icérÍohos.y nE önkormd-n}íai** tl lehe'bősóg,ekhex
képesto a ktjltsógelthez járulJon hoxzá"o mtvel_ nu uriruti
fíntalolc saór'nkoatntágát ís ]iíztositje nr intórmónyple,Íjf, uffJj;'"

T

Á lcépvi_seIőtestij-let s Ígen sz*lvsizettn1, 1 fő ter1;dziiodág
/1'l'1e6'er TÍbor/ meghort*- aa alsbbí határoaetot' nyilt saa*
vagd.ssal

"

C}'{/lq9

j_

"

lXLL3--

/ 0mt " sB.

hatá:lonnt l

A képvÍselőtestU.]_et honz{.járul nhhoz, ho8}'
3CI"00Ü"*}'t, afrag ff*rrginceuer Tt átuta]_ágr'm

keriíljsn ilg urkutÍ I'{*n6án

},iijne}r ,:r Bán}r{gz

LluveJodesl_ H.au mllt{OdteEcse ceJ-Ja0cJ"
Lz átutnlágrn azrí,rt, kerÍílsor', hosy e finta]-ok ku]-'burá]_tabb szór'nkoz ,sa ezzo1 ís bÍat

tositva

r

,
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3-eg3"*n.

[e-!e1ő5 :. Dr.Henger Tstván jegyző
]{eitáyj.dő; 199]_" decemlrer 1-J2

d'/ fiákdczÍ
1

,

^

t,

I

lJ' 4?, sáo *lrrttÍ iÍrloteorbeln lóvő

he3_yis6g

hasznositás*,

f;fuÉl"-!*g}-t-i "tájdkoz't*'bja ü toetiíl_e*et' hosy a& iial**soron
1órlŐ fórfi fodr'd'sz Íjrlet bórlőJe j-991. november ]-.*ve]- bór*
-

?

//

nt

letÍ

v1saonyd'b nregezij"n*et'Üs *
3uskdd;; }étertréUr"ltutu Jőkaí 1]"

4,

gadm

alattí

lc'l.hos lrér'e*
]-emme1 fordul'b a kópvÍselií*bestií]-etheu, hogy könyv, r*osilsuero
illatsaer" iÍaletet sze:letne nyitní n me&iiresedett bérlemtínybenÁ testiilet nyí}t egyhangu sfravamássa1, #'a a].,ábbÍ hritd'roxntot

horta $*9.

94/199t /XJ*JLJ*-$}tsi l s'p-' h+;ísxp"xsj; l
Á kópviseliítegtLílet aá TJrku'i;, jfiíikdczi lln
4T, sa" nl*tt Lővő 2a *2 alap*eriile*ü ön}ior*
rnányze-bi tulg'jdonban lővő helység bérlőjói:.1
}uskd'dy Péterrró iIrlrut, Jdk*t u- 4, eud'nt
alettj- lnlrőst JeIőlte lcí 1991" december' 1**vel*
;| bérle{:Ídij 2'0Ü0--.Ft,/hd, a sérletí jogvi*
saony h&td.roaatlan ideÍg saőL"
.

.

,

.

a

i,t

4n}-g}.{s' Dr'.Honger Is*cvd-n jegyző
]Ie*Se*$fu 1991. decerober 1*

-s
al /i közsd6
teend

őlc

távbesaél"'5 el].átásánnk

j*vitásával

}c*5:csote*tos

'

PÉas{.[Eo3}l- Tájékoztn'i;je a testltletei;o hosy 1991- oktdber'
21.*ón :i,jkán & }'it'ísaertechnJ.ka Yá1}*1*t e,% Ájka vs_r"oskörnyéir
önknymán}ranti vegetői rdsrdre tájdkoztatást ter*o*t, r':i táv*
besaó]-ő hálórai; míe}őbbí meEópíi;ése társ}lábmn.l' bCIrr"iháaást részvdn}'ttí.rgnsági formábr:rr lenne célsaeriíel*
vdgeznÍ, en:le]-y t,úreasághoz {1 ltöl*ségetrr csatlalrozr:ánakj}bben en esetben kb. másfé1 óven beliíl 1Jrkut a t$"vbesrólő
há]"dantrm rá }enne kepcsolvm. Á sor'on követkoas 6rdeinÍ. meg*
begrólsg 1991" november 21'-én ]_esz, r.hol- & jelen3.dvőknek
gaánrldknyíla*korato* ko}]- tenní' }'idriu hosy a kópvíselőtegtlile* hatá.roantil*ag d(Ínissn & tárguldsbnn v*rló résavói;e}ről.
Á _bestLilej5 nyiltu esyhnnau sul?tví!adssa]_ me6hoztn f'* nlábbi
h*'b,É.rortltot q,{,/}F91.*

/

ij#o.*qt;
Á kópviselőtest|ilet fe]_hntia].rlLezza n po}gármesterto hogy 199r" november 21"*én ft kiÍrsdg
nevében sadndéknyi1*.1koantot tegyen a }'{iászer*
'beghntke, Í]_1etve s' többí *ársurló önkcrrr.rdn;lant
ád'Ln1 *i*gal*kít*yrdó r'ósrvóny*ársas{gb* vn}d
beldpós *sr'gy,db*n' ;L kópvise1őtestü_].et s&}lüt"ual
köteleaottsóget v,*.11n]- *rr$u bos,y ria 1?9e- évi
köIi;ségvetós terhóre állnndó lakdgon}tónt 7Ü" *3'**os
minirir.á]-ig sgszegge} Iesa a1*pító ja' Rf "'-ne}i'
Bs}ej-ss ;. Pfa Íf Zso]-_b polgármestec
.

.

,

.

iJ'-:tiirid$

fy' ,5p*r1 Tmre

/sTsrt
rP

i

f

'

C:JgJít.",'

se * he

olyamntos

1*lr,í.skóÍ"elme '

t€esj ígq}!l Elő"berjesz'bi, hog.y Sperl Imre lJrtcu"bu ldájus 1* tsr
2, sE" *l}*t"LÍ lakis /ídeí&leneglalcós1 kéreleri:-mel fordu]-t a
képvíselőtegtií]_etheao hog3l frz önkormd,n}iant tn]"njdondt }cóperd
|]rleut o Rd1*r5cri llo ?3 - sn:i.rrt a1r*.t*i l*ic.{.st először bórbe, u't]'{.n*
mo6vás'$.r'o]-i:Í

szeretns'

I

.

i

Á kópvÍselő*estü}et *.Z o]_őterjegatée"b n:egvitat** és
* kér$g *ov ]rbí nogvizs5ál"ásá* rendelte 91u ame3-;lneb
keretdn bclÍíI& poLg.írnre,gter és $ Jetrlnn kcjteles &
bérleményórtdlcesithetősdgst saalíórtőve]- vdlem,dn;ieateini,
és * sCIT'CIxl icijvatlceaő li.lósen táJóicoatr,i'bnÍ kö*e]_ese].; *'

kópvíse 1r$*est iÍle te t
s',/

-

l{Ísogítőisk*].g ál'ca} kdr.b

tdmognt'ás.

$t*;[,L 3sgJ-tt Ísmerteti a kdnvÍse}őtestiílei;.{:e1 flab il
]-g",reJ"etu elme}yet'i.-a Ájtrtaí }algdr"rnos*ori HÍvetn1 kííldcjtt

ffissu *g}cínteti;e]. eirrnu ho8s íl lrdpvíselőtestiJlet 83*su o}rtóber 14-*én kglt elutnsí*d határoa;:*drt k$nhezvette'
A megísmótel* berndv*í.nybErn előndtg * po1-gármo**ori hivel*

tn1u hosy &z, ur'kutí gyermekek kisegitő ísko].ábfrr: tör*dnő
t.lnulás* Je!-entős több]_etlri5ltsdg i;erhe* rd &n *jk*i önkor*

r*{nyza*ra.

^1n i{épvise1otegtillet
&g
',t

Ájke város

#.]-**]-

e1őtorjesrtet.Í;

me8ísrnételt i;ámc6atd'sÍ. lrórelmet megvÍ"ba*-bc, ds nyilt
egyhangu safrveu ágeüil ga ,.*líibbi határozntot hox b,l meg*
3*}ásqp*"q;

Á lcópvÍs*lstegtli}ot n s3/}991

- /X,I4,/

stnt' sE' h'atározttát a me6tsniét*1t

ksrelem ellenóre lrgtd'lysban fenntartjno
óe eaaeJ. eg3lit* Ájk* ve{.r'os önkorms'nyantn
*ilta]- kért t'ámoga*ást elut*sítja.
ggJ-eJée-l Pf*ff fiso}t pc3-gá'rmester
Hg$gtlS_{J_ 1991. november 22.
hrl suszfordri]_ó ügle

*

típff.,,ffsgl-!"i Ísjdkoztntjn' & 'testÍiletetu ho8y i?

leínIci lcÍtr:ndó buerf ord u].d

l'',{eíJuo ]-* *ór.en
tárgyó.b*rn sgakvé]-emsn;, elks ga j.t6se

vnn foly*mc*tban #s nmínt ná elkószííl r'iÍgttin ei kdpviselőtes*Lilet td'jskoztgtvll ].esz a megvaldsi'bhatdságró1, i1Letve anrr*le

í vona'hkoa,{sábet:.

pénri.Í'gy

10

Ll jt]_Iencn'lz utca-r lii};olí sereJrfle.

$*rM*x-'J{}né' I(épvise1ő elnrondjao hosy aZ utc{juklrcí1 n
V,$.rosgnzd,í.1kodási VÉ"lIaltt a eaometet nou sxállÍtja slo
továbbá 'er utcábmn iisbb folf*g;'sg vdln9 nm*lyet jr:vítnn1
sniíksóges

"

Kópvisel"ő felejánloi;te n segitsc(gé't;o
hogy i1z IKv" illeiékeseive1 r,reEtárgyLlljn ü szemó'c e1*
sz!.IJr-T':s lene-Ecsegei;.
}gtqegggs:J$.lvsr.l Á tgrmeJ-ősssvetkezo* épitő bri.g$d ja
jelenleg i*'b dolgoailc a köaségben és & mnnknveretls ígé*
retot tett Finrn, hog;,- * f*3-fngid.sok*t b*'bonnal pdtoljo"

ffi

.

.

E

,
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