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Jsg-Y_fiŐKÜgYv
ségzttlt l $rkqt Kszlé6 0nkorpá.nszate KépvÍsolőtegtii].eténok
1996. szeptogrbcr a3*ár 17.oo órekol megtartott
togtiiletÍ iiLégér61.

Áz iÍ}égba].yo l Köpgéghr{'za tanáegkozd toleg.
Jplon vennalcl Sfaff Ualt polgdrneotor,
Byenn Jd.nos,
Dr.Dóczy Mar1anna,
$round Ántal'

seroeg }fiíbály
'
*ubica* sándol'
KloÍn Zoltdnnó'

}íesruor sdxdornó,
&Ío6or stbor kópvílo16k.

tdvp].

peladtl

Bcnkné !ípp 3fua képvíoo16k.

EanáeEkogcgÍJoggc].

régzt vettr Yérteg HLklóg Jogvz6

Hegb*vgt$.l Yogyoe Íi&yok *./ pont
sopJ.*lcné

Feitb BogálÍa ovodgvegot6

páeff_ág.olti Köggönti a képviro16ket, n mogbivottato velemint
a közgé& 4 *árdokl6cl6 á.L1nmpo18r{'rát. Hegdllep1tJa, bogy az tiLég
batározatképos, miveJ- a kópv1so16tegt[iletÍ tagok ktigitl g JcLen
HegnyitJq ea ítlégtdg ismertetí a napLrcndl pontokat a rncghÍvó
nlapJdn.

Y&Br

B,E{epirgndi pg$3ok:

1./ trájókoztetó a HersEtvj.z Kft.

tevókong-

ocgéx61.
s,},$edól Bu&yÍkÁndreg tigyvoact6 igaggntó

t./

BáJékozt*tó gz tÍnkormángzat pénztigyÍ
he]"vaotór6]. ég ag adóssá'grondczésgel
keposolatos fclacletokról.

B!í*dó: preff Zgolt polgármostor

3./ Yeggos ilgyok.
Á XépvÍge16tegtii].et e na3lÍrenüÍ pontokat betdrosatboagtal
me].].6zéaóvo]., ogvben8u szavazágsel jóvrflhegvja.

3faff Zgolt.: $ájékoztatJa & kópvíeolőket, bo8y Bu6y1k
a ffersztvíz trft. ilgyvezet6 Í6ea6etóJa, balesathatetlen

Ándree
o3.fo6-

}a1tgd'6re va1ó h1vatkogd,ega1 kijzölte, bogy neu tud rósstvonn1
a képvÍrol6togt{iletíÍlégén.
}Áívol a napÍrondípont pegtáráyctága aB tigyvoaető ígezgató
Jolenléto né]"kti]. now ].ohetcégosr eaért Javesolja e nepírendl
pont magtárgye}ásángk'e].bnlgaatr.ig#t.

* Hépvígo].őtegtiílethatdrozgthogete]- mo1]-6a6sdvo]., ggvban&u
ggavagc'sgel e nepÍrendÍpont táravel'áglfuak clhalaggtágfuó].
döntijtt.
2.

/ s*pslopdí popt '

sáJókoztató ar önkormámyzat pénziigyi he]-yzotér61 ég az
adóaoríErendoaógsel. bapesolatoo fcledatokró]..

3faff Egoltl sdJékoztetJa & Képvise16togtt11etet,

hogy a
nnpírend1 pont negtd'rgya]"'ígfua & I{o}v1 snkorgrtfuyzttolr
addocdgrondezés1 cljrfuágrfudI gzó1ó }996. 6ví Xw. tv.
rendelkezégei al-epJlfu korü]. sor.
Á.z önkornadnyzat ígraót o].ven pénaii5y1 belysetbe korii].t'
laogv 6 bónepot nne6ha1adó tartoadgaÍ vannak.

3

An 1996. doconbor 2o-Í5 60 nepot ao6ba1*dó tartozágok
öcszoge p5a.1e9._st. Á helYget ne*r lenna olynn culyo;
mint JunÍngban, do az önkormánvsetnak e gaáÍflldJd'ról srcp*
tembar 3o-dn eueoJ.Í Lo ea offP ar egodékes bj"telkamat öggre-

6ét' eEBÍ kb. 1ío0.0oo.-Ft lcsz.

&z önkormányzathoa o bó v6gén érkeu6 államÍ tdmogetd's
össaogo ogt

hz

e kíedd,gt nare tndje fedcgn1.

önkormd:avgat

torvogett bovéto}eL nom tolJestlltekn

ogórt e&yotlon ].gbet6sé&kdnt ez önkormányzat tulaJdanában
1év6 ÉnÁszxészvényokórtókogf'tógdt látje.
Ás tÍnkolgángzet Jeler pÍl}enetban 6.940.000.-pt névrÉrtókit
:*oÁsa réggvónnyeL rgndelkoa1k.

Áz elmu].t béton fc].vette & kepecolntot 4 brókor eég5o1.
saekre a réczvénvekrevan Íg órdok16dés' bár meggze no&
g].yan á,lfo}Yemon amit korábbgn wg&hatrÉroztnnk.
Mínd E 4 bnókcrtőI keptnnk ajánlatot' egolyok 45 fntőL
53 frLg telJednak.
stgyo}oxnbevéve aE ijnkorgá,nyzat culgoa enya6Í be].vaotót
javesol$a e rdszvdnyok értókegLtdgó*.
srEn:r Jd$oc.l H1 a garancÍe arra' ho&v szoptembar 3o*tg
e saáHlánkre érkgaÍka pénz?

Ef$ff ígql$ l Ár iizlotkiítóg boJ.nap

3.e

borryolttbetó ós

tár&yelt, bogybe a KépvÍ.ge}6tcgtiÍ].et
ea órtdkeaítég mollett dönt, ekkon a pónzt 3o*tg átutalJr{k
a saám].ánkrn.
mlndoEyÍk oég6o1 ugg

El.clp &ltltppé: lf;uclom, }eogv nobóa boIyzetbon vaggnnk, clo
noa érné6 Hcg me6tartaní a réegvdnyo1nkot a kég6bb1 ogzta_
].ék reménv6bon.

3fpÍs sgolti Ezekre & résavdnyokre g közelJijv6bcn vdrbetóarp
nam fognak oggtalókot Ííactn1. Hofigzu távon annak Eg önkornoányaatnak érdemeg mcgtertení a réggvónyeít, emcI-yík Jobb
anyegt bc].yuotbcn v&n óg níncs szitkoó6e orrc a pónzre.

4Á kdcőbbi órtékegítégesélyoítrontJe

&&

íg, bogy ea

önkormdnyaetok bgpagogan Vánhcz knpjá'k oaokot e rógavéngekot, amÍ va1ógaíni1Lag ea Árfolvegok agésétfoEJa
erodnnényozní.

Á K6pvÍgo]-6ctegtií1et g javesl-atte]. egyetértve o g i6en
ggavezEttal, tartózkodác ég cl].encaavagat néIkü].r o&shan6u1ag aegbozta & kövotkcző hgtározetot:

6all996. /ÍN.a3.l ötgt. űZ. h*tfuouatl
t}rkut Köggég Önkormányaetr{n*k Eópvíge16tegtíilete atr Ünkorunár:yaat tu]-gJd.onában

l"óvő 6.94o.0oo.-pt nóvórtdtu :foÁsg rószvényeÍnok53 fryg árfolyemon ti5rténő
órtókogÍtógét batá.roaze el.

Á Képvísc].6tegtii1ot fc3.hate1m&uu& B
pol&rfunnestcrt aa értékogÍtdcr61gzőtő
gsergődéc a]"dlrágdrg.
Fo}-o].őg : PfqÍf Eso]-t polgá'rmoster
I{atrfu1d6r 1996. szoptcmbcr 3O.

sgt kiÍvet6ca a Edpvíso3-őtogttl].ot 9 ígon gagvezetta1'

tgrtógkodd'g ég e].].ongzavErgt nó}kiiI, e8ybgngtrleg xrsgbgzte & kövotkoa$' batározetot:

ffi/Lq96. /IX.?3.Í ökEt. g'Z. hatdroa*t;
IJrkut Hilzoóg onkolnánsgatánxrk s6pvÍse1ő-

tcattíIcte á' bolyÍ önkormányzatok

arilédcrí6rendczdg1 o].Járágrót saő]-ő 1996. óví XNv.

tv.

5.$.

/L/

bekezdégénok vógrebaJtd'gdre

&

& fÍzetégtkiítolegcttségek rendozégérca
következ6k ggcrint tratárogott :
I.Í A KópvÍsolstggtti1et 8,n t996. sacptornbgr a0*{ín 60 napot mogbalatló tartozr{_

cok kÍogvenlítégdreutecítJa e polgáraegtort.
Á. tartoad'g öoeae6e l B'52.1a9.-Ft.
PoL.c1őFr Pfeff Zgolt polglfunogter
natári9ő,i 1996. októbet o]"

5a./ & Kdpvíoe3"6togt[t1gt aa ].996.oktőbor

eo-á}r

60 napot eoghaladó tartogd,gok kío6ycnLitégéle rrtea1tJn a po16á.rmcgtert.
Á tartgaág iicsroga l t7L.5a3.-Ft.
SeLcl6c I Sfaff Esolt po3.gfuraestex
Bntfuitlsl 1996. októbcr É0.

Ág eLh*n6zott napirondí pontboa tovd'bbÍ képvÍse3.6Íéezrevétcl",
hoaadEaó].á.s nag bcndzott cl, 1gy a polgá.rgcgtog d,ttéct a 3./
nepÍ.rendípont aogtlfu6yn].ágára .

}./

HapÍrygnd1

pont. Vo$yes tigyok.

a.,/ seggápg].ó e sapköaí otthonog Ovodn ki51tcégvgt6gónoh
elakn].ágáró1.

Pfeff. frg-oltl Á trépvÍge].6tostii].at a 4e/w96. /VIII.a5./ lkrct.
s.Zl betárgaet 6./ pontJánek mcgfole].őan nnogkapta &E ovoda
kö1tcó6vetésérs]. car5tó kÍmqtetáat. 'lakáas gándor iokolaígaz*
gatd aa iílégonmag$clennÍ. nom tudottn ordrt an lcko].a költ*égvotécót c8v k6gsbbt ídspontban tárgga].Juk.
Est kövotően e Képvíse16togtti].ct régzlctogon áttehíntette
qa gvode kBltcógvctégónok e].ekulásd,t.

áttekíntést kijvotőom a Hépvíle16tegtti]-ot batárogatboaate].
ffio].].őa6gévo]., -.egyh*agil üs*vazdssal J óvríbaggte e beguárnolót.
Áfr

b./ fl'örvónyccgégí
Pfaff ?polt l, Á

ósgrcvéte]..

képv1ga].ők mcgkepták a Yosapróe }ÉogyeíXtizHÍvete]. levelét, amoLybcn &g L/L996. /ÍÍ.I9./

í6an6atásl
cjtxtr $tr. rcr:doJ.etto]- kapocolotos törvéngsr6rtósrg bÍvJ*
fgl g Képvíce}6testitlct fí6ga1mét.
Á törvónygértds uneglaiintotég6rc jave*olJe, bo6g a Képvice16togttilet móelogítcg renéo].etét.

6

Á Képvigo1ő'tcstii].ot 9 ígon gggvesatta1n tartózkodd'g 6u
allongzavaagt né].kiiL, egyhengn1a6 moE*3.kotta követkeaő
rendcIetét:

?ÍL996. lTX.L3.l Ütxt. űfr. rendolet;
díJá}ó]. gzótó
Áa Lgko].eÍ étkestégtérítéoí
1^996. /ÍÍ..L9./tjtcgt. ÍtZ. lonéolet módosÍtdgráró]..

1,.(i.

Á roncle].et 3.$.lL/-/a/ bokegdósqínck a he]-g{íbe e ktivetkez6 bckeadógek 3.épnek:
,|/L/ Ag 6nkoreányzat bozzájfuu]-ása az cbéd
télttógi díJrá'boz l 60. _Ft.

lu

./

?0.-Ft.

fíactett térttésÍdíJi

tr

e. $.

/I/

Bn a rcnde].ot 1996. oktdbor

/u

A'

batályba.

ol-én l*íp

rcnáolot bÍhirdetégór6L a joávzs

a

bel-vbon saokd,sos rnddon gondoskoclik.

Fc].o].sg: 3faf f &go].t polgárnncgter
Yértcs H1k].ó* $e6ygő
IÍetárísői 1996. szeptenbor 3o.
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syugdLjao kLub kérelraa.

Pfq{f Zgoltr Ismertotí a ngu6d1Jes k1ub

kóro]-mót, anelyben
&.B tÍnkormdnyzet trá'mogetdsát kóri. Átadja & gadt e nyngdÍJ*s
klub képvíselőJénck'hogy laánolJon bc a k1ub tevékenyoógéről.

Eg&vÍtb sríndornól xót betente tErtunk tÍccacjövetelekot. Á kg-It-r;#rdosonyt, e fmroangot gzoktuk nna6tinnepoJ.nt ós évento c&y eqtóbuggog kÍrádu].ágt 1s ggoktunk. ggervozni.
Hc&yeddvente 2oo.-st a tagdÍj, amí nom fodoxí az autóbuczog
kÍrr{ndulás k6J.tcégét.
IÍE az ijnkormányzet támognt

kÍrándulnÍ.

pÍnkct j.dén ís el tudunk nenní

F-

-7
KLq1p uoJt:*lué: EÍcztclL e ngugdí$aooket' tiibb aegbeesÍÍ].ést
órclome].nének' aGB fo].tétlen órt aaonbaa e6yot czze]-n bogy
aa önkormdny*at táxög*roe 6ket, laeÍt sok Eeínden eds sg$l

Jut e

Ía].ubnn.

srenn Jágog: Á falubcn mtiköd1k móg cty BsugdÍ.Jac o&yegtilct

ig,

& br{nyriug gaakgzorvezot ngugdiJe* k3.ubje. }Ia a nyugdÍJas
kLub kap tán*o6atásto akkor Jevecolja' bo&y a pd'cik saorvcgot
Ís kapjon.
I

Á KópvÍsclőtegttt].ct & Jnvaclatot nregvÍtatta 7 1Éon Éuaveaettel, E tgrtdakodágga]., /Kloín *oLtrfuné, T,ic*auer sándornó,/
cl&cnÚg*vra*t, uó].kiil mogborte & ktlvotkez6 leatrá'roaatot:
64./1996.'rX.F3.LgkH-t._ga. bgtárpaat l
IIr ktl

t

ktlasóg

Cjn

k Kópv1se 1 őte g rószére 5.ooÜ.-3'tn

kolrurfuyaa trfu

a

ttilete a nyugdÍJas k].ub
ar.a,% Ótezer forÍ.nt, a bányász nyugtlÍJas
szakgzervezgt légzéreJ-o.oo0._3t, , a%az
Ttzezel forínt támogatást áL3'apít meg ba

álta].ános taltglék terbére.

PÍaff Zso].t

polgárnnester
Ha3ápíd'ől 1996. október 1Ü'
3b1e.]..6g.:

Áz e].hangaott napÍrendi pontokkal kaposoLatban továbbÍ képvÍse].61 ászrevétel, hazzá'srólás nera bangaott €1, így a pol_
gárnester &z ti].ést 20.o0 órairor bore'kesztette.
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Vértes }ií1klós
Jegyző

