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L./ M 1995. évi. k61trégvotóg Üa!t{ÍÍ'rlÍaa.
1. Forttu].6 - BovétaLrE
sl&$ór Pf,rf,Í Eae].t pol1{rnottcr
2./" Yc:yo;
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kép*tm16tc;ttt1ct r arplrond{ pontohrt betírgErtbaartrL
no}].sEérév;].clÍo1rdÍtr.
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]../ t{apílcndt pent.

]'995. évíEöltgésvetég nagtdlgynJ.d,ca.
- Bcvétclclr.

^B
f,.. Fgrdu].ó

Pf$ÍÍEgo].t,l Áz fuágbctí e].6tox$eaatéaboz nnnyít kív{n boaa{'-

f,tigní' ho3y ea Lgkelaí tolneearrnak nogval.daítíg* t nagtcvd
bovétclckcn kivtil többf,.Üt Íonrácokat l3énycl.
A köapoatí nornrtlvrbovétclck eileit*lr. A aeJ{t bcYéto].oh

oüégatittck kt két tétaLlel. Hlvcl a tegneogarrch a].ke].nag
].tgg ksg6Egétt éc ku1tgrfi.Ís rondcavényck tart{g{rr '&gi
csárt botorvoztttL r ktllturbíg értékocttécét.Á n{aLk neÍ$obb
tétcL a vl'aaaoLgí].tatÍlkenEogrEí.óbr eit{gíbó]. agíÍnaEíb.
A Eösld3bca abbcg nagÍoléE6ok a fo]'tétcIck, bíggan Ítittot].cnok
va3ynnk a B68yoí víahílós*tté]..HLnd * vLab{aígt' t YGgGtókrtndsaart 6g a ttratít6n&vat tok1ntva.A no3yébcn sonogv{nogeg
1g oat r lzo15{LtatíEi Íornítv{I'*gztották' enc].y a Íoggcgatók
aa{n{ra 1l tcrlvos6bb.

ÁtrdJr a aaót Bío3or Eíbor képvíso16n*,brü 3énatt3y1 BÍaottc{5
Blnölrénth' beÍy tgln{ogolJa e Bíaettg{& vé].onéngéta költaéE-

vctéglő]..

BÍcgor EÍ.bor r Á PénatíÍyÍ.BtEottadt f,cbred! 6-{n scstartetta
atakn].ó ti].6rct, no]"Yca.oJ.cgct tatt A bcly1 6nkoln{nyaatekró].
ggó16 1990. 6ti IJ&Y. et'i 92.$./3/ bckczttdgdnok a./ pontt{ban
a].őírtabak. A BÍ.rottrÍg vélcnényals 1995. évt kö].t{'é8vct6c1
JrvrlJ.atró]. r
ÁE 1995. évl k6].ta6gvotdg GÍgerrÜrrlv{nak nogtcrcntégéhtrGLangedlbctct].cati.jb caitkré5cc * ca$ít bcg,ótaIck növp].éao.
tback nr3f,oJ.a]'6an a bíEotttÍgctyctért a kögcéE vfa{ k6gnttvctnck ksnocgggÍóba edís{vat, va].anínt aa al6tor$acgtéabon
aacryL6 1ngo t3.nnér'téboaít6pga]..
.& b1aattg{a Jrvcgot'Ja a KépvígoLőtogttÍLctach a trÍ.adía1 é].dlat réga}otag tdlgva].{cd'tr ncLy go:rÍn olnk ag o}EarÍÍ].hctet].cnti3. ggflk;égog kktt{gok olÍggadl{g{t $avrae}Je.

3Á bízottság fclbivJa a fígyeJ-mct arr'a' bogy a tervezet'IBcgvatógu].ísa csetén is hritíkug év á1]. az önkorn{nyzat clőtt'
an1 fokozott ÍÍEye].nct és pontosságot kövctoI a költségvctég
végrcbaJtása sorcl:. .'
A fentÍek ÍígyelenbevételcrrcIlctt a PénzilgyíBizottság az
L995. évL kö}tségvotésl jEvas]-atot c].fogadásra Javaso}Ja.
Á Xépv1sc16testü1ct a Pénzii8yíBízgttság véJ.eményétbatározatbozataI nell6zésévcl tudonásnlvette.

Ezt kövctőcn a polgárracstcr ez clőterjesztésnck negfe1e16cn
a ktjzség vízí köznüvoí kgnecsEz1óba attásárak elbgtrírozággfuó].
szóLó batározatí Javaslatot gzavazá.sra becsátetta.
A Képvísc16testü1ct a.Javaslattal egyetértve 1o igcn szavazattal, tartózkodás és ellengzavazat néJ.küL' egyhangu].ag acgltozta

a kövctkcz6 batározatotz
9/1995.

/IÍ.a7./ örxt . BZ. határozatl

Urkut Község önkormtfuyzatánek KépvÍ.se16testti1ete
az L995. évíbcvéte]-e1nek növeJ.ése, valaaLnt a
községi vizfogyaeztók szánára kedvczőbb v1zgzolEáItatási díjak alérésoérdekébona kőzséE v1zÍközraiiveinek konccsszíóba adását batfuozza el.
A Képvíselőtegttílct ncgbLzza a pgl€árnestert,

bogy a koncessz1ós elJfuás lebonyolitása érclekében a szükséges lépésekcttegyc reégA Képvtse16tcsttÍ1et az cgyÍ'zerÍ koncesszíós
tlijat szakmai e16készÍtésután - de 3.e6a1ább
].o millíó ft összegbon - batárgzu& ncÉ.
Fe1c16s: Pfaff Zgglt polgárnester
Eattrídő: 1995. Jun1rrs 30.

Lz L995. évíköltségvetésÍ javaslat bcvétotíoldalának
tárgya].ísábgz képvise3.6íbgzzászéLág nere bangzott e3.'
ezétt a po16árnestor áttért a 2./ napLrcndí pont Íncgtárgya].ágála.

-/*

2./ sapÍrcnilípont.
Yo11ycg i'Ígyek.

e./ Frlugyillég ttt6BontJlnak

nag{3.1epÍ-tíca.

PfafÍ Bselt; B3.őE6 rcnrilkLvÉ]"t taattilcti t116uitnkön fo].ncdllt'
bo&s a köaEég Lekogpd,ü{nak ponsür t{$r$kegtatága drtlakébcn
outlkrég lgaac se3-ng'ytÍ&éc tErtcg&a Ecg tigyban.
Id6'kilabcu cgyo*tctctt Hág{r &roneEal a Bahonyt{vlat Bt.
bépv{sc16jévat, *kinck a Íebrtldr ].5-Í td6pent lcnnc Bc&íc].c].6.
sEélt davnEo].Ja L995. Ícbrudr 19-6n 18.oo óreí kogdlottol

e

sn].qgytt].ég

ncatart{gÍ't.

A tépvLgc}$tclttí}ote Jar*c}*ttgl qgyotértvo ].o 13cn ÉEavgaetta].r tgrtóskgd{r éE c].1c3ÜE8vag*t nétkttl cgyhangu].gg
nogheata a ksvotkoa6 bstdteaatotl

l}r.kut Xözgég Ömkern{nyaetdnek Kápvtael$toEttílatc't'a köEgéf, lakoocáÍínak t{JékoEtat{ca éÍ*
tlckéboa Fa1ugytíLr$c tagt{gdt bat{rezgg o3"

fil6pontJa: 1995. fcbrnár 15. lB'oCI órn'
stlyÜ l Kqs,'turbáz.
f{rgya; Vcaatékec tía*].Ldtfu mcgvrlógÍt{Ea'
A XépvÍ.gc].stcattt1tt nc5bíra* a JcÍyg6t'
hogy t{Jékozte'Ea a'lekelg{8ot n saln3viÍ}és
bctgér61 ég ídl6pontJd!ó]-.
Fo].clígi Yértgg Hiklóg Jcsvgs
&gÍ{-td6i ].995. íebrtr{r o8-

b./ $rkut'

R{kóoaÍ.

n. 47.

űr..

eIgttt tia*'tstba[yc$t baggragít{ae'

PÍaff agolli T{Jékoat*tJe a Képv5.lo16toattl].ctct ' bogy aa
otv. Í.dlovdgó rcntlo].koadlaí gaartat a Eépvtgo].6tauttt]-etnek
Je8e atldtsgtcní, botv nyl].t' Yüsg

a nepílone!ípontot.

sírt ttlég korot6beg

tdreyglJa

-5*
Á trépv1ca].6ttrts].ct 1o íícnraaYlaettr]., tnrtdsEoil{g éc aL].cgaarvraet n61k€1 o:ybaugu].ee ncgboata a bövothcas bet*xogatotr

11/1995. ÍT[..}'.l.l sxxtr sge L*tégosglj
Irr bqt l{6auég lntrorgígyar tcá*E Képtícc}stcgtüLcto
e YEtyÜE tltyck b./ aaplrcndí pont${t ngí].t ü].éc
korotébcn t{r8yglJr.
3Íe{s $ug}tr, EáJélcost*tJe r Képvtgcl6tggtü].ettt, beÍs a 4/Lgg5.
/Í.,L?.,/ shfrto 6s. h*tíuogatbaa ng&hÍ.:relctctt tíg3.ctbo1yc6*rp n
acÍ$tlölt h*tcríel6te 1995. $:nuá.n 31-tg p{J.ydaet aag érkcaatt.
Ág tÍE].otbtlycág bagznggÍtÍ,ac érltckóbcn fo].vattg e lropeae}atot
Bobor $ánttornév*]. ga tlalctbc}ygég kor{bbí bérl6JdvcJ-.
tsoboa $dnÉornéayt}atkoagtt nrró]., be{s bes[aniló a hoLlgégaket
tov{bbxa íc b6re].ní. Ecvdkcays6lét rub{a*tí talnélrok árngttáa{rr
gacnptné ktb6vÍ.tÜBí.
n1everel'Jr n Képvíge3.6tcgtti].etaok, boty
dekében J&tl].Joa bogaá a bélbord{Ehea.

r

hcLyaéÍh*ggaocít{ca é!*

A K6pv*.gcl-6tclttíLct n íEgrg].etet aogvÍte tta n ér l's t3on :Ü&*Tc_
artt*Ln trrtóekoé{g ég c]-!.cnoaavaaat néLkÍJ].'cÍsbenüaln1 nojkoatq * kBvotlccss bntárogetot l
t*l.t,9'95.
Brkti

ltr.o?./ F5xt. pg.

t Körléj

önhorglnyaettnek

pa${Íeaet:
EépvÍrol6tautÉ1ctc
II. (E. ?.o$tó

Boboa ${nrilora6 AJbr, Fs tt. 5.
gzdn a].nttÍ. ].eEólm*k bérbcadlJE Brkqt' BdkdEgÍ"

tl. 4?. aa{n rlatt1 tfu].ot;erbrn 1sv6 396l?l^/LÍ
brga.*g tíal.atbolycélot t995.Íobru{* 15-t6]5 évro.
síaotcnc!6 bérlotl dtíJ 6*otcjo 9.mo.'8tÍb6Í +
{f,n, sn.g (}boaar forÍnt + {ilg brvgnta'
Á XépvtoclstcgtttLat nagblaa* r ác{ya6t n
réralctca Ícltétotckott*ytrsngEd' bérlot1
gatra6ü6a clEécgítélévcl.
se1ol'6gl Ydrtag HíhLóg JcÍya6
entí.ríatíl].995. fobru{r L5,

-6ás oLhraÜgott nrpíntnrilí ponüohkel baBelclrtbra tor{bbÍ. lrépv*'mlsí érgxcvétol;tndlÍtv{ny ntn volt ggé]Ítr polgdraattcr
ra ÍiLéttao.Bo drekol btrcE;gtctto.
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