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frq6gl'ii,1tl 1lrkut Körcó6 &nkormcnsretE Bépvlse1őtcsttilotónek
1996. Eugtt'fitug o5-én 17'0o órakoy megtartott tes-
tülotÍ tÍlégéről.

j,a tÍ}ég-he}ve; Höu géEbá'aa tandegkozó torep.

Jelon vapna$j Sfnff &noLtn
Brcnn Jdnost
fueun{l ánta]- '
Écrces Híird,ly 

'
KIcÍn Íoltánné'
Í,íes*ncx 3{dndorn6,
Eenkmó t'1pp Éva kópvtscl6k.

sdvgl warad,tekl Dr.Dócay Herignna, ünbÍeaa tr_ándor é* H,íeger
ffíbor képvíse3.6k.

Éanáogkozásí Joaxa]. résat vettl Yértog Híklóg je6yu6

Hcgbivott$k: á'/ sepírondt pont. lFakd,cg $d'nclor ískolaÍücuEató
3.l Bqpirendí pont.

Yegyes ilgyek. a.,/ pont Hováeg ffi1bály plóbárros

p3nf$ 3go1t: Köcgönt1 * képviso16ket és a negbÍvottaket.
Ho6á'3.Lepít ja, bo&s az ii].és batríroggtképes, mLveJ. e kévíge}6*
tcstt"lloti ta6ok ktiuii]. 7 JoLon v&Br

He&nyitJg ea tilégt ós 1spcrtetí a napÍrcne!í pontok*t 8 B6E_

hivd eLapJán.

sapÍrglrdÍ p.ontokí L./ 3LÍ, L996. óvÍ költségvotég 1. félóves
v66rebaJ táac.
B16adól ?faf,f sgolt po]-&fupegter



2./ &esrrígo].ó g nlíangcr I"aJocn Á]-telcnos
Igko1a belyzetórő]..
B].őedtí: sakd,eg !{rfudor Ígaagrtó

3.l YogireE ügyok'
a.l UrkutÍ sepok prograrnJának nogbooaélóge
b./ seJ.gt kóre1om e].birrí'ldge
c./ Fo&r{gzetÍ ellátr{g belvgotének ree6begzéldge
d./ tráJókoztató * Bakony6r{,z fi1t. ktiagyiÍ'1ésér61
c.f B&c6yoí töríEargatcs1 l{j-vat*t ttirvr$nyessé6í

r$garevóteléno k me6tá'rgya].ága.

Á Kópvigcl6teEtttlet a napírondí pontokat batdrozathozttgl me1].6-
adgévelo egybenEu szgvaadgsa]" $óváhagyta.

1./ Snpirgn$l pgpt.
M 1996. évL kö}toégvetég 1. fé].évcg vdgroha$tága.

Pfaff Ego}Fl A kópvíco16k nogkaptdk az önkgrmá::yznt 1996. I.
f].évÍ begaánolóJát. ffiÍnt ag várbató volt &u I. félévben 1s
kóny*uorpá].ván mozgott &E önkormánsaot. Á' legnagyobb kt*dágt
a neggcddvog bj.teL óg kegattörlesatégck Jelontettók.
JavesoJ.Ja a bosgánrold Jóváha&y6grít.

Á fiépvÍso].6tegtiiIct a bcgzrímoldt rae5vitetta és 7 i6en Üg&ve-
zettal-n tartózkodág ég e].].ongaavguet nó]-kii].o egyhanaula& Bog-
hozta e kiÍvotkez6 lratr{.roggtot:

48lL996. /YIII. a5. / öngt l ű&. brtá'roaat:

L./Urkut Község dnkomá'nyra*ánrk ffiópvÍoelstos-
ttt]"ctc la Ónkormángaat ].996. I. fóL6ví köLt-
sé6veté*éenk vó6rebeJtágdrd]. gaólő besa{íBolöií

45.648 e Pü bovdte].leI,

Jóvábg&y'a. 
43'160 e st kiedágsn'
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&. / A, Kópvise].6testiilot ea bnkoraánvaat bevcte-
].ott forrásgnkónt az ].. ÍtEr melIékIctbon
fo6lalt*kn*k aogfoJ.ol6on fogedJa el.

3,/ A" Kdpvise].6tcsttilct a }oJ.gcrmoÜteÍí fiÍvatr].
ól a róggbon ijnáLLóen gazdáJ.kodó tntézményok
k1atláceit, ozsn beLiiI e kiopc]-t kÍeüáaok ég

n felad*tonkéntÍ kígttágok rógsletorégdt a

B. és 3. ű*. mc116k].etbcn fogLc3.taknak Bog-
fo]"olőon fo6adJn oJ..

4"/ A. Éépvise].őtegttílgt e PoJ-gárecgtcrÍ BÍvat*l
fej1egzt6cí kíedá.seínek te].jog1tég6t É.CI5Ü e
st fstíllre6bor, *nnak cé].onkdntÍ ró;a].etagé-
sót g 4. i%. mc]-1ók].etbon fog]-alteknak Etog-

feLol6en fo&*clJa eL.
5. Í A ffiépvÍoclőtectti]-ct &B rítadott pénreezktiatjk

kíadág*ínak tcUogtté;dt 6.TET c Ft f6tis*zeg-
bcn, ennrk célonkóntí récg1ctozég6t Eg 5. ÜEl

me].]'ékletben fo&laltaknek negfc3-elscn fogailJe
el.

6./ A Kópví*e1őtestt1].et *trsítJe g po1grfuraostert,
bo6y er ígkots ég aa ovoda ilologl kíei!ágairó]-
részletos kímutatr{,ct e ks:votkoa6 tosttileti
ii].ósre terJoocae eL6.
Fe-lelős: Pfeff Zsolt po16ármester

Yórteg FsÍkLóg sogyaő
I{atr{qt$ől 1996. eaonnnI, íJ.lotvo 6./ pont

osctén e követkoző toctti]"oti ii].ég

.&u c3.hanguott napirendí ponttal kapesoletban tovr{bb1 kéBvíoeJ.6i
égarovrítel nem h*ngzott oI, í&s e polgfumogtcr áttór a B.Í
nepirendi pont tdrgve].ágára.

3./ fi$nlrontlÍ pont.
soggáEeo]'ó a $tllaugcr LeJooÜ Á].tnlános lgkola he1yuotér6]..
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Pfaff Bgo}t l Á k6pvÍseL6k me6knpták a 'tHeugo! Le joc|| ÁltaIafuos
ísko].g miikt5dósér6]. gaóló beszd,r$oldt. Köcg6ntt flqkdcg srfudor
Í*ko1aígar6atót, ée átadJa a srót.

fi$Edpgtrándpr; az írdgbo]-t c].őter$esatécbea gzóben nca kiván
bosudf,tÍgógt tennÍ, kélí a Eópvtgclstegttiletct, ho6y döntct'n
& kötoleas óragzán cureléc beveaetégének Íd$pout$áróL.

Bncnn oTánosl Hít tckar a bocaá.mo].óban tB & kífeJeaéso bo&y
serdoíil Lgkola ?

'*ekáeg s'4rcl_onr .A. ocopoxtok egy to}Jcc tan1td'gí n*pre kívonn].*
uek a gzabedlba 6g mÍrdon tantá'r&$bdl a tormóseothea kaposolódó
ang*gokat a tarasgaetbon tenu3.$ák.

Á Kr$pv1ge16toEtii1et & bosgátsolót rae6vÍtntta ds 7 i6en g&&v&-

gette].n tertógodág óg ol]"enggavazat nólktiI, e6sbangn].a& raÜg-

bosta a ksvetkcgs batríroa*tot l

49/L996. /vIrI.05./ ötgt. SZ. batározet:

I}rkrrt Höagét önkormá,nyaatának sópvioe].$tegtti-
Iote ea Ilrkutí nHauiloÍ Íla$oon Átt*tános Ígko-
la mííköelégérö]. sg61ó begaámo].ót Jóvá'bagyja'
egvideJfilog a pede6dgncok kötelező ór*gaánd-
nnk cunglégét 199?. szaptenaber o1-t61 ríllapÍtJu
&Gg.
Fe}előgl PfEÍf ásott po16ármcstor

.sakáeg sándor lskolaÍ.gazgetó
I{atár1{6l ]"997. saeptembor Ö1.

&u e1ban6aott napírendtí pontt*l kapocoL*tben tová'bbi képvÍ.ceJ.6í
ógzpevrÉtel nen ban6zott 61, igy e poJ.gdxmegtcr áttér a 3,/
nepírondÍ pont tfuagq].ágdrg.

3./ öapílqRdi. pont.
Ysggos titsok.
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IÍeJ.vgaínl sportosanok olőttí tór.
Polo}6p r Pfaff frsol-t poS.gfumestor
Hat$ríd$l L996. augnsat.nc 19.

b./ HeIyÍ támogatág íycnti k6rc].em.

PE$ff Egolt: Á k6pvÍgolők recgkapták ptirago $dnclor óa Heje
Ürknt, ffiá'Juu ]-. tós 6. BB. E].attí [ekógok kórolmót' agrc}y-
ban gga].ddÍ trr{zuk b6vj.tég6bea kérnck támo&atdst.
.d- kdre1nrcsők a tánro5atásboz oziikoéEes iratoket boesato].tdk'

Javeso3-Je e tlfuogatde megaddgát.

A Kópvtgc].6tegtti]-et & Javaslattal- egyotéltvc 7 í6cn g&avq-

zattuln tartógkodás ég ol].ongzavaaat né].kiilo ecgboztg a

következ6 hgtárgaatot l

t}rkr:t tsöasóg 0nkorrnányaatának Hópví;e15tost[1]"eto
3örage sánclor óg treJc Blkutn BáÍug 1. tér 6. sar

: ::: 
- 

}":::Í" ;:":ÍT" ;':l;!lil;Í: ; ;i: :":i ;::;:::
dő tdmo&atág fo].yógÍte{gr{t cngodé].vca1 ebbóL a

oólbdl, bogy a kérolmeg6k * 4a3/9. brgr-u {n&at*
Ignon 1év6 oga]'r{clí. brÁa b6vit6cst bc tudJdk foJcznÍ.
Á kéra1moa6k a lralví támogatdrt 8 év alett e&von].ő
récglotekben tgltogngk megfÍzctní.
s- lósz].cteg feltétetokgt s kii].sn ívcn gaerkocgtctt
gaerződdo tart*].r$&Btr&, nnolyot a $e&guő kégaÍt cl.
Felelőg r Yr$rteg B&ík].ds Je&ya6
&atáfiíü6; 1996. eq&usztns }]..

c./ sogágggtl c1Látá'g bclyaetónok ncgboazéldgo.

Pfgft {goltl fldJékozta*Ja a Képvígelőtegttiletgt, hggy * tróp*

vÍge16tosttí1et Juníua 80-Í döntésónek eegfe1e].6en mo6ttÍrtént
Dl.llarge Jcnos óg aggaÍgatengének a fe].xnentége.
Mtnt *rrd]- mdr kord,bban cad vo].t ' s Képv1solőtogtti].otnek
döntoníe ke].L arró]., ho6g a fo6orvooÍ e].lrátágt saentgá!
kiigsdg dmkorndsyzatável kszssen ttfusuláa korotébgn ldt$a o1.

*ároaet l
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Ág drrkonmdnvzat récatírőL az ncre Jo].ent többIotkÍ.gdágt'
& korábbi fe1tr6te1ek vd].tog*t1anok l 6% tÍnkgrnánsgtt bíc-
toa1tja ténít6smorteggn g rende].6t, val,gmínt Eg os3 tá-
mo6atáoát a vá'l]-atko*ó fogorvoíl réggéro átuta3.Ja.
JavaoolJ* a tárgnlds ].étcobozását.

"e K6pvÍ.se]'6tegtti]-et a Javaclatta3. eggetórtvc 7 í6en suev&-
gettet, tartóakodr{g óc cllensuavaaat nrílk[i]., egghanguleg
moEboata a következ6 hntdroaatot:

Ürknt Köagr6& Ónkorgányuatdnak Képvige]-őtcgttíle-
te:'e fogoyvosí cgo].&á[tatd,g cllátdeára $uentgáI
kiiané$ t}nkormányaetáveI köaijg tfusulds }ótroho-
zdgdyó} diint 1996. ozepteubcr 15-t6]".
Á K6pvígo].őtectti]-et utegÍt$g a po16*írnaoster*'
bogy dijnt6gérő1 $rent6dL ktiaaó6 0nkormlfuggetát
értcgit*e rűg kórJo egvtittmtikiÍtldstÍket * társulé,s
].étrolEoaá,gdbor.
ScLeLSs r Pfaff ZsoLt polgfurncstor

HE'*4:í{6' 1996. creptembor ].5.

d.,/ tráJékoatató a Bakonygá,z Kft. közgytílótórst.

P$aff $g,q}t: flá'JríkortatJe a KópvíocJ"őtegtiiletotrho&g a xra1

nepon rsgat vatt a Bakonygda Kft. közgytílégén, anrolycn a

ktÍncégct is r$ríntő fontos döntésck salí}ottek.
Á f6 kérdég aa voltn hoGy a Eft. köx69iiLéso bazaá$dru} e

e,u olega bcÍektct6 oóg törsgtőke ona}6gí Javeslatáboa.
Á töragtőke ome].ósévol aa olaga c6& tsbbségí tutajdondba
konti].t vo].na e kft. srro agért }ctt vo].na *atíkség' bo&s

& ed8 a sgiikgdgee hítelfedaaotet noo6toremthecEo.

Á kft. ksa&ytiLég6 & töract6kc cnolésJ. Javaulatot bosagas
víte után ncnr támo6atte. snnak követkextében nagy va]-ó*
gsíntlgéggeJ. nem olaga eég ktjgremtiköelégével fog mo6t$n-
ténnÍ a kívíte}egóg.
s6góbkónt ő * ttinzstőko omc].ésrc saevaaott, mart vdle-
mérrgo gzerínt cgs aj pertnor bakepesotódr{ga e BIo&rüEi
továbbí kdgégét eredmóngtzi.
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A k$rgyttlócen Jo]-gn vo[tek a msgÁr, óo e pŐeÁa kópvísol6Í
akík 1996. októbcrére íEr6rt6k a eogvalógÍtr{gÍ tanulmáRry-

tolvot és ve}ószíuüg1totték, bogy a 1akoggd6Í beÍ1getések
soszego n6R loge e3.c6enö$ e BogYelógítá'ghog.
Á Kdpvíge].őtegtt1let a tr{$ékoatatdgt ,tqdomágulvéve 7 igen
szgvaanttgl, t*rtdakoddg óg e].].ongzavagat né].ktt]. mcgboata

& kövotkgg6 betáronatotl

53./,!9$i . . l "rffi. $l9 ./ $sK$ - 
' sg-. h$ tár gga t l

T;rkut Ksrgég onkolmányzatcnak Kópví.so1stosttílcto
a pol5r{rs6Ütcr BakonyEáa Kft. köa6giÍ]-égórő1 sró-
1ó bogzr{mo].óJát tndogáou].vetto.
Fa].c].6gj 3**ff *solt poL6ár'mcgtor

fia!árí$ 6 : aaonna].

o.,/ Bo&yoí KszÍ.gaaEatrfrgj. sívatal tiirvónvoggd&í ésgrovételónek
NncÉtár&yl].dga.

Pfgf$ í$o].t: Á k6pv1geLő'k wcgkepták a Yolrprém Hegyoí Kön*

ífiar&atd'gi sívatal lovo].ét, arne3.yben a Jeggrsköngvak kósc-
de]raog bedrkcgógéle hivJa fel a Képvíce]-6tcstti1at fígyelmét.

Yértog MtElóg.; Á Jo6gu6ktjnyvek késeée].moc boólkcaégévc} óg
k6seilo].cro* elkégaítégévol kapcsolatban fe}előgg6gtít glÍ*mari.

Á ffiépvÍ.ge].stgstti1et a nap1renilÍ pontot mogvÍtattel ? ígen
gaevazattal, tartózkodás dg el]"engraveua* né]-ktlln eogboata
& követkcaő batárogatotl

54tL996. ./VIII. 05. / iJtxt : SZ. hatá'rozet :

I}rkut KörséE Ónkormányzatának KépvÍee16tgattí*
].ote felezóJ.ítJe & joaygstn hogry a $egyzőköngv
e].késsj.tésí ós bekiilelóaí köto].ggcttg6&ónck
e Jttvsbon hatfuídsben teggon olegot.
Á EépvÍgo16tegtií].ot utgrítáa a pol.Er{rmocte rt,
hggy a míxdsnkorí testliIetÍ iÍLdsokct követően
& kövotkeg6 tegttiloti tilósen tájékozteso& g

képvÍoeJ.őtegttiletet a $ogvg6ki'hyvek o]-készí-
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téaér6t ég clktildógérő]..
&LelSE; ?faff *so1t po3.gfune stcr
Hatdr1áíl foJ.yaxatos

f .,/ ÁYÉ3 Kft. felé fennr{l]"d tartoade rcndeaége.

pf$ff frg.o}sr sá'JékoztatJe a KépvÍ.ge]-őtogttt].atct, bogy a

44lL996. /YT.?Q./ ökste 8%. hetároaatban fogJ.*ltak a}apJrfu
tárgvelt az ÁYitp Ef t. k6pviscL6Íve1, moí.y saarínt ag emíp
Hft. &B önkormdnsugt tartogágaí íeJdbon baJLandd a sa69-
váasony, Pct6fí u. B. flBl a].gttí Í.ngatlan dtvéte}óre.

K6rÍ. a ffidpvíge ].6togtii].otet, bogv batg].maase fel aa 6r-
rő]. saóló saerg6d6g mcgkiltdsére.

Á Kdpvísglőtggtii}ot a Jeva*Iettal e&yetdrtve T i6cn sz&-
vnzettal, tartóakodág ég ol]-enguavaant néLkii1, e6gben&rr]-qg

megboata a követkea5 betárgaatot:

5BlLg96. /YIII.a5./ citcst. sE. bntároaat:

lirkut K6as6g tlnkornályzatának &r$pvÍsc].6tog*
ttilcte az aYÉP Kft. fe].é fonndl}ó tartozás
foJében au ÁvÉP Kft.-nek átedj* a Ha6yvá-
ggony' p0t6fí u. 2. s&. alattt ÍngatLant.
Á Hépvíge}őtestti].ot fe]"heta1m&u8& a pol&rír-
mogtort, bo69 az Ín6at1en ítaőrf,gfuó]. gaá}ó

szgra6eldg aláÍrágá:ra.
&].o16F: Pfaff áso].t poJ.gármester
J{EtrírÍds: L996. szoptombcr 15.

&.l Ba*zngák Ügabe kórelmc.

3fa{f BgoltJ Á képv1geLsk megkeptrík Buganvák ügaba kérelnét'
amo3.yben aa tlnkorpánvget tul*Jdonában ].óvő 4.brgg.*u ].ü9 mP

bc6pÍtet3.en tertilct Eto&ilovoaósiÍ tnEnt3-en raegvácáltrÉ,grít kérJ-.

JgvegoJ.ja e KópvÍrel6togtií].etnek ea órtókegitést-

Á kópvíge]-őtogttÍ].et a JavasJ.attg]- e8ygt6rtve ? í6on gaavegattel'

tartógkodds ég e].}orsaavazgt n6].kií]-, egybanglrle& mogboate e kö*

vetkeg6 batározgtotg
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56/L996. /YÍÍI.o5.,/ ö'kKt. !!8. hatfuoaatl
l}rkat Közsó6 Ünkormrínyaatának ffiépvÍ.sel6tegt{í-,
].cto Bncanyák ssgba I}rknt' Béko !l. 15* sB.
e].ettí lakóg nógzéro e3.ídegenítí ea l}rkutn
bcltorü].etL 4. brgg.-u bcépitetlcn teril}et
ElÜtncvoaéstí ],29 grá_g ín5atJ.ent.
&e Íngotlan v6telára: áÜ.-Ft/m8' aaa&
hugr forínt/pÉ.
"$. Eépvige].6tegtii]-et nogbízua e Jegyrőt,bogy
ag adágvéto]-t ggarasdógt kégaíttegsc el.
Fe]-o].őg: Yóytog }áík]-ós Jegsző
I{gsrfixís6.: ].996. caoptcmbcr 3Ü.

h. Í ÍJz3,etbe}ység értékegÍtégo.

?fgtf Zgq}.tt sáJ6koatatJe a HépvÍgel6testilletet, bogy oz
tlrkuto HdkóozL u. 47. sEr *].nttÍ tíglctgor önkoraán$a*tí
tnJ'o$éonn heJ'yodgére /Íodlúoaatn ággía dÍgakont/ vételt
aJán].at órkogett.
.d. vovs aa i5nkorxrdnygat döntsg6t6l togaÍ fttgeővó, bogy
Bcg kívánJa a vágárolní a hoLgsóget.
á. trépvígc16testti1ot korá'bban mfu döntött aa iia]-othe].$üég
órtókegitégér5].. olaveoolJa, bo&y aa akkor nregdllap1tott
m2 árat e ffiópvisel6tosttí].ot tertgc fenn.

Á Képv*.gc16ta*tii1et a javas3.atot eegvÍtatta óe 7 ígen
gsavaaattal, tartózkodág ég ellcnggavaaet nólktÍlr o&s-
bangnJ.ag meghoat* a kijvgtkező hgtároratot l

srkut KtÍasóg önkormánvsptdnek Képvíse}steg_
tülote az lJrkut, Bákóogi u. 47. str. a].at*í
ila].otgorban lévő 55 g3-g fodlrdsaat' áagÍa
disakont B€ aoYsaóstí tngatlan véto].árát
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korá,bbí cliintégénck eegfolo].őon 16.o0Ü.-Ft/uoá+
áÍa ilsszetbcn, &Eaa sJ.zonhetoaor forÍnt * ÁÍe
sasaegben hetáxouza tscE.
Á HépvísE]-6tostii1ct utasÍt$a a po3.6r{rmootert,
bogy cli5ntdgdr61 aa érdab16dőt td'$ékoat&ss&.
rg}o'rsg; Pfeff Zgott pol5árme*tor
Hatr{r$.dő;, 1996. an6u*atuo 31.

Í'/ Éí"iaoLtógág kérc].me.

praf,f Ígplti Tsmortctr Á'Jka Yfuos hivgtásos önkgraárrsagtí
tr'iiao3.*ósrá'gdnak kdrelmét, amo].sben kijnnytl katogóríás gópJ&rmii

fceskandőre bengujtandó Bályáaatukbos kérí az önkormdnyaat
trímogntrisát.
Á tiigoltdsda J.átJ* c]. a ttigvdaolommg]. kepe*oletog ho].yj.
fc].adatokat, orért Jevaoo}Ja g pályr{'g*t támogetáÉát.

.fi. EépvÍgelő'tgsttllot a Javaclettel oggetértve ? ígon saa-
vaaattaL, tertóskodás ég e].].cngzevarat né].ktiL, o&sbangu1ng
mogboata e követkgad bat&roaato*l

58/].996. /vIIÍ.Ö5./ ougt. Üfi. batároaatl

i}rkut K6asdg Ónkorgányzatr{nek fidpvícgl6tos-
tií].ete egyotért ÁJka vé,rog }rívctá'gorönkormdny*
satí tttgoltdgáarfugk ktinnytÍk*togóríá,g EópJ{fuatÍ_
f,gegkond 6ro bonyuátenild pálydaatá.val.
Á Kópvíga16tcgtii].et ng önkgraányaatle eső
szükségol önrészt bÍztosítja.
Fqlelő'g r PfaÍí frgolt pol5ármcgter
na3ár$.dí.j ].996. augusztus E&.

J./ svgdai téritégí dJ.J omg].ógo.

Pfeff figo].tl lgmertetÍ aa urkuti trtapköaÍ Ottho$os Ovoda
kirolmót, amolvbcn & Bs/er$ensag á.rqk e$rolkedége eaítt az
ovg,dlaÍ térítésí rÍJak erae].dsét kórÍ. Lg96. szeptcmbcr o.]'-t6].'
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Á Hépvigolőtosttí].ot a Java*}nttal cgyetérvo 7 1gcn gaevazqttal.'
trrtóskodr{s óg c].1ongsevaga,t né].kiil, e&shauEn1a6 megaLkotta g

kijvütkoaő rondo1otot r

6/].996. '-T{I.o5, / ökKt. pa. r-on$o&ltj

Áa ttrrkutí ffi*pksaí 0ttbonos ovodd,ban fÍ-
getond6 térité;Í. díJaknót Eaótó a/L9?6.
/IÍL.!L. t Ürgt . 8&. ronilelot wóüosttd,gá-
161.

1. $.
Á rondd.ot ]..$. /L/ behozéégénak bo].yébe

& kövotkoa6 bokoadóg 3.ép:

"/L/ Á Képvígolőtcstiilet az l}rkntÍ Hap-
ktiaí ottb:onoe ovodában L996. sxeptounber

0]._tő1 az dtkezégt nyorsenyaéköltgé&ek
áfdval effIÍttt ].oo.*st/nap ös*aogbon
állapÍtís EÉos. t|

á. $.

Á rendolat 8.$. /L/ - /2l bakazdésénok
hclyébo & követkeaő bckazdógek ].*pnckr

"/L/ Á srti16b álta]- flsatond6 térÍtég1
du Loo.-st,
/E/ ÁB ovoclaÍ alka]"goaottak t6r1tég1
dÍJa 63. -Ft. ''

3.$'

lI/ run a rondolet 1996. saoPteaber
ol*ón lóp betálvbE.

Íb/ e ronctolot kLbírclctés6rő1 a Je6gr6
a be].Vbon gaokásoc módon 5onilookodik.

Fele}6c: 3faf f fisolt po].6á:racgtcr
Yórtcl HÍk}óp jc€vrs

IÍatár1Ösl 1996. euguaztna 31.
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k.,/ KersztvÍg Kft. yatiksüéee.

Píafí Egolt.l ÁtEada a ggót Brenn Járog képví*o16nok.

s$ep3 áángsr Á Karcgtvíg Kft. 1996. Janufu ol-től mükiÍdtotÍ

a ki|zgé6 ivdvÍz ég cronnyvíabá'1dgatá.t. A ].akogsá5 körébs!
fo].yam*tos&n érkeanok a vÍgggaJoJ-uécok' gmclíok nogl tu}
kedvea6ak a Kft.-ro néave.
JavaoolJa eaért, bogy az iinkorugdngzat kczdegényefieo a Kft.
kija&yií]-égénok tÍggaebivdg$t o arnalyon szé}aouargk be e Kf t.
oddÍg1 ntiködégór6r éo probtómák okairdl.

Á K6pvíso].őtcctií].ot a javasLatta1 o5getr6rtve 7 Ígcn $u&v&-

zatta}, tnrtdgkodág ég o].lentrgavngat nélktÍln o6yhangu1eg

raogbonta a kövotkor6 batároaetot l

qo rJ qq6, l'rI.IrO5./- l$Ft. s3. hsS*Sg$St:

Ürkgt töasé6 lnkormángzatánnk Kdpvísc]-6teg-
tti].ete pint tuleJdonoc kezdepényea1 a
HErggtviz Eft. köa&rii].ésértek össaohJ-vágát'
A Képvíee16tegtí11et ként a HersgtvLz Kft.
vogot6gégr$t, bo&s ezámoL$on be c Kft-
pénzttgví }le1gretér61 ég fo1sacreLtsé&énő]-'
va]n mÍ'nt a száB].ázás ríg aa átvott viz
kJ.f 1Eotéséhcg kepeso}ódd pxob].éxákró1.
Á sópvÍse16tcgtü1et utggítÍq a pol6dfmcÍl-
tcrt, ho6y e Kargatvía K1t. veaetőJénél
kogdogfiénycgfie e ksz&yiilés tÍggzcbivácdt.
$ele1.6s,r ?fnff frso1t poLgfunnestex
I{gFdrid$.: 1996. augusatns 31.

&z oLhangaott nepircndí pontokka3. kapeso}atban tovr{bbÍ kép*

vigo16í óearovétel, $avasJ.at nem vo].t.
A poL6r{rmostor tá'Jékort*tJa a Hépvígel6tastiÍlotgto bo5g e
tovc'bbíakban olgan napírontlÍ pontok kerií].nek me6tárgyalágra,
amelyckot zd'rt iilógen ke].l !.iÉl6varnia.

PL.OO drakor berekesatotto.

Vértos Mj.ktég
jogygő

Baért e Bo16r{rmegtor a


