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Eözségí Onk*rmrfuyaet XépvÍse].őtestiilete
8409 Ilrkut' Rákóegi tl. 45. Te].. : 3.
sgám: L8-22/1995.

JEgYuŐKOt{YY
séEaii].t l grkut Község onkormángzata KépvÍsol6testtÍletének
1995. deeember ?o-án negtartott zárt iílégéről.
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üIée belye: Köaeégbáza

Jo}en. vannak: Pfaf

f Zaolt

tanácskoző terem.

polgárroeeter,

-u
ljIenn JaBOg,
Dr.Dóezy }s*ríanna,
Freund ár:tal'
Gerees míhály'
subLeza l{árrdor
'
KleÍn Eoltfuné
'
R1eger Eibor képvise16lc.

tÉvclma}:ad3ak,: T,iesaqer

Eá:rdorné

tanáeskan{,gL jogga-l l-éé€!

és Eenkné I'spp Évaképviselők.

vett: Vértes Blíklóe Jegyző.

Heehí]lottl Yegyes ügyek. f ./pout: tsakáee sándor Iíauees I.,ejos Ált.
Igko].a ígaagatóJa

Yegltee li6yek.
d..1 Po].grfumes** 13. har'í Í11ete6age*

B5enll J{'no{: EáJókoztatja a Képvíselőteetiiletet, hogv a polgármesterre ís vonatkozík a Közt1sztr1eelői ttÍrvény49.$.-&l nro].y
szerínt a kögtíezt:rtselők mínden naptárí évben riegílletíegy

bavi ílletnéngénekmegfe1eJ.6 juttatás.
Á tö:lvén3 a juttatáe mértékénekrnínímumát batáyor%a
ett6]. esak felfelé lebet e1térnÍ.
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JavasoJ.ja, hogg a po]-gárm*ster régaéxgaalapilletményének
megfeJ-elő összeg keriiljön rrregállapitásra.

Á Eépviselőtegtij1et a javalatot megvítatta, és T íger:
szavazattal-, 1-tartózkodásea] /PÍaf,f Zgolt polgálnrester/
e}}enezavazat nélkiil meghozta a következő határozatot:
1oB/1995. /XÍI.?O./ ötnt.

sz. határozat:

Ügkut Község önkormányzatának K$pvise].őteetii1ete
3faff Zsolt pol5'r{imester 13. haví, kiílön Juttatá-sának nértékétal.apílletmóngének 1o0 fnban 73'c0G.-3nt'
az&a f{etvenháromeaer foríntban állapitj& neg.
Fele]_ős: Yérteg Mík]-ós jegyzs
I{atárÍ{s: 1996. január 31.

e./ Budaháai Ferenené beJelentésénekiígyébenkésziílt
álláef oglalás megtárggalága

.

a Képviselőtegtii].ete*, hogy aa
tígyber e}készül* a kivÍzsgálásra raegbízott személ3ek á11ásfeggelmi eljárás indÍtását nenr jafo&lalása, ame}Y alapján
-.
vlse.3.-{_,,,. ,.4-4,'-,
r,.'l
Á EépvtsÉEs.te$*-ti].et aa áJ.lásfogla1ást r*egvítatta 8 Ígen
gzavazattal, tartózkodás óg ellenszavazat néllcíÍl'egs}:an_
gulag megbozta a követkea6 határozatotl

Bgenp Jánogi Tájékoztatja

109,/1995.- /XII. 20.
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tlrkut Xözség önkormfuyzatának KépvÍse].őtes*
tli].ete nen indit fegye3"ní eLjárást Takácg
Áltatrfuos
Nándor :.lc :-'--.-:- IIausel T.,ajos
1skgla lgaz6atóJa ellen.
Á Képv1selőtestÍÍletfelkéri a polgármestert, hogy aa állásfog].a].ág rnegktíi.déséve]egyÍdejiileg az éríntetteketdöntéséről
értesÍtge.
{'elelős: Pfaff Zso]"t polgárrmeter

ffigsg}gér L995. ctecember 31.
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Áx elhangao*t napírendípontokke]" bapesolstban tovább1
ké5lvíee16'íéezrevétel,L*lldít.lrárlg ns}n voltr'ígg a polgár*
mes*er aa ti].ée* 21.o0 őrakor boreke*stette.

Pfaff

Íso]"t
po].gárne*ter

gffiE
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Yérteg $Íík].ds
jegss6

