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JEG'yzőKÖNYv
KésziíltiÜrkut Község

d'nkorrnrínyzata Képv1se}őtestületének L995.

nárc1us 7-én rnegtartott zált ií].éséről.

Az ü].és bgsre: Xözségbáza
J9].e3 vgnnak:

Pfaff Zse].t

-

tgnácskgzó tcrem.

po3.gá'rnestor,

Brenn János,
Dr.Dóczy Maríanna,
Freund Ántal'
Gerecs B[ibá]-y'
Gubicza Nándor,
KlcLn Zoltánné'
T-,icsauer l{dnderné'

RÍegor TÍbor'
Íenknér1pp Évaképv1seJ.6k.
Tanácgkezás1 .1oEgal

részt vett! Vértes Miklós Jcgyző

Vegyes tigyck.

l./ Eolyí trínogatás Ílrínt1kérelcm.
?fEfÍ Zs-olt: Islaertetí ReÍnveld István IÍerend, Díófa u. 22.
SZ. alattí lakós kérelnét,rnelyben ez tlrkut-Zsófiapusztán

vásárolt ].akísá.hgz trímogatást kér.
A Képv1se16tostii1et a kérelnct megvÍtatta, és 10 1gen
gz&vazattal, e]-].cngzavazat és tartózkodás néIkül' egyhang.u1eg megbozta a következ6 batírozatot:
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3511995.

/rr

Ürkut KiJzséE dnkolnányzatának K6pvÍse16testü1ete
Reinvald István, Eerond' Díófa ü. 22. SZo a].att1
lakós bctyi támogatás iránti kérelmételutasÍtja.
Á batálozet ellen a kézhezvételtől száBitott 30
nap6n belüll Ajka Yárosi Biróságboz 3 példányban
benyujtandó kcresettel ].ebet

élní.

rnd9ko1rís
Reiavalcl IstvíínkéroIraot nyujtott be he].yí
támegatás iránt. A becgato].t íratekbót megál]-apítást nycrt, hogy revezett ogyedtí].állóként ké-

ri a

tánogat{

st.

A 106/1988. /NTT.26./ lÍx. ronde].ot a ]-akáscélu
trímegd{sokrő]. ].0. $. /L/ bek.-a gzeyínt az önkerrnányzatok cga].á,dok régzérenyujtbatnak tánegatást.
Á kéro1nez6 onnck a feltételnck nem íe]-e1 trGE,
ezért a kérelnéteJ.utacÍtottuk.
trblIebbezésí Jogct az Áa. 62.$.-e alapján bíz-

tesÍtettuk.
trb].c16s: Yértec M1k1ós jegyzí
HatrírÍdÉ:J.995. nárcíus 31.

J./

Kanattáraegatás

ÍrántÍkéroImek.

Pftff zgolt! rgnertet:. az önkornnányzathoz benyujtott kamattámogatás Íránti kérelmekct.
Á KépvÍse]-őtcgtÍileta kérclracket áttektntette és lo Ígcn szevazattaI, cllenszavazat és terttízkodás nélkiíl,egybanguIag
bazta a követkcző batározatgkat.
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Ulkut Xiizség önkormányzatának Képvisel6tostiilotc
Veísz Ánta]. éc Neje lÍrkut' MáJug 1. tér 5. 3Z.
alatti lakdsek régzéreLg95. áprílís ol-től 1995.
dccember 31-ig bavonta 1.00O.-Ft ) az&z egyczcr
fgrínt kanattámogatást foJ.yósit pénzintézcten
keresztiil.
A kenattámegatás ösozegét .a PoJ.gárnasterL Hívata].
kijzvotlenüI a h1to1t felyóg1tó pénzintézetnek

biildi rBeE.
Iblclős: Yértcs Mtk1óg jegyző
Ilate{ri.dő: L995. íprílis 15.
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. 32. bgtálezat:

Urkut Község Ónkernányzatának Képv1se]-6tcgtü1eto
]-akós

Urkut' MáJqs 1. tér L2. 3Z. alattí
részéreL995. ápríl1s ol-tőI L995. dgcembol

ktildí

IAC$r

flóbert

1].d1kó

31-19 bavente l.ooo.-Ftt e,Z€,Z Egyozer folint karaattánegaiágt felyósít pénzintézetea keregztü]..
A kanatt;ámegatás összegét a Pglgá'rmesterí E1vata].
közvetlgnü'l a h1tclt felyósitő pénzji.ntézetaek

3e1e}ős: Vérteg Miklós jegyz6
Eatárídő: L995. rípríl1s].5.
38/L995.
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Ilrknt Kőzség önkormányzatának Képvíselőtestülete
tlóbert Ferenc és l{ejo Brkut, Erdész ll. 3. BZ.
a].atti lakósok yégzér"eL995. április o].-től
L995. ileeembor 31-19 baventa L.OOO.-3t' azaz

Egyezer

ferÍnt kanattánegatást folyósít pénz-

íntézetcnkeresztül.

A kamattrínogatrís összegét e Po]-Eálmegteri Eívatal közvetIeniil a hítcIt fglyósítő pénzÍntézetnck küldL ne5.
Fe].o]-6si Vértes MÍklós jogyző
E_!g4.-q !: L995. ápriJ.ís 15.
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tlrknt Kőzség Ónkornányzrtánek f,épviscl6tegt{ilcte
Eerv{tb ándrás és scje llrkut, |lenetó Q. 34IA. 3Z.
elattí lakósok részére1995. dplÍlis o1-t6t 1995.
dscember 3L-tg bavonta L.OOO.-Ftr &?,&z Egyezer forínt karaettánogatást felyógit pérzíatézctenkclegz-

ttíl.

A kanattrínogatás ösezegét e PolgrírnesterÍ EÍvata].
közvctlenü]. a bÍtolt foLyósit6 pénzíntézctnek
kÍi]-dílacg.
Fe].e1ő9: Yértos Míklós lceyző
E3t'fuíd ői L995. ápriJ-ís ]-5.

Áz e].}aangzott napÍrcndí pentokkrl kapcse3.atban tevábbí képvÍsc16Í
észrevéte]''Javaslat nem bangzett o1l ígv a peIgármegtor ez ti].égt
21.oo órakor berckesztette.
K.E. f .
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Pfbf,f Zsolt
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Vértes M1klós
jegyző

