
iIll<ll

Ili
tt

Közcé&1 Onkgrnányzat K6pvÍsc16testií].cte
8409 llrkut, Rákóczí Ll. 45. to]-.: 3.
Szín z I8-5/L995.

JEGYzöKö$Yv

Kés3ü1t; Urkut község önkgrraányzata KépvíscLőtcstií].ctének
1995. februfu 2o-'fu 17.00 órakor negtaltott rcn-
clcs ü1égé16]..

Áz tiIés bc].ye: KözséEbáza - [anácskozó teren.

Jelcn vanblrk: Pfaff Zso].t poIgá'rnester,
Brenn János'
,Dr.Dóczy Marianna''ob*n""o 

Míbály,
Gubíoza Nánder'
Xleir Zo].tánné,
lícsaucr l{ánatorné,
Rieger tÍber'
Eenkné T'ípp Éva képviscJ.6k.

táre 1 _nere d!i",rb e uncl Árr ta 1 képv í s e J. ő .

fanícskoz{gÍ '1egga} régz3 vgtt: Véltcs Miklós jegyz6

Megbi.vottaki Az 1. Nap1rendt pont tárgya].íg{n.
Bendícsck Jőzsat Veszprén Megyeí Yíz- és Csatornamti
Vá].Ia].at IgazgatóJa'
Earsány1 rstvá:r Vcszpréra Mcgyci Yíz- és Ccatornanti
Vállalat $őnérnöke'
Szabó Jenő Veszprén Megyeí Yíz- és Csatornarnii Yá].la-
J.at ÁJkaÍ Kirendcltség Vezetője.

L 2. l{apirendí pont mcgtrírgyalágán:
Áaln LÁgz]'J ltEaugetr T,aJosn Ált. Iskola IgazgatóJa,
Íoplakné Fcítb Rozá].ia Ürkutí lVapközi ottboneg
0voda vczetdJo.
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Pfaff Zsgl!: Po]-gílnestcr köszöntt a kópvisc16kct, a ncgFívotta-
kat, valarnÍnt a k|ózség 5 érdek].őctő á1]-anpo1g{l{'t.
MegállapÍtJa, bogy az ü].és határozatképcc, miveI a KépvÍso16tes-
ttilotÍ taaokból 9 Jelcn YaD.
MctnvitJa az ilIéct, és isncrtctÍ a napírcndí pontokat a ncEbÍvó
a3.apj án.

Napírendi-pontokl L./ Lz L995. évi víz- és szennyvízdíJak Ínog-

el

2. / Az L995. éví köJ.tségvetés naegtrírgygldse
2. fgrduIó - Kiadásek
E16adó: Pfaff Zsolt pe].gárncster

3-/ l.996. év1 oéltrínegatáook.
a./ Ajkaí kopmundlís hul].adéklerakó
b./ Sport utea szcnnyvizelvezctése
E19a$ó: Pfaff Zso].t pel6ríruestcr

4./ Yc*yea iigYek.

A Képvise].őtegtülct a napÍrendí pentekat batározatbozate].
nge116zégéve]. clf ogad ta.

]_../ Irlapircndí pont.

Az L995. évi víz- ég ezennyvízitíJak mogálIapitása.

3f afs Zso1}: XijszöntÍ a Yeszprén bícgyeí Yíz- és Csa'tornamii

Vá].].a]-at rnegjelent vezetőít. Bevezct$jóben elmondJa' begy

negbivágukla azért kerü].t ger' nert az á].taluk Javaoolt
vLz- és szcnnyviztlíj emelést laagesnak tartJuk. Kér1, bogy

régz].ctcgen índoko].Ják a v{zd1JcneJ-és összctcvőít'

Benclicsck Jőzscfl Rész].etosen ísnnertetí a javaso3.t vÍzdíJ
öggzetevőít. Ignertet6Jébcn e].mondJa, bogy az Ópkornrínyzat

Képv1so16tcsttilete e]-é kertílt árajrínlatot a VrÁlla].at B tagu

vczet6 testtilete nár Jóváhagyte. Lz áraJrínlat két fő részb61
í11' a hcIyí költsé8okbő].l aÍBc].Y ninden teLepü1éggn más és

más, és központÍ kö].tségckb61' araeIyek nindcntitt ugyanazok.

J.apÍtáea.
6adó: Pfaff ZseJ-t pel&rírnestcr



3 -.

P3aff Zgolt-: .Antkct e]raonttott, azok érthotdak az onot
jevasLatdbó]. Ís. Szápunkra azonban és a község ].ekgsaí
szánála dz 36 fr6s vÍztlLJenclést je].cnt. E?, o].yan nagy
nértékti, bogy ncbéz eJ.Íogadtatni a lakogscggel.

Bcntlígliek Józcef.: Fclb1vJa a fígyelrnct arra, bogy c
község esctében e vásáBolt víz cl1Ja JcJ.ont6scn' több
nínt 4o f.-.kal cne].kedctt az cInu].t évÍbez képest.
EzzaL gzenben a VíznÍi 2o vnníL kíscbb árene].éct érvénye-
sÍtctt uind a vízdijnál, níntl a gzcnnvvizdtJnáJ.. A kctt6
átlega niatt Jött létrc a naÍy@bb arány[ fucnclkedés.
FcLaJán].ja, bo8y anennyÍbGn a kőzség vezetói ncg tuclnak
cgyczní a bányával, hogy o]-cgóbban adJa a vízet, akkor
ók ís esökkontaní tudJák a vízdíjat.

E5yéb hazzágzólág ncn bengzett e3., ezért a pelgárncgtor
a napírendí pontet rcndelota].kotásla el6terjesztette.
Á KépvícelőtcstüIot 8 igca szavazatta]., tartózkeclés nél-
kiil' ]. elIonezavazatta]. /Ríegor fÍbel,/ raegal.kotta a kö-
vetkaző rende].etet:

1/1295. /IT.2o./_ OkKt. gz.JgnclcLet:

Urkqt községben L995. évbcn fízctend6 v1z- és czennyvízdI-
J a k negálJ.apítás{íról.

I}rkat Közsóg fukerraányzatának KépvÍoe16tcgtií1cte e% árak
mcgá3.tap1tásáról szóló L993. éví cIv. törvénnycl rnódegÍ-
tott ].990. {y| T.XXÍYII. törvény a]-apján a kijvetkczőkct
rcndc].Í cl:

r.$.
A rendclet batá].ya kíterjed nÍnden Urkut község közígazgatá-
gi területén lévő vizfa6yasatóra.

2. $.

/I/ A' Képvise16tcstü1ct az l.rvővíz al1Ját 79r4o.-Tt/a3 árban
határozza neg.



-4-

/2/ L KépvLrcl6tcstti].ct r szcnnyvizcIvczctés éc tísztttés
drJát 33r80 Tt/a3 clban batározza In6g.

/3/ A' J.akosság t 8Z íntéznényck és vál].a].kezók dtJa ncgcgyezík.

3. $.

A' z.$-ban ncgáLlapitott dÍjat a szolgáItatónak a J.akossrí'gt
fogyesztók esctébcn o3.yan néltékben ke].l csökkcntcníe' aBí-
lycn nértékü támogatást e diJ mérsék].égc céljából kap.

4'$'

/L/ Ez a rendclet Lgg5. nárcíug o}-ve]- lép hatá}ybE, egyicle-
JiiJ.eg a 3/L994. /ÍÍ].2B./ ötxt. 8Z. rcndclet batályát
Y6gztÍ.

/2/ A' lendelct kíbirdetégér61 a jegyzí a hclybcn szekásog
nóden gondeskedík.

Fclglősl Pfaff ZEolt po}gárneeter
vértcs Míklóg Jogvző

HatrírLtl 6 l f olyamatos.

2./ Napirendi pont.
Az 1995. évi kiÍltségvetés negtárgyalása.
2. fgrduló - KÍaitások

P$aff Zso]-t: Fclkér1 Áogn I'áazlőts &Z l]rkutí nEauscr Iajog't
Á}tatánog Isko].a ígazgstóJát' hoty ísmertesse az iskola
k61tgégvetését.

Ágrím rrászró: Részletesen ísnertet1 az általánes ískola köIt-
ségvetégét. Elrnondja, hogy az 1995-g év során 2 pettagógust

gzeretne a Xözalka].mazottak joeálrásáról szóLó L992. évÍ

xngrl. Törvény 63.$./6/ bck. d./ pontja alapján ttptt kate-
górÍába sgro].ni. Ehhaz kéri a fenntartó egyctéltését.
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A KépvÍselőtestiilet a Javaslatot rnegvLtatta és 5 Í.gen gzava-
zattal', J. taffzkodássa]. /Riegol Ííbor/, 3 nern szavezattal
/Brenn Jánoc, Gcrocs Mibá].y, |lenkré LÍpp É,ra/ megbozte a kö-
vctkez6 batfuozatot:

1?/1995. /.II..20.,/ OkK.t. sz. EatáIozat:
Urkut KiÍzség dnkornányzatának Képvísc16testü-
].ete nínt fenntartó, a L38/l992. /x.8../ Korn.
renile].et a kiizalkglrnazettakról gaóIó L992. év1
}xxrTI. törvény végrehajtásáról a kijzoktatási
intéznényckben L3/L.s. /2/ bckezdlésében bizto-
sított batágkörénét fogva egyetért az Urkuti

''Ihugel T.ejosnÁltalánog Igkelában 2 podagó&usnak
a KJt 1 63.s./6/ bckezdés d./ pentj'fu alapuIó
l'FÍl kategórÍcba soreIá'sé,val.
Á Képvíso].őtestüIet a szükséges fedezetet
költségvctésében bÍztositja.
Ib}o5sl Vértcs Mík1ós 3ceyz6
Eatríríd6: L995. február 28.

Pfaff Zgo].t: Megköszöni Áaán lászlónak az ísnertetdt' és átad-
Ja a szót teplakné FeÍtb Rozá3.iárrak' az lirkuti Napközí ottbgngs
óvoda vezet6jéuek, begy Ísnertesse az eveda köItségvetését.

Toplakné-trbstb Rozálía: Részletasen fsportetí az ovoda költsóg-
vctését. Ezen be].iil 2 pedagógugt k1ván ntr'l' kategór1ába gorolni.
Ebbcz kérÍ a ferntartó c&yctértését.

A Képviselőtestület 6 ígen szavazattal., 2 tartózkodáseal lK1cín
ZaLtánné, L'ícsaucr líándalné/ 1 nern szavazattal /ttatt Zsolt,/raeg-
bozta a követkgz6 batározatot:

L4/l995. /ÍT.2o./ ötxt. 3Z. batározatl
tlrkut Község Onkornányzatínak Képvtse]-6testü1eto
nínt fenntartó, a L38/L992. /x.8.,/ Korra. rendc-
]-et a köza].ka].nazottekró1 gzóL6 L992. évi
xnIrI. törvény végrehajtrísrílól a közoktatási
1ntézményckbcn L3/l'.5. /2/ bekezdrísében biztogí-
tott hatáskörénél fogva ncm ért cgyct a Napköz1
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Ottbongs ovod{ban 2 podagógusnak a KJt.
63.$./6/ bekczdés d.,/ pontJán aJ.apu1ó
n3n katcgóriába eero].á,s{val.
3elelős; Véltcs Míklóg jogyz6
Eatjírídő: 1995. február 28.

á Képvíso1őtcstület ezut{n lészletegcn áttekíntette a Polgár-
nestcri Eívatal és á kapcsoIódó szo1gáLatok köttségvotését.
Az áttekíntég utár a képvísol6k lészér61 bezzászóLás, javasJ.at
nen hangzett 61' ezéxt a pelgárnester a napírcndí pontot !cn-
dclota].ketágra beegátgtta.

A Képvíselőtostü].ct 9 ígen gzavgzattalr tartózkedás és el}en-
gz&vazat nélküI mcgalkotta a kövctkcző rendelotet:

2/L995. /!Í'2o. / Wt . gz . r^ende]';et t

' Ürkut K6zség onkcrreányzatá:aak K$pvise].őtcstü-
lete az L995. évi költségvetését a ktÍlijn íven
ezerkesztett rendeletteL elfogadja.
Á rerdelct Jelen Jegyzőkönyv c].vd].aszthatat].an
részét képezÍ.
A lendeIat 1995. Janurír ol-én lép hatálvba.
Fc].e16s; Pfaff Zsg].t polgárnester

Vértcs MÍklós Jogyz6
Eatárid6: felyanatos

3./ NapLrendí port.
L996. évÍ céItrínegatások.

P.faff Zselt: Áz önkor'raányzatnak tdén Ís lebetőséte Yen az
1996-og évre céItríncgatást benvnjtanÍa. Két javaslgtet Vészí-
tctttink elő. Ezok köziiI az e].sőt sokkal inkább a kényszor dÍk-
tálja, semmínt a 3.cbetőség kíbaszrálása. AZ előző Képvíselőtes-
ttilet tava].y nál fogtaLkozott az aJkaí konnundlís trulladék].era-
kóhcly b6vÍtésénck acgvalósításával. rtt kényszerhclyzctben
vagyunk, hiszen a kőzség czenetét Ajkáxa száuítják. rdén norn

kczdődík el a belubá'zás, melt az aJkaí öllkormányzatnak ncm vol-
tak meg az anyagí 1ehet6gégcÍ.



-7-

A bcruhá zásban az érintott önkorrnány zatok az c].szíl].Ított
bulladék mcnryí.ségével arányosa! vclznck régzt.
Á ndsik bcnyuJtandó oé1 a spo:rt utoa ezcnnyvízcsatornázása.
Ebhcz tavaly c].készültok' a kívitclí tolvck.
Á poJ.g{rnegtcr raÍndkét céItánogatí s bcnyuJtását JevasolJa.
Á Képvisc16toctü1ct a javaslatokat negvÍtatta és azokkal
cgyetértve 9 ígcn gzavazattal, tartózkodá,c és cIlcngzavezet
nélkti]. egYbangulag negbozta a kijvetkcző batározatckat :

L5/L925. !TT.2o. / akKt' Pz. ha!á:ozgt t

Áz llrkut Község onkornányzat Xépv1se].6tes-
tiÍlcte ogyetért az AJkai Konnunálíe bu].]-e-
dék].erakó állen1 céltánegetigsa]- rnegvalósuló
364.3oo gzor forlnt összkö].toégii önkor'mányzgti
bculáádg'll,.
Á Képvíse1e].6testü1et caJát ferrásként Lo.645
dzc! forinter- € Belubázági eelat3.ap czelínti
ittenezégben - az éves költségvctégí rende].et-
bcn bíztesÍtja.
elclőg.i Pfaff Zse].t polgálnester

Vértcs Mriklós Jegyz6
Hgt&í9 ő: 1995. náleíus 10.

t64295. /lt.2o./ Okx3._sz. baS4lsza;b :

Áa Urkut Kijzség örrkgrnányzat Képvísc16testti-
lctc egyctért a spelt ut szennyvíz csaterná-
záaa céJ.tánogatássa1 megveJ.ósu].ó 6.9BB Gzer
for1nt összköltségti önkornányzatí bcrubázás-
ga1.
A Képvtge1őtestÍi1et saját forrásként 4.892
czcr forintot7 - 8 Berubázásí adatlap szl-
rintÍ titenezésben - az évcs ktÍl-tségvetésÍ
rendeletben b1ztosítJa.
Fe].cl6sl Pfaff ZsoLt pe16ármcstor

Vértec Mik1rís Jegyz6
Hatfuicl6l L995. nárcíus ]-o.
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4./ I'Iapirendi pont.
Vegycs iigyck.

a./ Molnál Gábor Általá:os rskola.és ZcneÍskola rniÍködtctési
kÍadásaíhoz val 6 ha.zzáJáru1ás.

Pfgff Zsolt: Tsmerteti ÁJka V{los onkornányzata 3olgdrnestcrÍ
HÍvqte].ának levolét, ncIyben Molníl Gábgr Álta].cnos lcko1g és
ZcncLckal-a ulkutí tau].óíra es6 nüködtetésÍ hezzá|&uláct kér-
nck. Ez e Molnár Gábor Átta].ánog Ickela esctében 564.234.-Ft,
E Zeneígko].a csetében 49.32a.-Ft Ienne.
Az önkolnányzat anyagí 1ebet6ségére ve].ó tckintettel neu Ja-
vaselJa a tánogatás megadáÉát.
A KépvÍse]-6testü1et a javaslatet negvÍtatta, és azzal egYetért-
vc 9 Í.gen szavazattaI, 'tartózkoitác ég e].].cnszavazat nélEiil'
egybangulag noghezta a következ6 batfuezatet:

L7/L995. /TL.2o./ lkKt. 8Zo batározatl

Ilrkut Község onkErnrfuyzatának Képvíselőtes-
tülete aa önkermányzat anyagi he}yzetére való
tekíntettc]. nera tud bezzájárqlní' az áJkaÍ
Molnár Gáber Áttaláneg Iskg].a ég EcneÍskola
mtiködésí kíad rígaíl1ez.
Á Képvísc16tegtti1et utasÍtja a Je&Yz6t'
beEy dt5ntéséről ÁJka Yárog dnkgrmányzatát
táj ékeztQsÍt&r
F\B].o].6c: Véltes Miklós Jcgyző
Ea!Fr96: L995. márcÍus L5.

b./ Kibívás l{apJa.

Pfaff Zso].ji !ájékeztatJa a ffépvíse16testü].etet, bogy idén
ís ncgrendczík országosan B Kibivás NapJát.
A tavalyÍ évbcn a község ].akóseí lc].kesen részt vettek a

rcndczvényen.
A nevezésÍ dÍj &z 1tlén z.ooo.-Ft ].esz. Javagolja' boEy a
kőzség az ítlén is vegyen tészt a rendczvénycn.
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Á Képvíscl6tecttilet a Javaslattal egyetértve g ígen szavazat-
ta]', tartózkedác ég c].lengzavazit nélkül, egybanguJ.ag moghoz-
ta a kövctkez6 határozatot:

].8./1995.',/I&2o./ ökKt. gz. betéTozatotl
Urkut Ktizség 0nkorrnányzatának Xépvisc].6testü].ete
benevezí közeégét a Kibívá's Napja 1995. máJus
31-én negtartancló rendczvényle.
A Képvísc].őtesttí].et aagbLzza a polgárracstert
g JolentkezésÍ lap o1kii].déséve1.
Á Képvise].őtestü].et a rcrdezvény Íő szervez6Jé-
nok Eaká'cg ltlríndernét nevcz1 ki.
Á Képvíse16tcstii]-ct megbizza a Jegyzőt, bogy
e 2.0o0.-Ft nevezésí tl1jat utal.Ja át.
Ib].elős: Pfaff Zso]-t peJ.gárnestor

Vértcs ltriklós Jegyz6
Eatárídől L995. február 28.

c./ trblugazda ozelgálat nüködtetése.

Pfaff Zso].t: rgmertctí a Yogzprén Megyei Fö1clmüve16déstÍgyí
Eivata]. lcve].ét, neJ.yben a Veczprén Megyeí falugaszdászak
a].kalBazágának uJ pénztigyí mcgvalós1tására tesznek javaslatet.
Lz L995. éví közpentí költségvetés nen bíztogit elegendő fedo-
zetet g íalugazdahá].ózat jelcnloEi folraában va].ó Íerntartágfua.
A' háLózat fenntartárá hoz ez önkgrmcnyzatohrak ie hezzá kel1cne
Járu].:li. Ez llrkut esctében hev1 4.ooo.-Ft-et JoJ.entene, 8z
ídoí évben.
A Képvice16testti1et a kélolnot negv1tatta és 6 ígon szavazettal9
tartózkoi!ás né].kiill 3 el].engzavazattEl /ptatt Zso]-t, RÍeger TÍ-
bor, Gcrecs MÍbálv/ negbozta a kövotkcző hatrírozatot:

wD95. /TTr29 . / otxt o Bv. határo zat l

Ürkut Kőzség cjnkornaányzatának Képv1sc].6testii].etc
nem Jrírul hozzá a falugazda báIózat L995. évi
fcnntartági kiadc,saibgz.
Fel-eI6s: Pfaff ZsaJ"t polgármestel
stfuÍtl6: Lgg5.február 28.
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d./ Isko]-agzék tagJának negválagztása. .

Pfaff Zsolt: ÍáJékoztatJa a Képvísel6testti]-etet, hggy az Ón-

korrnányzatnak nint fenntartónak az Isko]-aszékbc tagokat koll
do].egálnía. Ez az c3.őz6 váIasztóst c1klus a].att aegtörtént.
A háron negválasztott tag k6zii1 Zseboházy Károly nÍnt képv1-
se16testt11etÍ tag került megváJ.asztágra.
E miatt sziikségessé váLt, bogy vá].asszunk be].yetto valakít'
vagy az 6 raegválasztását megur6sÍtgiik.
JavasolJe, bo&y Zsebch,á.zy Kálgly továbbra Ís naradjon az
IskoJ-agzék tagJa.

Á Képvigg16testü].et a Javas3.attal egyetértvc 9 ígen gzave__-

zattal, tartózkodás és ellcngzavazat nélkü1' egyhangulag tscB-

bezte a ki5vetkező batrírozatot:

2o/t995. /f.T,.ao./ ötrto SZ. határozati

ilrkut Község önkgrnányzaténak Képvise16tegtü1ete
ncgerősiti Zsebebázy Károly Ürkut, Orgona Ul. 2.3%.

alatti ].akós de1e8á1ását urkut1 t'I{auger T.ajoc't

Áttatánes rgkola Igkglaszékébo.
Fele1ős: Véltes Mik].ós jegyz6
HatrírÍd6: 1995. február 28.

e. / Rózsa Etoai garázssor terti].etnegeeztd'sa.

?faff Zselt: Áu önkornányzat tu]-ajdgnában 1év6 Íngatlanok
áttek1ntése során megállapÍtást ngcrt, hogy ez tlrkut, 395/9.
hrsz.-u terilletcn telehegosztágt kel]-ene végezni.
A telehnegesztásra azért kcriilnc go!' mert ítt kívánnrínk
biztosítanÍ a leendő tclefonközpontnak a területet' valamint
megolilható lenno a tertiletcn nagántu1aJclenban Lévő gará,zsokhgz

tartozó toriíletok éltékesitésc.
Ezért Javasglja q telekmegosztás elbatárEzágát.

A Képvíce].6testü].et a javasIattal egyctértve g ígen szava-
zattal, taltózkgdás és e].].cnszavazat né3-küJ.' egyhanguJ.ag mcg-

bozta a kövotkez6 batrírozatot:
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Urkut Község onkormányzatának Képviso16tes-
tülgte az Ürkut, 395/9.b,rgz.-u tertilet Eeg-osztását betározza el.
Á KépvÍse].őtcstii].ct utasÍtJa a jcgyz6t, hegya szükségcs lépésekct tcgye rnes.
trb1e16s: Véltes Míklóg Jegyző

, Ig95. ncrcíus 31.

t./ rítscher InJeg kéralme.

Pfaff Zg-cltl Isnertetí Titschcr TaJos {Irkut, Béke Q. 3. ,ZCa]'attí lakós kérchétl a^eJ'yben az dltaIa iÍzeneItetett ben-aÍnkutbea tar'tező terü].et megvásárlását kérclmezí.Á tertiletre azért lenne sztiksége, bogy vállalk ez6í tovékeny-ségét b6vÍtbesse égy gumÍraübeIlyeI ég a bonz1nkut sze15á1ta_tásainak bővitésével.

Dl'9óezy Malíannql l{ern ért egyet a telü'et eladásával, vé].e-nénye szerínt a faluképot e].cgufÍtaná egy mübcly.

B,renn J-dnes: Áz zavarja, bogy a Kí.cncbáz utcaiek átJ&bat-nak e majd czen a területcn?

Pfaff Zsolt: Á kérelaező kére].rnében váIlalta, hogy az átjá-lást bÍztosÍtja. Az önkolnányzat bcvéte].eínck növelése élde-kében Javasolja a teriiIet elÍdegenitését.
A Képvíse]-őtcstület 6 Ígen szavazattel, 2 taltózkodással
/Brenn János, Kleín Ze]táané/, 1 ellenszavazattal /Dl.DóczyItfiar'Íanna./ neghozta a kijvetkcző batrírezatot :

IIrkut Község önkornrínyzatának KépvÍso16tcc-
tiílote TÍtgcher loJos Ürkut, Béke ll. 3. llZ.
a1ettí lakósnak oJ.adJa az Urkut, boJ.terüIet'
11.tul. J.apon Íe].vctt 28/T.blsz.-u 2187 n2területü Íngatlant ].5o.ooo.-Ftr azaz Egyszáz-
ötverezer folínt vétclár ncgfízetése ellené-
ben.
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A Képvíeelőtestiilet negb1zza a ieayz6t, bogy a
rész].ctcs adág-véteIí gzclződést készítessc e]..

Á Képvíselótcstület f,elhnta].nazza a polgálnco-
tert az adágvétc]-í gzeyzídés aláÍrágára.
&1c16sj' Pfaff Zestt. peJ.gdlnester

Vértcs Miklós jc&yz6
Hatrfuíd6: !995. február 28.

E. / IEazgatóí páJ.yázat.

Pfaff Zsolt-: ÍáJékoztatJa a Képvisc16tcsttíletet, bogy Áarnrn

Lászlőnak az urkuti 'tEauger T,aJosn Általg'l"s rskola Ígazgató-

Jának az Íske].aév végén ].oJrír az Ískglaí&azgatóí kíncvegéso.
A Közoktatási !örvénybcn megbatárezettak szcríntÍ pátyázatot
kg].I E'ózzétenní az öakerncnyzatnak.

Á Képvise].őtestilletnek gzt kel! eldöntenÍe, bggy a pályázatÍ
fclbtvást a Miivo].ődésí Közliinyiin kLvtil, nás elszágos, Yagy

b'áLy1 nap1lapben meg kivrínJa G jclontetni.

A XépvÍsc16tostü1et 9 ígen gueva%etteI, tartrízkodás és e].len-
gzavazat nélkíi]., egybangulag neghozte a követkcz6 hatclezatatz

23/!995. /TT.2o, / okKt . #. bg,táyezat l

Urkut Község önkermá:lyzatárak Képviee16testií1etc
az urkuti nEausor IaJosn Á].taI,í:ros Isko].a 1gazga-
tói á1Lásá!a venatkező páLyázztÍ- kíirást a Miíve-

16dég1 Köz]-önyön kiviil más lapban ncn kívánJa Eeg-
jelentetní.
Fe1e16g r Pfaff ZgoLt pos.gdrraegter
IÍgtrírid'ől L995. márcÍus 15.

b./ Telckcladá's.

Pf.aff !go}t: Ignertctí Ríeger Tíbor és NcJe Klcspitz Móníke

Urkut, BákóezÍ u. 30. szán alatt1 ]-akósok kércJ.nét' amelyben

az Urkut, 5L7/4o. blgz_u te].ek mcgvásárIrísát kérÍk csaláal1
ház ép1tése céUábó]..
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FÍatal házasokról ].évén szó, JavesolJe, bogy az ingetlant
koilvcző To.-ffi/M2-g fuon órtékcsítgc az önkolnányzat a ké-
rclreez6knek.

A Képvíse]-6tcstii1et a javaslatet megvLtatta 8 igcn gzenazattal.,
1 tartózkodás ./nieger [ibol/ e].lenszavazat n6lkti3-' meghozta a
kövctkcz6 batározatot :

24/L995.JÍI.zo:/ aW!' ga.. hatal:%lat z

Urkut Község dnkormrínyzatának Képvíse].6tegtü-
lcte R:leger Ííbor és l{eje K1espítz Móniks
urkut' Rákóczi u. 30. BZo alattí ].akósok részére
lakríház építése cé].Jábó]. értékesi*í az lJrkqt'
5LT/4o. brsz.-u 1031 n2 tertÍletti íngatlant
T2.l7o. -Ft 1 8,Z&7 Hotvenkett6czer-egyszrízbetven
forínt véte]-rír megfizetéEe el].onében.
Á vev6k az íngatlanra 4 éven belül kötelesek
csa].ádÍ házat épÍtcni.
Á rész].etcs feltéte].eket az Íngatlan aclás-vételí
szelz6tlés fogJa tartalnazni, anelyet a Jegyző
készíttct c1.
Fe1916s: Vértes Miklós Je6yz6
Határíd6: L995. málcíus L5.

Lz ol'hangzott napírendÍ pentokka3- kapeso3.atbgn továbbÍ képvÍ-
se16i észrevéteL, bezzászőlás nern vo].t, így a po].gárrnegter az
ü].éet 21 óra 3o perakor berekesztette.
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