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Községí dnkorrnángzat l#pvíse1őteeti1].ete
8409 Urkut, Rákóezí Ll' 45. Te]-.: 3.
Szálal L6-L6/1996.

JEgYzŐKö. I{Yv

Kr6szií].t.: Ilgbut Kijaség önkornányzata Képvíse}őtestti].etének
1996. október 14-én 17.oo ólakor megtartott rendkí_
viilí iílésérő1.

s'z. iilés be}8$; Községbriza tanácgkoaó terern.

Jelqn va4nak: Pfaff Zso]-t polgárnegter,
Brenn JCnos,
Dr.Dóezy slalianna,
Gerees Mt}rálv '
K].ein Zo].tárné '
31oeauer Nándorné,
fenkné I'Ípp Éve kópvÍse3.ő'k.

!{v.o} nargd}ak: Freurd Ántal, GubÍoaa $ándol éo B1e5er $Íbor
képv1seLsk.

ra$ácgFozásl.Ío&,Fal réga! ve3.1: Vórtes Mík].ós jegvz6

Pfafs Zpol3: KögsöntÍ a képvÍseJ.óket, megá'lJ-apÍ.t ja o hogy az
ii].és batároaatképes, mÍvel a képv1sel6teetiilet1 tagok kiiaiil
7 $elen v&trr

MegnyÍtJa a% iiLést ás ÍsmeltetÍ a napÍyendí pontokat a raegbi-
vó alapJ{fu.

]rTaptrendt pontoki l, / h Hegyei KözÍgazgatás1 líivata1 tiÍrvéryességí
dszrovételének negtárgyalása.
slőadó: ?faff fisolt po}grá'rmestor

2./ VeEyee ti6yek.

A KépvÍse].6tegti11et a napÍrerdÍ pontokat batározathozata}
me].]"6zéeéve]-, egvbangu szavazágsa]. J óvába&yja.
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Pfaff figqltl Míve]_ az J-.1 napirend1 pont trírgyalását
náxt tilósen ke].1 tartani JavasolJa, bogy a KópvÍee]"őtestii]-*t
a 2.,/ nap1rend1 pont tárgvalágával kerdje az ii].éeét.

A Javaslatot a KépvÍsblőtestlilet batároaatlrozatal mel].őzóséve3.,
egybangu saavarással jdvábagyta.

2. l Napílend Í. pont.
Vg,gyee ligyek.

a./ n5sII\rÁPIIARt.ttÁ Rt. közgyiilése.

3faf$ Zsolt: fájékoatatJa a Képvisel6testiiletet, hogy réeat
vett a REGII{ÁPHÁRFáÁ Rt. közgyÍÍ]"dsón. Á közgytilógről aa snbor-
mrfuyzat gzámára kedvea6 bÍrekr61 saárnolhat be. Jő ütember: ha-
lac! a gydgyszertárek értékesítésg, és a Eungaropbarrna Bt.
megvásd'rolta Jelentőe összegért az Bt. te1ephe1y6t.
Á fentl jelentőg bevételekbő]. nags va]-ógzl"niÍséggeL nég az
Ídén régzesedhetnek a tuJ.ajdonos iinkormányaatok' tulajdon-
réegiík arányában.

"{ Képviseldtestií].et a táJékoztatót határozathoaatd" rnellőaésé-
veJ., egghangu szavazással tudonrásulvette.

b, / 'tKergztvías Kf t. -Ytsl kapcaolatos táJ ékoztatág.

Pfaff Ísolt; fájékoatatJa a Képvíeelőtegtti].etet, bogy 3u8vÍkt'*-
Árrdrea a 'tKargztvÍztt Eft. tigyveaető ÍgazgatríJa októbel 24-re

ierverí tjsezehivnL a Kft. közggülégót. Remó].L, bo&y eaen &

köagyii1é$6n &a önkoymányzatot . rírÍntő', au augusztus 05_i tilé-
gen feIvetett kérdégeínkre 1s válagat kapunk.
Á közgyitléstő]- fiíg6et1enli1 szándékunkban é1I' bogv an tigyve-
zets ígargatót a következs testiílett iÍ]-égno raeghÍvja.

Á KépvÍgelőtestiilet a táJókoztatót határozatbozatal meI].őzé-
gével, e&vhengu szavazással ttrdornásulvette.
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&a e}hanguott napíreráÍ po::tokkal kapeuolatban tgvábbí
képv1oo16í dearevéte1, boagággóláe nem voLt, eg6rt a
polgálmegter &a L.l napí.rerdí pont td,rgyaláofua Eárt
ü1r6st rendel el. ," . '
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