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Kég,g$lt : Uykut Köaeég &korgdxsaata Képvíse3_őteetii].etének
1994. decgmber zCI-iía ]-7.sCI órakor megtartot*
aIakuló Íjlésérő1.

Ár *'1ée helye: Községháaa tanácsterem.

s]e]-en vaErneF: 3f aíf Zsaat poIgárnestel,
Brenn János,
Dr.Dócz$ It1ar1anne

Freund á':atal'
seyees },{íhá3"y '
subícza $ándor'
Kleirl Zo3.tánnó,
lícsauer Nándotné,
Ríe6er Tíbor'
9enkrté lípp Éva képvíselők.

ta}:$ePkogási_j,QgeP1 rósgt vett.: Tórteg lt{iklós jeéyaő

Haghlvott: Teierete3el lv16rton a }íY3 e1nöke.

3renn JánoF: Á Képviselőteg*íilet kore]"r:öke megá3.}apÍtjeo
bogy az [i]-éeen a képviseIőE b1ánstalanul negjelextek.
saután fe].kérí a képvísej-őket, bogy a l{e}y1 Vá].asatási
3i.zottsá6 e}nijbe teíer,ireyex ffid'ytozl e1ő*t tegseneb esi{"ii*

a He]-yi Ü:ekorrgányzatokró]" sgó].ó 199CI. évÍ }xv. Íörvényben
ae glratríroaottgk gzer!nt.

sat követően a kópvíseIők eskiit *eegraek az ötv. 19.$.
/L/ bekezdése gaerínt.
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BreeE-János.i Felkéri Pfaff Zso3.t, ajraválasztott polgárrrestert,

'"*' 
**-- esEut B It€pV].gÜJ.oEéETtl'J.ct el.gt, t .

Ea* követően Pfaff Zso1t esktit tesa a?, ötv. J2. $'-a saerint.

feierelslyer E{árt.on: Á megválasatott képviselőkxek és a polgtfu-
nesternek jó eunkát és sob sÍkert kiván a következő ó, óvle.

Brenn János: $'Jegnyítja a& ülési és a napÍre*dí pontokat e neg*

hivó alapján ismerteti.

@ tr. Pénziigyi Biaot'r,'ság negvá].esztása
Előadó: Pfaff Zsolt polgármegter

2, továbbí bízottságok alatcitásan képvi*
se]-6testü1eti *ag$aik rregá}.asatáse.
Ej_öFdó: 3faff Zsolt po}"gárneeter

3. Á3.polgr{rnester vá]-asatága
E}őadó : Pfaff Zeolt polgfueeeteg

4. }Ü].gármester Í1].etraény'íneb megálLapítása
E}íadd: Yéctes 3áik1ós jegyaő

5, Áz önkormánysat1 kápvise}.6k tísxte].etdíjának
megá13.apÍtásc '
E]-9adó: Pfaff Zso1t po3.grí.rmestes

6. Yegyes figyek.

Á KépvÍse]"6*estii1et a napírendí pontokat határorathozata].
ne3.].őaéséYTBl elf ogad ta.

]../ }TapÍrendt poNt.
Pénatígyl Bízottgág negvá].asatd'ga.

Pfqff Zs.o].t:sájékoa*atja a I{épvise3.őtestií1e*eto hogy &fr

ötv. 22. $;/L/ bek. saeyint a KépvÍseLőtestüIet a 2Ü0o-ónó]-

több ].akóeu teleptílósnél }é::rügví Biaotteágot vá]-aszt.
Á b5.aottság tagjainak sz&aa köte*]"onn egget1era felt6te1,
hogy a b!zo*tsr{'g e].nökét 6e tagjaínak több mtnt a fe]-ét
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& teLepií1ési kópvíse1ők köxiil kell vá]-asztaní.
Á polgr{rmesteg t &á alpoJ-gárnestet a Képvise[őteetiilet
}Iívate}ánab do3.goaója nera j.e}re* & bízottság o}-r:öke, tagja.
Á }ónaiigy1 BÍaottságba ell:öknek R1eger fÍbor*, tagnak
Flen*d Ánta].t jevaso}ja. Á bíaottság lótsaÍ{ffi{ít 3 f6ben
javasolja meegá}.1apí*ar:í' e nc}:l képvise3-ötestiileti tagként
Hocvátb }síhálsnét javasol_ja, aki &fr előgő cÍklusban is
rósat vett & bígottság elunkájában.

RÍeger fibor és $reund énta} nvÍlatkoznalr, ho€y & btaottsdg*
bar va].ó résrvételt vá}1a3.ják.

g Kópvise3.ő*estiÍ].et q javaslattal esyetérte*t és B íger tga-
vazattalo 2 tactózkodás /Rteger fibor és Fyeusd Árrtal/ ure1letto
ellensaaveaat né1kiiT. rfle€bo6ts a követkea6 határogato*.

]-28l}994. lH1-.30./ oki{t- ,sa. lretároaat:

tIrkut Község dr:korn;*:yaatéxak Képv1se].6testli1e*e
a 3{e*y Opkor*:rfusaatokxdl sgój.ó L994. óv1 IJív- Ív-
rexdelkeuéséuek megfe:.e1ően }énaügsí Bizottságot
aLaklt.
Á Péy:aitgyí Bieottság létsaáma3 f ő.
Á }énxiígyi B1zottság e]-nijke: Ríeger f Íbor képv1se3ő.

EagJa: Freunl Á:atal képvÍseLő.
Á bÍzottság nem képvÍseJ.ő tagja: Horváth iiiihályné,
Üxkr.rt, i{xok ll. 3. $E. a]-atti 3akós-
Á }ónziig3i Biaottság szecveaeti ds t'{üködésÍ sza-
bé.lyza*rfu*k e].kéez1tésével & iiépv1se1őtestLt]-et
felkéyi a 3egya6t.
Felelős: Yértes $;1iklós je€yuő

Rieger ?ibor biaottságí elnök
}ia-!eíridő-i 1995. január 3]..

2./ $apírend1 poN*.

Eovábbí b1uot*ságob alakítása, kópvtse]"6testü1eti tag_
jaÍk niegválasztása.

PfFf f Zso}t: Á Kópvíso]-őtestií].etneh lebetősóge Ve$ *ovább1

bíuo*tságok létrehoaására ís.
Javasolja' hogy hogzog 16tre & szoc1á].is fe3adatok e3-3-átás&rek
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el6eegíitáse óldekóbeia Sxoe1á].is 3igo*tságot.
Á bíaottság e3-nökógek }r.}ócay l{arÍannát jevaeoLJao eki
ea elgu:-t 4 évberr Íe € bizotteág e}nökeként tevékenskedett.

Dr.9óczg &1arlanna: Á bíaot*ság e3.nök3. ttsa*$ét e1vállalja.

Á Képvise]-őtestii1et & javaglatot nregvitatta, és 7 iger: saa-
vaaatta3-o 3 taltógkodás /nz.Üóczy }sag1anna, subícza l{ándor'
T.lÍcseueg $ándorné/ gne]-lett, ellenszavaaat nétxtit *reghoata &

következő hatáyoratot ;

tlr ku t Köz eóg cin kormány za tár: ak Képv1se 1 6*e g t íi]"e te
Sgocíálie Bizo*tság alakítását batáloaaa e1.
Á bíaotteáa lótsudna; 5 t'ő.
Á bíaottság eLntjke: Dr.Dóczy I'{arj.agua kópvÍselő.

tagjai: subicza }ífudor képvtse3.ő,
I,l-cs*uet STaEd or::S kdpvisel$.

Á l{épvise3-6testii].et ut*sí'l;ja a polgás*restert,
bo€v a bígottság $9}i1 képvíse1ő tegjé"a3.

a B;fugaiperÍ Do16ozők saaksgervezetének urkutí
Iwugd1jas Álapsaerveaet réeaérst- *gg tag deJ.e-
gáj.ását kárJe, va}animt & t'}íauger T,ajos'' Átta-
].ános Isko]_a ífjuságvédelgri fe].e].6sét I$Eí ZaL-
*rfu't kér$e fe1 a bÍgottságbar: vald résavételle.
Á bizottsá6 Saerveaetí ás &{tÍködési saabá3.yaa-
tának elkéeaí*éséve]. a liépviselőtestü3-et neg-
bízaa a j$gyzőt.
Fg].elősi Yértes l-{iklóe aeg;y16

lfaff Zso]_t polgárneeter
Dc.Dóezy },{aría:lna btaottsá€i elnök

Iíatárídől x995. jaxuáx 3\.

Pfgrff-Zqolti Jevaslatot kéx további bizottsá6ok alakításáya.

I,Ícgeueg $ándoFgé: }lIin* ag usHut1 Ku]-*ugá].1s és Falnvéd6 ngye-
eü].et képvíeeLője javaso3.ja köcnvezetvédelrlti bigottgr{,g alekitását.

határoaat:



Á javes3.etot
2 taytóakodáe

ái3*''s"*vaaat
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a Képvisotőtestiij-et
./tenkné lipp Éva o

nó].kii]- r*eghoa*a a

*:egvítetta o és 8 ígen '' szaY&fiatta3.,
Fgeund Ánta].,/ mel3.ett,

követkegő hat;iroaatot :

tlr ku t iiöas ég ön kor:_gány aa td:tak !{épv ise 1 6te s t iÍle t e

Környaetvéde].mí Bíxot*ság alakitágát b*tározna el.
Á bíaottság Iétszífuna: 3 Íő.
Á biaottság elndke: fenkné T,Ípp Éva kápvise}-ő.

ta&ja: Freund Anta]. kópvisel6.
A Képvíse]-őtestiÍlet utasÍtja a polgárnestert
ho&v a biaot*ság ixea kőpvise}ő tagjául az TJrlcutÍ

Faluvódő ós Ku]-t*rá]-is E8sesii1et résaóről egv ta€
de3.egáJ.ását kérje.
A Képvise].6teetü1et e,regbízaa & jegyzőt a bizottgág
saeyveretí ós }-{iikijdéei szetrálvza*ának aE e1kósst-
téséve1.
Fe391.ős.l ?óxtes I'tÍk]-de Jegyző

Tenkr:ó lipp :iva biao*tsági elnök
HasÉrid ő: L995. ja::uár 31.

Blenp. .Jg$os :. Javaso1ja a Sportbízottsá'g ]_étrehozását.

A Hépvíselő*e;gtii]-et & jav*sLatot uregvÍtattau és 8 igen sfreva_

aattal, 2 *artógkodáe /serecs };1Íhá].v, Brenn Jánosl ere13_ett,

ellexsaevazt né].kli]. Íneg?:ofite & követkcgő bat;íroaatot:

131/199Íl.,/X.xI.2o. /Jgkxt. sp. Fa*.ározt:
$skut Köasóg oirkornrrfuszatáxak Képvíselő*estijlete
Sport E1sottság atakitását batáEozze e3-"

Á bÍzottsdg létszánra: 3 f ő'
Á bíxottság el*ökel *execs I',{íhá]-:r képvise}-ő'

E*gJa: Bxenr: Jáxos képvise3-s.
Á Képvtse16testü].et utasÍtja a po1gáÍÉ1esteÍt'
bogy & bíaottság nen képvÍso]-6 ia€jául ag Ürkut
s3{. rószór6'1 egy tag delegá]-ását k6rje.
Á Képvíselőtestü3.et nregb1zaa & jegygőt a biaottság
saervezeti és t{iikijdógí Saab.{1yza*rfuak &E e3-kósrí-

$geÉie}i vóstes &ltk].ós jegyző Gerecs fuibá]-y e]-rrök

ffi: 1? q".''nuír :1

ökKt. lratágoaat:
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3./ $apirendi poi:t.
Á1po}.6áx*rester válaeztása.

3íaff 3$o}3: ?r{Jékoztatja a Xópv1se]"őtostii].etet, ho6y aB ötv.
34. $,/L/ bek.-e alapján a Kópvise1őtes*íilet a po3"gárrgestey

helyettegítésóxe, munkáJá'r:a!i segitésére aLpolgárpegtert vá-
Lesatbat.
Ifl-vel íőá].j.ásu polgármesterként tö1*í be tisat6t' xteei kÍvánJa
a3"polg árere gter aegvá3.aBg t {eá*.

. Pr$en J$Eos-: Saey{$te sírecs egsen3-őxe a3.polgátraeeter megvá-

].aeatásáÍe. Javaso}.ja, bogs csak e polg;írnester *artóe akadá-
lyoatatása esetén kerii3-jött sor €xre.

Á Iiépvíse}őtes*iílet a jevas1attaL egse*órtve 3.o igen saeva-
ratte3o tertőzkgdás és el].eneaavarat né].külre€y}:an€u3"ag l:reg-

boata a követkegő határoaatot.

432l}994.. /XII- Q. / QEK3 '-sa: het-árg3qt.i

Ürkut kij*eég onkorre{fuyaatáilak Képvise]-6teetii1ete
tekíntette]. erga, hogs a po]-gármesteg e po3-_

gárr*esteli tís**sóget f 6áL].áeban l"átja el ,

nem vá].agzt alpolgáraeeter*, . ,

An aLpolgárnregtex aregváLaEstás*#* a polg;á.r-
mesteg akadályostetd'ge esetón kerii]. soÍ"
Felsl3.őe: }f af f Zgo1t polgá'rneeter
satá'ríd 6 : fo]-vgnatos

4.l l{ap1rendí pont.
A'z önkormányaat1 képvÍselők t1sate].e*díJának He# lIapitáse.

?fg.fÍ Zsglt: ÍáJótcoatatja a Képvíse}6tee*ií3.etetn hoss * polgár-
gtestesí tisrtség e]-Látás*ínak etyes kérdéseÍr6]. ós a% önkorr*ányzatí
képviselőb tj.ezte]-etdij{fuóL szólrí 1994. 6ví T'XIY. rv. a}apján
e Képv1se].őtestií].et az önkorlnányga*i képvÍse3.6k, a bíaot*ságí
elnökök és tagok rószére tiszte1etdiJato és tergéegetbeni ju-bta-

tást álJ"*pithat neg.



7

Javas].atot kóg a kópviselőb*6L.

3r.Dócay &{ay1an3:g: }Ten ake.rj*: befo].yásolní a kspvtse16ke'b,
de saJá't yógzégől nenr t*rt ígó::;'* a tJ'szteletdijra'

KJ.Fín Zo}tán}:_s:. $eia csins'ltunk ntóg se:*:*Ít' nel$ javesolje &

tisateletd ij megál"lap1tásd't.

Bge]'-g-Jéa'o€_i Egyetért a fe3"saó:.a3-ókka1o jevesolja, bogg

- 

, ,-,a Képvíselőteetii].et ne állapitso}l iaea sem tiszte]"etdtjato
seíá ter$észe*beni juttats.st.

s a Ptrt Képvíselőtestil].et a javaslattal egye*órtve ]-0 ígen sua-
vegattal, t*xtózkodás de ellensxavauat né]-kiÍL egghansu3-ag

neghou*a a követkeaő hnt;fuoratot.

133/1994. /XII.2a./ ötNt. sZ. batározatz

IJr kut Köas ég on lrorrráns aat ána k Képv 1sel 6t e s tÍi].e *

te Íleg (í1 az L994' éví I,NIY. tv. 14. $-áben
bí*tositott jogdva3..

Fgle}ő$: Píaff Zso].t po3"gárraestec

nat&raő' azonnal

5.r/ }TapisendÍ pont.
Po3.gárnrester i3.]-etraér:yőnek negál}.apitása'

YégteF }${k}óg; Íájékoz*atja a Képvíse}.ő*es*ií1etetn hogy a

Bol€á:eeetegl tisztség ellátásánek s€ses kérdéeeiről és an

önkossiá$yaetÍ képvÍse}ők tísateletdijeÍóI szó].ó 1990. óvi
I,XTV. tv' 3.$.-e ezerí*t a Képvíeelőtesttilet a po3.6ármester

illetnényóxő]- a].aku].ó tílósen kell' hogy dö:stsfjr:.

Á po3.gár*'{esteÍ il].etményét a Képvtse}stestü3.et a veaetőí
pótlék nélktÍ]" saa{p1tott ninisz*egí í1Letm6ng 35 60 í.-ber:

áL1apÍthatja me€.

Á po].gármestex jeLen3.eg1 ílleteópye 66.3aa.-3t, amely &

mLnÍszterÍ 13"3.etmény 4913 fraak fe].e} gteg. Javelc3.Je, hogv

a Kópvise]-őteetiÍ1e"b 73.0Üo.-Ft-ban ál3-apíts* nsa a polgár-
*-tester íLletraény ót.



Ez ar ö*"-:3.1_.,1?=]***'több mÍnt a polge{rnester eL6aő i]-]_etgónye.

Á Képvísebgtestiilet a javaslattaJ- egyetértve 9 ígea saaveaattal,
]- tartóxkodás ,/rreyr Zsa3"t/ xre].1etto el3.enszavazat pélkli].l s8s-
hangulag meghoata a következő határoaatot.

z34lL994. /XrÍ.2a. / otxt , Bú. hatfuo*at:

I]rkui Község Ü:tkogerángaatának I{épvíse].6-
tegtii].ete Pfaff Zgolt pÖfgáEmester sae-
:rró]_yi elapbérót ].994. december ]-2-tő1
vÍssaeaenő].eg 73.Ü0s.-Ft-b**, azail,
IIetvenhár0ri1eEes f orl"ntbag á13-apÍt j s p.1eg.

Fg}e]_ős: Vértes Miklós jegyző
I{at;áxíd6: 1994. decernber 31.

6.,/ $e$íre33dÍ pont.
Yegyes ligyek.

a./ Bérleti díjak eme].óse.

Pfaff Zgott.l Bájékoztatja a Képvíeel6testti3.etet, }:ogy 1995.
február o1-t61 egedéke.ssé válÍk a béc].etí dija}e eme16se.

Áa erae].és &ór*ékéíí]. aa írrf].ácÍó hatás{$ak e1].ent6te].ezóeére
és a bevéte]"ek növe]-éee órdekében 25 frot jnvasol.

Á Képvise3_őtestií1et a javaslattal e€yetértve ].o igela sg**
vaaatta3-n tactózkodás ós el]-msaavaaat né]"kií]. meghozta g

lrövetkeg6 batrísoa*tot.

135/}994. /{IT.2o../ QkKt. s3.. latározat;
Ürkut Kcixség Oakornfugxatának Képvíselő-
testlílete a belységbórleti díjalret 1995.
februác 01-t6]. 25 fr-kal- emeli.
Á I{$pvisc]"őtestti].et utasitja & jegyrőt'
hoéy az emelésrőL az érÍntet*eket táJé-
koztassa.

-a , t t < r 4 il'eJel.0s: verf es i'11-Ktos Jegyzo
-"'éég{i 1995. jannár 31.
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Brer:5 Jáuos: A píeci visaonyok ígrreretdben keves].í a Poste_
ígaugatdság á]_tal fizeteti 6.4s0.*Ft-os bérleti dijat.

Psasf;Fsp}* Á bér3-eti dijak visaoxylag alacson3 *értóke
anr:ak köszönhet6, hogy ez előző testület a lakosság órdeké-
bert nem akart raagas bérleti dÍjaket raegsrabr:t'
Á bégleti dii nagyobb arányu ergelésóce 3.ehetősóé tlatg, n{-
velÁlakáeok 6s helgsógele bérletóyő]- ós elÍdegenÍtéséről
sgó:.ó ].993. óvi lXJilIIrI. rv. 38.$./l/bek.-e a helységbéx
bérl-et1 dÍjánek megá].}epitását a fe].elr r*egeggeaósére blana.
-{:nennyiben a Posta1gezga*óság eLfogadja, ugy a bqíx].eti diJat
i:a,fyobb aránybar: 1s eme3-betjlík.

A Képvíge3őtestiilet a javaslatot r're6vi*atta ós 10 Íge::

saavezattal, tartógkodáe ós ellenszavazat né3.kiil ffiegbouÉa

& követkeaő ba*ároaatot;

136/1994. /NLT.?}.l otxt. sE. határorat:

t}rkut KöaséE orrkormányz*tár:ak Képvise16tes_
tülete a ?ostaígazgatóság á'lta1 tÍrkuto Rá-
kócaí ll. 47. sE. a].att bóxe].t be].ystíg
bécletÍ díját 1995. febyrrár o].-tő].
].2.Oss-r-Ft + áfa, aaaz TÍaekettőeaet
for*at + áfa ösezegben á13-apí*ja Heg.

Á Képvtse].őtestiilet felkérí a jegyzőt'
hogy a& eale]-ésrő]- a Postaigaagatóságot
táj ékozt8ss&.
sej.g3ősl Vél*eg }íik].ós jegyaő
I{atáridői 1995. januá.r 3L.

b./ Pínce}re3.gsóg bórbeadá'ea.

3s-aff, Zso}t: Íd'jékoatatje a ffépvise].6testií].etet, bogs
}llágnex Jánoe ÁjkaoÍIalom u. 2L. saÍíla alattí lakós kéyeLmet

Bylrjtott be gz tírkutn Csokor.:ai tJ. 1. szr a].etti épiile*
píncehe}.ysé5ór:ek bég]-etége. Á helyeégben gonbát kl"vá:r

terrneszteni.




