
Községi önkormányzat Képviselőtestülete
8409' Urkut, Rákóczi ut 45. Tel: 3.

Szán: 3-11/L994.

JEGYZOKONYV

Készült: Urkut község örrkormányzata Képvise}őtestüIetének 1994.

julius 2a_én rnegtartott rendes ülésérő1.

Az üIés he}ye: Községháza - tarrácsterem

Jelen vannak:

Pfaff Zsolt polgármester'

Fehér Jőzsef,
Fuith LászLő,
Keller József'
Sárkány PáIné'
Tróbertné Klein Beáta'
Zsebeházy Károly képvise1ők.

Távo1 maradtak: Dr. Dóczy Marianna, Rieger Tibor, Tenk Gyu1a

képviselők.

Tarrácskozási joggal résztvett: Vértes ttikIós jegJző,

onódy Rafael usZDP képv.

Az 1. napirendi pont társraIásán:
'aaárn tászIó iskola Í.gazgatő

A 2. napirendi pont tárgyaIásán:
Toplakné Feith RozáIia vezetőovónő

Pfaff Zsolt: Polgármester köszönti a képviselőket, a meghivottakat'

vaIamínt a kőzség érdeklődő 25 állampolgárát-

MegáIlapitja, hog; az ülés batározatképes, miveI a képvíselőtestü-

leti tagokból 7 jelen van.

Megnyitja az ülést, és Í-smerteti a napírendi pontokat_



a meghivó alapján:

Napirendi pontok: 1./

2./

s./
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lz Általános Iskola Kollektiv szerződése módositá-

sának megtárryaIása. Előadó: Pfaff Zso1t poIgármester

A Napköziotthonos óvoda vezetőovónői pályázatának

elbirálása. Előadó:Pfaff Zsolt polgármester

Vegres üryek.

A Képvise1őtestiilet a napirendí pontokat határozathozúal mellőzéséveI

elfogadta.

l-./ Napirendi pont

Az ÁItalános Isko1a Kollektiv szerződése rnódosításának jóváhagrása.

Pfaff Zsolt: Köszönti a Hauser tajos ÁltaIános Iskola lrollektívájának
megjelent'tagjait. Ismerteti 'aaán tászló úrnak, az áLtaLános iskoIa i-
gazgatőjának a tárgybarr irott levelét, ameIyet a képviselőtesttileti ta*

gok ismegkaptak. Felhivja a képviselőtestület figyelrnét' hory enrrek a

napírendi pontnak a tárgralrása keretében kerül sor az iskolai köItségvetés

módosításának megtárryaIására. Átaaja a szőt 'eaán tászlónak, hory részIe-
teiben ismertesse kérelmét.

'Adá LászLő: Az iskoJ:a vezetése az iskola érdekvédelmi szervezetéveI

foIytatott megbeszélések során aIakitotta ki a Kollektiv Szerződés módositá-

si javaslatát.
Harrgsúlyozni szeretné, hogr a javaslat nem a doIgozók követelését tartalmaz-

za, anlnak elfogadása, jóváharyása a testüIet részérőI a jó munka elismerése

és a későbbiekben a feItéteIe.
A Kollektív Szerződés rnódositásábóI ]-79.ooo Ft bérigény adódott. Ez az

összeg a helyettesitési dijakból, szociális juttatásokbóI' ügyeleti di-
jakbóI és a nyári táboroztatásért kifizetett honoráriumból jön össze.

A táboroztatást a tarrárok szabadságuk idejére önként vá}Ialták' és

méItányos dijbarr eryeztek meg. Kirende1ésiik esetén az Í-gr szi.ikséges

összeg több mint háromszorosára Ienne sziikség.

Az előirányzatmódositás n4$robb részét az év elején még nem tervez-
hető kiadások okozták.
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Hartinger Nándorné és Takács Nándorné t|Frl fizetési osztályba sorolását
birósági döntés irja elő.
Mo1nárné Titscher Marianna német szakos dipIomát szerzett, színtén '|F''

katagóriába kellett sorolni.
Ezeken kivüI a tüzvédelmi, érintésvédelmi' vilIámvédelmi szabványossági
fe1üIvizsgálat által meghatározott mr.rrrkálatok doIogi kiadása 43.2oo'-lt.
Kéri a Képvise1őtestülettől a fentiek tudomásulvételét és a kedvező

döntés meghozatalát.
A KépviselőtestüIet a javaslatot megvitatta és 7 i-gen szavazattaI, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül, egrhangulag meghozta a következő
határozatokat:

7L./ L994. /vll .2l./ 'ol.Jlt. sz. határozatz
Urkut Község önkormányzatának Képviselőtestülete
mint fenntartó, ltozzájárlll az urkuti Hauser

tajos Áttatanos Iskola Kollektiv Szerződésének

módositásához.
A módositott Kollektiv Szerződés egy péIdányát

a Polgármesteri Hivatalbarr meg ke11 őriani.
Felelős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: ]-994. augusz _tus 31.

72. /L994. /vII.2L. / Ó<rt. sz. határozat:
Urkut Község örrkorrnány zatának Képvise1őtestülete
a Hauser Lajos Általános Iskola előirányzatát a

Kollektiv szerződés módositása' vaIamint más,

eIőre nem Iátható kiadások niatt - 57]. elt +

TB járulékok és 43.2oo Ft dologi kiadásokra *

megemeli. ltegbízza a Po1gármesteri Hivatal
jegzőjét -'*'- azzal, }:ogr az előirány-
zatok átcsoportositásával _ az áLtaLános tar-
talék terhére - a fenti összeget az iskola
részére biztositsa.
Fe1elős: Vértes Miklós jegrző

Határidő: 1994. augusztus 31.
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2. / Napirendi pont

A napköziotthonos Óvoda vezetőóvonői páLyázatának elbiráIása.

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a Képviselőtestiiletet, hory a közoktatási törvény

és a vonatkoző jogszabályok alapján lezajlott az rrrkuti Napköziotthonos ó_

voda vezetőóvonői á].! ásának oáLyáztatása.'
A páLyázati felhivás megjelent a Közmüvelődési Közlönyben. A páIyázatra

egy je1entkező volt, Toplakné Feith Rozália a jeIenlegi- vezetőóvonó páLyázott.

1994. julius 1-én a neve1őtestüIet értekezletet tartott, amelyen az óvoda koI-

lektivája egrharrgulag birzaLmat szavazott a páIyázónak. A nevelőtestüIetrrek

vélemén5myilvánitásí jogköre van, amelyet a Képviselőtestület figyelembe vehet,

de firyelmen kivüI is hagrhat. Reméli azonban, hogr a testiilet a véIemény is-
meretében jőzan, bö1cs döntést fog hozni. Kérdezi Toplakné Feith RozáIiát' hoz*

áájár'ul-e, hoÉy üryét nyi].t üIésen tárryalja a Képvise1őtestüIet?

Toplakné Feith Rozálía : wizzájtárulok.

Pfaff Zsolt : Kérdezi a Képviselőtestületi tagokat' van-e kérdésiik a

p áLy ázattaI kkapcsolatban?

Zsebeházy Károly: Meglepte, hory csak ery páIyázat érkezett. A többi szak_

képzett óvonő tudott volna p6lyázni?

Toplakné Feith Rozália: Az ővődában dolgozó óvonők _ kettő kivéteIével _

rendelkeznek a pályázathoz sziikséges iskolai végzettséggel. A páLyázatÍ-

felhivás megjelenését követően ki lett flüggesztve az ővodában is. Ha akartak

voIna páLyázní, lett volna rá lehetőségiik.

Sárkány PáIné: Kérdezni nem kiván semmit, de szeretné elmondani' hogy tet-
szett neki ahory leirja jövőbeni terveit, hory harcolni akar a beosztottjaiért
és, hory a szoLgáLatte1jesités a céIja.

Pfaff Zsolt: FeI szereüré hivni azóvodavezető figreImét, hogy a most zajIó
'lsz vízsgálat, elIenőrzés szerint komoly gondok vannak az ővoda kihasznált-
ságáva1.

Toplakrré Feith RozáIia: VéIeménye szerint eIlentét vana Az oktatási törvény

és az ÁSz szemlélet között.
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A kérdések eIharrgzása után Pfaff Zsolt szavazásra bocsátotta a napirendi
pontot.

A Képvíselőtesttilet 7 igen szavazattal, tartózkodás és elIenszavazat nélküI
meghozta a következő határozatot:

73. /L994. /VII. 2L. /Ol<Kt sz. hattu ozat
Urkut Község Önkormány zatának Képvise1őtestülete
az Urkuti Naköziotthonos óvoda vezetőóvonőjének
Toplakné Feith Rozálíát a jelenlegi vezetőóvo-
nőt nevezi ki.
A kinevezés 1994. augusztus ]--tő1 5 évr.e szőL.
Fe1e1ős: Pfaff Zsolt polgármester
narÁnrnő: 1994. augusztus 1.

3./ Napirendi pont
Veryes ügrek

a., A 70/1993./x!.ol./ tikxt sz. határozat visszavonása

Vértes l{iklós; Az eJ.őző napirendi pontnál szóba kerüIt, hogr a Polgánnesteri
Hivatalban Áttarni Szárnvevőszéki ellenőrzés zajlott Le. Az eIIenőrzés tapasz-
talatait és az al*rcz kapcsolódó intézkedési tervet a következő testületi ü_
Iésre terjesztjiik elő.
Addig is lehetőség varr az egtik fe1tárt hiányosság megsziintetésére.
A Képviselőtestület a 7o/l993./xr.o1./ öt<xt. sz. határozatában 35 miIlió
forint hiteI felvételét ha tározta eL. A hitel felvételére a képviselők
áItal ismert okokból nem került sor.
Kéri a KépviselőtestüIetet, hogy a fenti számu hatőrozatot vonja vissza.

A KépviselőtestüIet a javasIatot megvÍ-tatta és 7 igen szavazattaL, tartőz_
kodás és ellenszavazat néIkül egrhangul4g meghozta a következő határozatot:

74/L994. /YII.2L. / ol<Kt. sz. határozat:
Urkut Község örrkonnány zatának Képvi selőtestülete
visszavonja a 7o/L993./xI.or./ ömt. számu
határazatát.
Felelős:Vértes Miklós jegrző
Határidő: azonnal
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Az augusztus ]-3-14-én megrendezendő Urkut Napok támogatása

Pfaff Zso1t: Felkéri Somoryi Imrénét, az urkuti Kulturális és Faluvédő

képviselőjét, hog1 adja e1ő kérelmét-EryesüIet megjelent

Somogyi Imréné: A községben idén is megrendezésre kerüI az Urkut Napok

rendezvénye, immár h4grományosan. A tavalyi évben alacsony szinvonalura

sikeredett, ezért az azőta alakult KulttrráIis és Faluvédő Eryesület vál_

lalta a. szetvezést. A programokat nagrrészben összeállitottuk. Szombaton

egésznapos kirakodóvásár Lesz, ahova népmüvészeti jelleeü ajándéktárryak-

kal fog1af:koző árusokat hivtunk meg. Asztalitenisz, turaverseny és nary-

pá1yás focimeccs lesz a sportoIni- vágrők, vagry[ a sportot szeretők kedvéért.

DéIutáni főrnüsorként környékbeli ének- és táncegyütteseket hivtunk meg.

Este inryenes bált szerveziirrk. Vasárnap déIelőtt iinnepi míse lesz, aho1

fe1lép az ajka:- Pedagógus ÉnekJ<ar, déIután kispáIyás kéziIabdameccsek és

önkórmány zat_Egrház-község focimeccs lesz -

A programok szervezése jőL halad, amit a heIyi válIalkozók is támogatnak'

de a rneghivott zenekarok, eg5rüttesek vendégül látásábaz még hiányzik kb.

5O.OOO,- ft.

Errrryi támogatást kér a_ önkormányzattőL az Eryesület részére.

A Képvise1őtestület a kéreImet megvitatta és 7 igen szavazattal, tartózkodás

és el1enszavazat néIküI, eryharrgűlag meghozta a következő határozatot:

zs/tggq. /vtt.zt - / ol<xt sz. Határozatz

Urkut község KépviselőtestüIete az L994. augusz-

tus 1-3-14_én az urkuti Faluvédő és KulturáIis
Egresület szervezésében megrendezendő Urkut na-
pok programjai költségeihez hozzájárul 5o.ooo'-
Ft-al, azaz ötvenezer for.inttal.
A KépviselőtestüIet felkéri a jegrzőt, hogr ao-

Urkutí Faluvédő és Kulturális Egresület gazd*-

sági feIelősének Horváth MiháI5ménak a fenti
összeget az áLtaLános tartalék terhére fizesse ki-
Felelős: Vértes Miklós jegrző

Határidő: 1994. augusztus 10.
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c.,/ He1yi támogatási kéreImek

Pfaff Zsolt: A képviselők kézhez kapták a néry kérelmet.

Stif}er Péter és nejevásárláshoz, Pe1czer Arno1d és neje,Novák Emi1 és neje

épitéshez, Kovács István és neje bővitéshez kérnek heIyi támogatást.

Javasolja, hogy a szokásos összegekkel támogassa Az önkormányzat a kérelmezőket.

A képviselőtestület a kérelmeket megrritatta és a javaslattal eryetértve 7
i"gen szavazattaI, tartózkodás és eIIenszavazat nélkül meghozta a következő

bratározatokat:

za/Lg94. /vl-I.2L. / öl<xt. sz. határozat:
A Képviselőtestiilet Stifler Péter és neje
Urkut Gubicza hegr ut 2C.. szám alatti lakosok
részére 1oo.ooo'- Ft, aza- Egrszázezer forint
kamat és köItségmentes visszatérittendő támo-

gatás folyósitását engedéLyezí abbóI a célbóI'
hory a kérelmezők a 153. hrsz.-u ingatlanon
levő családí házat meg tudják vásárolni.
A kéreIrnezők a helyi tárnogatást 10 év alatt
eryenlő részletekben tartoznak megfizei;rri.
Felelős: Vértes Mik1ós jegrző

Határídő: 1994. augusztus 22.

77 . /L994. /t994. / ot<Kt. sz. határozatz
A KépviselőtestüIet Pe1czer Arno1d és neje Urkut
Erdő ut 2. szám aIatti ]-akosok részére 12o.ooo'-
azaz- Egryrszázh'usz_ezer forint kamat és köItség-
mentes visszatérittendő támogatás folyósitását
engedélyezi. A támogatottak a résziikre folyó-
sitott összeget L2 év alatt eryenIő részletek-
ben tartoznak rnegfizetní. A támogatást a támo-

gatottak az Urkut 220/2 hrsz-u családiház é-
pitésére köteIesek forditarri. A részletes fel-
tételeket a külön iven szerkesztett szerző_
dés tartal;mazza.
Felelős: Pfaff Zsolt poIgármester

Határidő: 1994. augusztus 22.
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7a. / Lggq. /vtt. zt. löt<xt. sz. natározatz

A Képviselőtestii1et Novák Emil és neje Urkut

Rákőczí- ut 15. sz. aIatti lakosok részére

12o.ooo,-Ft. azaz Egrszázhwszezer foriont
kamat és költségnentes visszatéritendő helyi
támogatás folyósitását engedélyezi-

A támogatottak a résziikre foIyósitot összeget

L2 év alatt tartoznak havi egyenlő részle-
tekben megfizetni.
A támogatást a támogatottak az Urkut 97/8

hrsz-u családiház épitésére kötelesek
forditani. A részletes feltételeket a kiiilön

iven szerkesztett szerződés tan'ta1me-za-

Felős Pfaff Zsolt polgármester

Határidő:1_994. augusztus 22.

79./Lgg[./ vl.t.2L./ ötrt. sz. határozat:
A KépviselőtestüIet Kovács István és Takács Haj-

nalka Urkut, Csokonai ut 8, szám al'atti lakosok

részére 8o.ooor- Ft, azaz Nyolcvarrezer forint
kamat és költségmentes visszatéritendő támogatás

folyósitását engedélyezi abból a célból, hory

a kérelmezők 434/4 hrsz-u ingatlarron a bővitési
murüálatokat befejezzék.
A kérelmezők a he1yi támogatást 8 év aIatt
eryenlő részletekben taroznak rnegfizetni.
Felelős: Vértes Miklós jegyrző

Határidő: 1994. augusztus 22.

Pfaff Zsolt : Még ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóarr kiván előterjesztení

ery kére1met. Rubin János és neje azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogr a

a takásukon végzett bővitési mrrrrkáIatokhoz járuljon }iozzá.

Rubin János és neje a tavalyi évben lakásuk bővitéséhez Bo.ooo,- Ft tánogatást

kaptak. A határozatot azonban nem lehetett végreh4jtarri, mert a lakásuk akkor még

nem volt saját tu1ajdonuk. Idén év elején megvásárolták a SzentgáIi Hrrnyadi
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Mgtsz-tőI, amihez 37.5oo,- kamat és költségmentes támogatást kaptak. Kéri a
Képviselőtestülettől- a 64/Lgg3. /Ix.22. / számu határazat visszavonását' és

javasolja, hog1r a kérelmezők a bővitéskor szokásos támogatás összegének, a

vételhez kifizetett támogatás összegéveI csökkentett részéveI támogassa az

önkormányzat.

A képviselőtestület a javasIatot megvitatta, és 7 ígen szavazattal, tartózkodás

és el1enszalrazat né}kü1 , eryharrgulag meghozta a következő határozatokat:

80. / Lgg4. /VII.2L. / ol<Kt. sz. határozatz
Urkut Község önkormány zatának Képvi selőtestüIete
visszavon ja a 64/L993./Ix.22./ számu határozatát-
Fe1elős: Vértes Mik1ós jegrző

Határidő: Azorural

aL. /Lgg[. /vI] .2L. / öt<xt. sz. határozataz
A Képvise1őtestüIet Rubin János és neje Urkut-
Zsófiapusztaí Lakosok részére 47.5oo'- Ft azaz

Neg5rvenhétezerötszáz forint kamat és költségmentes

visszatéritendő támogatás folyósitását engedéLyezi

abbóI a cé1ból, hosr a kéreImezők o2o/3o hrsz-u
ingatlarrukon bővitési mrrrrkát végezhessenek.

A kérelnezők a helyi támogatást 5 év a1att eryenIő

részletekben tartoznak megfizetni.
Fe1elős: Vértes Mik1ós jeg1ző

Határidő: 1-994. augusztus 22.

d., Az ajkai Molnár Gábor ÁltaIános Isko1a és Zeneiskola miiködtetésének

tánogatása

Pfaff Zsolt: Ismerteti az Ajkai Polgármesteri Hivatal áItaI megküldött megálIa-

podás tervezetet, ameIy a Molnár Gábor ÁltaIános Iskola és Zeneiskola rniiködésé-

hez sziikséges hozzájáru1ásróI szól. A támogatás összege az 1993. évi tényIeges l.

kiadás és a központi támogatás különbőzetébő1- adódik. A Molnár Gábor ÁItatános

Isko1a esetében 4898o,-Ft/fő, a Zeneiskola esetében 8.9oo,-Ft/fő. A községbőL 4-4

tarruIó jár az intézményekbe. Iry a támogatás összege 23]-.520'- Ft.
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A Képvise1őtestület a napirendi pontot megvitatta és 7 Í-gen szavazattal, tartőz_
kodás és ellenszavazat nélkiiJ., egrhaqgulag meghozta a következő határozatot:

a2/L994. /vII.2L. / ol(l<t. sz. }€tározatz
Urkut Község örrkormányzatának Képviselőtestülete
az önkormányzat arryagi helyzete, i11. elkötele_
zett költségeztetése niatt nem tud hozzájárulni
az ajkaÍ- Molnár Gábor ÁIta1ános Iskola és Ze_

neiskoIa rniiködtetéséhez.

Fe1e1ős: Pfaff Zso1t polgármster
Határidő: t994. augusztus 31-.

e., Gyógys"ertárp.ivatizácű
Pfaff Zsolt : A képviselők megkapták a Veszprém Megrei önkormányzat áLtú- elké-
szitett megállapodást, ane1y a Meryei Gyógyszertári Központ és a hozzá tartoző
vagronrészek önkormányzati tulajdonba adásárőI szól. Az önkormányzatnak nyilatkoznia
kelI, hogr a községben található ryógrszertárat be kivánja-e vinni aportként az

iry létrejövő társaságba. EzzeL a község tuIajdoni hányada növekedne a társaságbarr.

Nem javasolja azonbarr a bevÍteIt, mert nem jelentene nary küIönbséget.

Zsebeházy Károly: ő is ury gondolja, hory a ryógrszertár marad jon az önkormányzat

tulajdonábarr. Mi inditottuk be, mi alakitottrrk ki a heIységet, és a jelenlegi
bérIő sem örüIne a váLtozásnak, az esetleges bizonytalan helyzetnek.

A Képvise1őtestület a javaslatot megvitatta.és 7 igen szavazattal, tartózkodás

és ellenszavazat néIküI egrharrgulag megltazta a következő határozatot:

83/L994. /VII.ZL/ ol<Kt. sz. határazat:
Urkut Község örrkormányzatának Képvise1őtestülte
eryetért a Meryei Gyóg1rszertári Központ és az

ahhoz tartozó vagyon a Veszprém Megrei ttrkor-
mányzat áItal elkészitett megálIapodás szerinti
örrkormányzati tulajdonba adásához.

A KépviselőtestüIet a községben taláIható gróry-
szertárat nem kivánja aportként az igr létrejövő
társaságba bevinni.
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A Képviselőtestület feIhatalmazza a polgár-
mestert a ttíegállapodás aláirására.
Fe1elős: Pfaff Zsolt polgármester

Határidő: ]-994. augusztus 25.

f., Bányaipari Do1gozók Sszakszervezetének támogatása

Pfaff Zsolt: Ismerteti a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete helyi n5rugdijas

alapszervezetének kéreImét, ameIyben feladataik jobb eIlátása érdekében támo-

gatást kérnek.
A Szakszervezetet a korábbi években is támogattuk, de idén az önkormányzat

nehezebb anyagi helyzetbe ln van.

Fuith LászJrőz Javasolja, hogr az idén ne támogassuk a szakszervezetet,, mert a

köItségvetésiirrk nem ad rá lehetőséget.

A képviselőtesttilet a javaslattal egretértve 7 i-gen szavazattal' ellenszavazat
és tartózkodás nélkül eryhangulag meghozta a következő határozatot:

a4/ L994 . lvTI .2L . / Ó<rt . határozata:
Urkut Község önkormányzatának Képvise1őtestüIete
az önkormányzat anyagi helyzete illetve elkö-
telezett köItségvetése rniatt nem tudja tánogatni
a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének helyi
nyugdi jas alapszerve zetét.
Fele1ős: Pfaff Zso1t polgármester

Határidő: 1994. augusztus 3L.

g-, UzLetsor-értéEesités

Pfaff Zso1t: Tájékoztatja a képviselőket, hory elkészült az üzletsor értékbecs-

Iése. Az értékbecslés alapján' javasolja, hogr az üzlethelyiségeket a követke-

ző árakon kináIják fel megvételre a bérIőkrrek:
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ABC:

Húsbolt:
Ruházati bolt:
Postahivatal:
Fodrászat:
összesen:

5.88o.oÓo,- Ft + Ára
615.000,- rt + Ár'A

6]_5.000,- Ft + ÁFA

;]1.1-26.000,- Ft + Ára
59o.ooo,- Ft + ÁFA

8.826.400,_ Ft + Ára értékben.

:

85/a994. /vTT.2l. / ol.J<t. Fz. tlatőJ:ozat-.

Urkut Község tinkormányzatának Képviselőtestii]-ete
az Urkut Rákóczi ut 47. sz. alatti üzletsor üz-
Iethelységei.t a jelenlegi bérlőknek megvételre
feIajánlja az al'ábbi - értékbecslést figrelembe
vevő - árakon:

5.88o.ooo,- Ft + Ára
615.000'- Ft + ÁFA

6]_5.000'- Ft + Áre
1.126.400,- Ft + Árl

59o.ooo'- Ft + ÁrR

A Képviselőtestiilet a javaslattal eryetértve 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélktil eryharrgulag meghozta a következő határozatot:

ABC:

Húsbolt:
Ruházati bolt
Postahivatal
Fodrászat:
Fele1ős: Pfaff Zsolt pol!ármester
Határidő: ]_994. augusztus L0.

h., Telefonhelyzet

Pfaff Zsolt: Tájékoztatja a képviselőket a telefonfejlesztés állásáról. A Ba-
konytávlat Rt. közryü]-ésén bemutatkoztak a térség fejIesztéséért fe].eIős ameri-
kaí szakemberek, akik családjukkal egrütt Veszprémbe .'költöztek és ínnen irányit-
ják a mr:nkát. A Társaság megáLlapodott az É'a1!É;z-szal-, hory a településeken belül
réz Légvezetékekkel oldják meg az összeköttetést, anelyeket a víl1arryoszlopokra
szerelnek. Ez jelentősen meggrorsitja a munkát, iry szerintiik október-november

foIyamárr nár csörögnek az eIső telefonok.
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A képvise!őtestiilet a tájékoztatást határozathozatal- mellőzéséveI eIfogadta.

Az elhangzott napírendi pontcrkliáÍ kaposoIatbarr további képviselői észrevétel,

inditvány nem voIt' iry a poIgárnester a* üIést 20 őra 30 perckor berekesztette.

U+t.8,,*
,ílr=' }:v-\
Vértes Miklós

jeryző
polgánnester


