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Kégztí].t r lIrkut Közsóg Crnkormtfuyzatí KépviseJ.őtestületének
1991. febrtlár 6.- án üu. l7.o0 órai kezdettel
megtartott Íi].ésérő1.

Az ii1és helye: Községháza tanáeskozó terrne.

Jelen vo].tak: Pfaff Zso].t poJ-grímester,
Dr.Dóczy Maríann,
Fuíth T'ászLó,
Eerber EJ.emér,
tÍaag Vend.eJ. 

'Íenk syuJ.a,]'

Tróbertné K].e1n Beáta '
Zsebeházy Károly képviseJ.ők.

fávo]- maradtak; Bieger Tibor és sárkány Pá].né képvíseJ-ők.

landcskozásí Jogga} tészt vett: Dr.' I{enger lctván Jegyző'
Piehler Ceaba FKg?
képvÍse1ő'
ReisinggT I"ajos KDNP
Eepv1.se ro t

Onóav Raffael MSZDP
képv1se3.ő

Pfaff Zso].t poJ.gárrrester kijsztinti a Képvíse].6testiÍ].et
ta&jaít 1 a meg}rívottakat és a község éraett6aő á].lam-

polgánaít.

MegáL1apitJa, hosy ag illég hatá3ozatképee, nível a
10 képvÍselőtesttílet} tagbó3. B Je].en van' ezután me&-

ny1tJa aa tl!.ést, és isEoertetí a napirendí pontokat a

neg!ívó a3"apJán.
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1. nanírendt tJrkut közgr$g á}talr{nos renáezésí tertrének
móágsítága.
E16.adól 3faff Esolt

polgármester
/Irgsog előterJesztég á-;iögu6kiÍnyv me1].ékLet6t képezi./

Á tegtti[et részéről a napírend'í pont tárgyaJ-áse eLőtt '
ho5y a köaség lakosságát táJékoztatnL sziikségos & tes_
tiilett iilósen tijrtónt esenónyekrő}. Köaög javasJ'atként

elhagzott o hosy amennyíben a kijagégben elkéguii} a k{á*

be]"tévé há].ózat egy kti].ön csatormán a ]"nkossáe táJékoa-
tatva Lesu. KépvÍse].őí f,e]-vetésre a Jelenlévők ugy ha-
tÉroatak, hogy a képv1selőÍ fogadóórát nneg ke].]. gE6r-

vezni, ameJ.yÍleb nLndonkoní íÖőpontJa a teEttí].ett t!Lést

rnege].ő'ző ]" óra ].enne.

3{gff,,uqo}t ísrnerteti a v4rr ITI.Irod.a ál"ta]- kégzÍtett
:rendezógi terv me].].ék].etét kópező önkormrínyratÍ ren&e*

].et teweaetet, valamÍnt a kszsé6 renüezésí ténképváz-
Latát" Hozzászólások ég a víta ].ezárásrit kt5vetően a kóp-

vise].őtegtti].et egyhangu szavazásse]' a következő rend'e_

]-etet a}kotta m€g3

2/1'9,91. ,/.II.6.,/ 0kKÍ.sg. rende].et: trÍrkut község Kópvi-
ge].őtegtti]"ete az 1986. -ban olf ogad.ott köaségí á].ta].ánge

rend'ezógÍ tervet - a szakhatdságokka[ ég a tervez6kkej'
egyeztetett rnódon -r ameLy a Je]en Jegyaőkönyv me3']'ék]'o-

tét képeai e].fogad.Ja. A rende].et 1991. márcíus J-._vel lép
hetrí'3-yba.

Á rendeletet a Jegyrő köte]'es a Kiizgé8lráza hírsd'etőtáb-

}áJárt kÍftiggesztení.

Vespqp lisTek;
Furth l,ász].d: A ?énziigjyÍ Bízottság résaéről Javaso3-Jao

hogy a po1gá:xrogterri bér rendeaégének témakiÍrét célgzertí

lenne a következő testii].etí ülésre ha}agztaní, nríve]- az

5 tagu bizottságbóL csak 3 ta& tudott réggt venní aa

előkésxitő munkában"
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Pfaff 3sg}t' IrIen tartJa célszertínek a döntés elna-
po3.ását és kért a testületet, hogy hozzon érdeni
d.öntést.
Á testíi].et a polgárraester bérór6]. szó].ó e]-6ter-
Jesatégt negvítatta, a megtrltatás keretén beliil
ísmertetésre kerü].t az á].1am1 kiÍ1tségvetégr6]. szóló
id'e vonatkozó rend.elkezése ég ezt követően az aIábbí
határozatot hozták rneg 6 igen gzavezattal., 1 tertóz-
koddssá].rnlg az ü].ésr61 ]. fő képvíse16 egyéb teendőí
rn1att aa it].ésr6l eltávozott.

6/L99L. /ÍÍ.6 . / aVKt . sz, hatőraz?t l

?faff Zgo].t polgríwrester havi alapbérét
30.oo0.-Ft-ban á3.J.apítja me& 1991. JanuáÉ
1. -t61.
Á testtilet egyutta]. utasÍtJa a Jesyz6t'
hogy az uJonnal megáLlapttott alapbért
1991. februá:l 8.-val cÁrrsz részéTe kü1dJe
meg.

KépvÍse16Í fe].vetés]re a továbbÍ po3.gr{r.raesterÍ bérerae]-és

oty rród"on lett határogva, hogy J-egkésőbb 1991. JunÍusában
a testil].et ér*ékelné a polgámrester addig végzett nunká-
Ját és Lofros iilőarr{nyos alapbér lenne megál3-apÍtva résaére.

7 /l99L, /J'T..6./ ökKt.sz. határgzat:

A Képvíee].6tegtü1"et 6 íg'en, 1 tartógkod.ás meI]-ett
oIyan dijntést bozott, hogy amennyíben a po}gámesten
nunkavé gzés ].99].. Janurír és Juníusa között a kép-

víse16testti1et elvárásainak nregÍeJ.eJ.' ugy abban aa
esetben a munka mín6síté'sét kiivet6en kttlön ha-
tározatta]- vÍsszamenőIeg maxímum ]-0 /nos rnértékii
aJ.apbé:l. kífízetést engedéLyez.
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Pfaff Zso].t: EJ-őterjesztésére a testü].et íránye3.vként
au a]-ábbíakat határoaag meg' a kiÍLtségvetés e].készsítégét.
- utépítés + jrirda
- gyógyezertrír kíalakítása és müködtetése,

ol"sosí :eend'elő keritésének elkészítése,
- EKG benend'ezés' fogorvosí szék és a szánoítógépes

r'ó6zítég au orvogí rende].6 részére,
- sporttevékenység tánogatása'
- aggaonykorus tánogatása'
- ]-omta].anÍtáeí akció a község teril].etén,
_ tanu].mányí terv a Csokonaí u. 1. gz. a].att1 épÍiLet

haeznosítrí,sára, íl]-etve mtlszaki álJ-apotrínak felmérésére.
- buszvárók ku].turált elhelyezése,
- a ezenny,líztiszt1tó teJ.ep bővitésének lehetősége,
- 62.000.-Ft trínogatás á.ERoCÁRTgAs résaére,
- nyugdíJas c1ub tríxrogatása ].0.oo0.-Ft összeggel'

A képvíee].6testti].et fe].kérte a polgr{rnestelb hogy a
község telefonhálózatának kíép1tése tárgyában vegye
fel a kapcsolatot a távköz]-ésÍ vát].alat illetékese1vel,
és a szükséges táJékoztatást err61 a teetií3.et részére
ad"Ja meg.

Á poIgánaestert bízta meg aazal, }rogy v1zsgríltassa
feltí1 a szennyv1r"hálózat b6v1tésének a ].ehetőségét
és aa egyeztető tárgyalásokat fo3.ytassa le a vlut{ii
í]-].etékegeiveL.

Zsebehézy i&íro}y: Kérte a képvíse}őtestületet, hogy
a zoófiapugutaí vá].asztópo3.gr{.rok által ].akott kii]--
tertíleti részt szenéIyesen tekintse meg e testtÍlet'
hogy a kö].tségvetés elkészítége során teljesebb ké-
pet kapj on az ottaní he1"yzetr61.
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Á rendezési terlr rgódos1trfuával össahangban fe].merüLt'
aE a javaslat, hogy a Béke ll. 33., 35 s.Z. ].akóte1ekke].
sgemben oJ.yan ].étesÍtmények vannak, amelyek engedély
nélkiiI kerii].tek felépítésre' és ezek rontJák a fa].u-
képet, ezért hatósrígi intézkedés sziÍksé5es.
A testület Bszevazattal meghozta az alábbÍ hatrírozatotl

B/!99L. /TT.6. / akKt. sz. ?atgtozat:
Kutí oyörgy jogosulatlan, önkényes te-
rületfoglaldt kijteIezní kol]. atra' hogy
az á]-ta].a ]"étesÍtett szabályta].an léte-
sitmtínyeket Béke ll. 37. SZ. alatt talá1-
ható gazdaság1 éptiIeteket bontsa le.
Fe}l16g: Pfaff Zeolt és h.IÍenger lgtvrín
Hatríríd6: 1991. február ]"5.-te]. a hatósr{gí

efirírást rneg keLl kezden1, és az
ril].amÍgazgatásí euárás íde vo-
natkoró szabáLyaÍ szerínt Lefo1y-
tatní.

Pfaff Zso}tl Ismertette a tesü1etteL, hogy az épÍtés-
hatósfui Jogkiir fo3.yannatosságrínak btzt6sítága tÍír-
gyában megbe$aélóeek vannak folyarnatban az ÁJkaí
önkormányaat MiiszakÍ osztályával. Szelaé. J.yes egyeu-
tetésre 199].. február ].3.-rfu keriil $ofr

K. Itlr f .

Jegyzőkilnyvvezet6:

fujÁJ- R*^^J
ReinÍtz Ferencné

Istvrfu

1.,-*- 4r",-Á4

'{a'6'ÍBesÍe-7\q" .nt Y;

Haas Yend.el


