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Íanácskozási joggal. résaj: vett: Dr"Heng,er István jegyző
onődy Raffae]_ Il'isZD?
képvise1ő
Teiermayer l',tárton ITigP
képvÍse1ő

}faÍf Zsolt polg,ármester köszönti & i{ópvíselőtestület
tagjaÍto a meghivottaket és a kszodg órdek].ődő á]_lanr*

polgáraít '
}'{egá13-apti;ja, ho&y 8u iilóe határozatképes, mível a ].o

képvíselőtestií]_etí tagbóL 8 je].en v&n'ezutdn megnyÍt*

Ja a% iíl-ési;n ée ismerteti a napír'endí pontokat a meg_

hivó &1apjrín.
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Á tegtitlet e n:eghívóben, íJ.letve a% elő'berJesztéslren gae-

rep1ő nnpÍrendÍ ponto}<at n3li1'c ezevazással, egyhangu1ag
elfogadta.
A natrlirendí pontok rnegtárgyaIását megelőaően megkórd"ezt
& lakossríg Jelen}étóben & testiíleti iildsen nregjelent
vá1esztópol"gáro}cat, ho€y terjesszók elő ésarevétoieiket.

Spg]..a.Í-{inoJL: Rózsa lf,," 9. szán alati;i helilbó1í lakos e].ő-
ad"ja utce lekóínak &non ssrelmótu hogy kézhezvettók a

közmíífeJlesatési hoazájárulásról,szóló határorato15 és

ezze]- nem értenek egyet, mír'el véleményitk sserÍnt e%

1991"-ben már nem jogszerü.
Pf$"f Zgql"i.i .{a utópitds vógett icivote"et közmi'ífejlesztdsi
hcaaőjáxulásrd]_ saóló határozat jogszeriinroível 1983, -ban
a jogszabály hatdlyba3-épésének óvóben az akkori tanács
határ,ozat1lag d öntött a közmiífejlesz"b'ési hazz6'járu1ás
tárgyá&an. j' hatácozat ebber: az évben móg hntályban vs'n'
mivel a helyi aaőkrót sgdló jo6szabá1y a közmiífejlesztósi
horaájárulá.s kivetdgót 1991- d"econrber 3}. -Íg, enged"élyezi o

és a hstározat arne]-yet & tanácstestiiletffi6$"ü*telyban v&.n'

Á l'lözmiífej}-esztésí hoaaáJáru]-ás'i; óvr'ő]_, évr'e &E órintett
ingatlanolr tu1a jd.onosaí nregfÍzették'
Á napir'snden kiviíl elhangzott lakossági ószrevdielre
a képvÍselőtes'ciilet résaór61 ál1ásfog'Ialás o i11etvo
kér"dés nen heng'zoit el, ezért a polgármester áitért a

napírendg pontok megtárgyelására,

1.,/ }'i_epirend"1 pont,:. 1991' évÍ lcö1ts$gvetés vógre}:a jtásávui.
kapcsclatos feladatok.

píq,{f zsg13: fájólcontatje & testiíletot, hog'y & céltámoggttásre
benyuJtott pál;lázatok köziil * szennyviztisztitó bsvÍiósótu
ílletve & közsógi győgyszertár kialakitásdt elbiráld's során
nem md]_tfuyoJ-ták'
Á srennyviz gondok meg"o3-dása Íníntt rrÍr:denkópp*n tovább }cell
lópn|inko ezórt indokol* €gy szakvé].emóny el}césaitése abbó1

& cd1ból, a je1enLeg mütcöoő szennyvÍzi;igztitót milyen mddon

1ehet hetéltcnyabbá tenni- Á kópviselőtestíÍlet & polgármester
szetkvé]-ernónykér'ő javaslatá-,raI esyetért o eg;'hangu nyÍlt szava_
zás melle*t az alábbi hetároz*toi hoaza megi
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Á kdpvise]-őiestiÍ1e* utasitJa s Folgárraes'beri
I{ívatel*, a müszalcí iÍgyíntézőn ker'esz-LLil ve*
8}ie f e]. a kepcsoleto* o olyan igazságiigyí
szakértőí intéaménnyel, amely olyen saa}c*

vólemónyt tud adní o =arnellyel e Polgár:r:resterí
i'Iívata1 a Yeszprdnt l''{eg}lgí lrís*és Csatorne&ti
Yáj_lalgtta1 szemben ór'demben tud ti{'rgyalr:i-
A gzalcvó1em6nyben rószletesen ki ke1} tér:rÍ
a jelenleg miÍltödő szennyvizi;isztítő telep
t6ny1eges lcapacÍtásdára, kórrrÍ ke}l kcrszer'tÍ*

.tasítési javaslatot is.
Ielgl'_őE"; Dr*Henger rstván jegyző
Ila.tár!"dői 1991. augusztus 31.

b/ 3sa{i-ísoJt:tájókoatatJa 8. -besttíle'boto bogy an
urtreuií'ti,{ang.án'Í vendó61ő "bárayában ismételt árver'ési
felhivás je]"ent ffi€g, am*1y }ényegesen aleesonyabb el*
ad*ísí árre} inditja & lÍcÍtálást. líegkórd"ezÍ ü képvÍ-
se]"őtestiiletetu hog}' ab gpedetileg hozctt negvásárlást
céLaó határozat tovább::a ís feljogositje e & poj-&ármes"Üer't,
jegyzőt err&o hogy * negisraótelt árverésen &z cÍnkormányaa"b

vevőkónt vegyen Tófiz'ü -

Á testií1et nyílt szavazással 6 igensae'razatie}o2 tartőz*
kod'ással /Ríeger Tiboro 3faff Zsal-t/ meghoztn ,9z alábbi
határozeiot:

63/199L,lvT'T.,22" / olrltt, sz. határognt;

Á kópvíselőtestiilei hona&Járul ahh.oa, hogy &'z

önkorinányaat & Bnkony Gasai Vendóglátóiparí
Vá]-lelat Veszprém, 3.ednóti téy 2" szám elatti
központjában 199}- augusztu$ 29.-én megtertandd
árver'ósen & polgármester ős a jegyaő aa önkormá::y-
zat nevóben az urlcutÍ 'Í},'ír*ngár:'' Yendóglő megvá -
sárlása tárg:'ában lícitáljon. /r képvíselőtestület
egyuttal utesítja a jegyzőt ar'}ao hosy a blfoatpónz

$sszegét & Fáhl{gg1ban rnegje]_ölt időpontra helyezuo
].etétbe "

3e1e}és.: Dr'}Íenger István jeep ő

Haíéridti: 1991" augusztus ?;g.
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c/ k polgármester ismertetÍ & testü]"et'j;e1 azt a tényto
hog}' a t'straba6'' Ü*épitő Vá.llalat & szerződésnelr meg*

fe}elően megkead.te a munkálatoknt.
?ótlólagos igdnyként raerül* fe1, hog}' a j{óasa utcáról
nyÍ1ó név*elen 1d'óz is aszfaltozásra kertiIjön"
Á képvisolőtesti'ílet nyílt szavaaással 5 Ígen, J nemLe&es

szavazattal. meghozta az alábbí hetá'r'ozato* l

.6j./199}* lvJT*32q l 0EK$'. ggl haÍé+g*ai:

;!" képvíse1őtestii]_ei hozzáj:írul ehhcz,
ho8y & ''Strebag't Utépíi;ő váttarett*l he-
tályban Iévő saerződ'és kiegészitósre 1i*rü1*

a 2t

Jon oli'' mooon, ho€.y rnegrendelőÍ pőtmunkalcént

a r'állallroaó a fi'ózsm utcáró} nyi}d n<{vtelen

liöz ís aszfe'ltozásra keriiljo-n 
"

ilole1eőP*. Pfaff Zsol* polgármester'
HeJart&ő: 1991. augusztus 31.

d/ Á polgármester tájdkoatatja a képviselőtestiíleteto ho&l'

a ktjr,zetÍ orvossal megtelrínteitólc Kapolcson nrÍíködő eaá-
mÍtó5épes betegnyilvfutaytó rendgzer't, fígyeJ-embe vőve

n helyí viszonyokat és a köliségve'bósben srr'e a cólra
rendeJ-kez6sre á]-1ó pónzeszközt }cório hogy a testii}e-i:
járu1j on hozai6. euen berendezés me6'rásár"]-ásáhoa'

Á kópvÍselőtestiÍlei ha.tározethozatel me]-}őzésóve}

egyhangulag hoaaájárul egószségÍÍgyi s'zámÍtógépes ilyil*
vánta1-#ó rendszer megrlásárlásához.

2"/

pfeíf JsoJ3: po]_g,ármester. e1őterjesz"bi s legutóbbÍ. *estille"LÍ

tilós óta beérkezett riregemelt lakáscé1u kar.ratoli mér'sóklóge

íránt1 igónyelcet" Á }iópvÍselőtestiilet nyilt og;:heng,u suav&_

zd,ssal nz alábbÍ határoaatot hozta rfleg:

65/j.991'_/YIr. 22' / !5iit., sz.. Fgi;árqqqt l

Á Képvigelőtestijlet az alábbí urkuti lakosok
rószére biztosíi; pénziigyi ilfuogatást. 1991"
augusztus ]_.-től december l-ia havonte

atásÍ



5

Széplábi Zsoli; és Neje Ürkut, Gubicaahegy u.14"
szrfun alatti lekosok 1. 500. -Srt ,
Tróbert :ldikd Urkut,i{djus 1. tór' 12. szám

a1attí lakos ]_" 500 * *!''t '
Fe].e}.ős l' Dr'.I{enger Istvd:: jesyző

t t . -P

satrírÍ$ő:. 1991" augusatus 1.

KleÍn A::d'rás és Neje Urkut, }Jájus 1. tór !2, szán e}atti
}ekosok e tulajdonukban lóvő telken családi hdzei épiteneic"
Á icórelrnükben mint mellékIet szerepeltetik gz ópi'Lk*aós
rész]_etes kii}tségvetósto a jogerős épÍtósí engedélyt ós
ennek megfelelően megál_lapíthetó, hogy an íde vonei;koró
r'end.elet1 feltéieleknek megÍelel.
Á lcór.elmeuő kamatmentes, vissze'tógitendő helyí t;furog*tást

kór- Á kópvÍselőtestíÍlet tí"bkos szevazással 5 db rEen o

3 db érvónyi;e1en saavazattm,l meghoata. a% e]"ábbí h.atiír'osatot:

6{t/,19)t*' lrl4g' 2?r/iiFK,!i*q.u.. 4a !{5,q?P! :

Klein lr.nd"rás ós líeje Llr'l*uto iiiájus 1. tór' 12-szám

alattí laicosok r,őszór"e 120.000'-}1tu tsuaE Egysrd"a-

husaezer v1sszatéritendőu i"lamatrnentes helyí iá..rrro-

:; 
- 

Í; :-:l-l] ;,i" : ff ::-;Í*': J:":}- ;: - ; i:; : ffi :; .

A vÍssaafízetós lcezdő id.őpontja 1991" saeptember 1'
A tlfu*gai;ás részletes f eltételeit o ktÍlön saer*
kegztett kö]-esőnsaerződés tertglm&Efi&"
!'ele}ős? Dr'I{enger István jegyrő

il'upper'b Bélánó pü. ea "

Hqt{F!4,ő-: 1991- augusaius ]-5.

3" / l{ap{egrrÖá,._.aqngn I{a"báskörÍ törvóny me6'bárgynláse "

Ps.así- 4e.g1t:. tájékoztatJa a testiÍleiet arrólo hÓsy & }'{agyer

Közlönyben megjeJ-ent a hatásköri törvóny, amely pontos

írányrnutatásolcat ad az e].készitendő szervezetÍ és lűíítlödési

Szabd.lyaathoz.
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/r képviselőtestületÍ hatd'skörbe kerii]-i & szoeiál1s, egészsóg,*
üg,yi, valamint 6yormek és ifjuságvódelmí íelad"ato ég ezért
célsaer'Lt volna ha a szocíálís bÍaottság hatóságí jogkörben
eljárjon' Ennek a tevóken3'sógnek kímunkáld'sát, ÍlIetve &
rendbtet tervezet elkészitósét e sCIron köve_bkező ti]-ésre 8
hívats'l előter jesati -

Á testiilet1 tagok va]"amennyien megkaptáka & Itlagyar Kciz1_ön3l

6s" saároánalr fotdmásolatát ós kóri, bogy azt gondosan tn-
nulmányozzá:'s ő'.tn hogy a soron követkoző ülósei: rész'letesen
mog*árgya}d'sra keriíljön a hatáskör e]-renderóse"

4, / sqpigqn4}_ pgqt-i_ Yegyes íígyek-

Pfaff Zsc.]-t: körli a testii]"etteln hog'}' & i'Iemzetí trmlékhely
n j-apitvfuy tcénóssel f oráult a% önlrormi{nyzathoz u hogy &

rákosker'esrtturi 301. -es par'cellájában enrlékoszlopot ki-
vá'::nak f eIáj.litani o anelyhez &n önkormányrnt pénziígyi tá*
mogetását kóri"
:l tes'tiilet nyilt egyhangu szavaaássa1 ez alábbi határoze-
tot h ezzai

67l1?Pr' /vI.{J4. /*CIkttt.*sfu !a.t!í{:ozgt :

Á kópvÍselőtesi;ijlet hozzájárul a}:tlozo hog}'

a }íemxeti "ilm]-ókhel_y javára 5-000-*pt, al&z
Otezer forint átutalásra keriíIjön"
ae*}e lős :' Dr. Henger István j egyző

b/

Ha3.:á[Ídő;, 1991. auguszius 1.

?r'"l{gBes!Í Jstv'{n: jegyző ismertetí a tesi;iilettel, }rogy

a KöztársaságÍ iüegbÍao'Lt Teyületi Hívat*lának törvónyességi
Íe}adatokai elIátő osztálya felhivta fígyelroét arr&o hogy
1991. juníus 24,_én megt*rtott tegtiÍletÍ iílósen hozott
58/1991 - /vL24,! otciit, B%" hatiározet törvdnysór"i:ő, mÍvel
nem ea &rr& jogosult bízottsdg terjesztette e1ő, tovd'bbá
a határonai nem tartalmaz índoklásto és ezórt & jog,szabá]-yí

előÍrásoknak nem folel meg' A tbrvénysériő határozat ténye
szóban közö}ve lett & jegyzővel, akj. euelL iilds jegyzőkiinyvó-

hez már az ellenvéleményót hozzátotte"

;t törvénysértő határozat míatt & ?énziÍgyí Ellenőraő Biaottság
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]"991. ju}Íus 10'-én, val-amÍnt ].7.-ón bssaehivásra keri1ldt'
de & bízotiság a jegyző által előadott törvénysértést nem

vette Íigyelembe, |lletve a határozatot továbbra is hatá-
lyában kivánta f entartaÍtti.

Eat követően a leg;yző felkórte az eJ-}enőrző bÍzottsá& e}_

nökót, hog,y ísmertesse a testíílette1 az álláspontját e bi_
zot'Lsá.gnak.

4rq,

-t'ur"Tn !g.szro: s bÍzottság nevében előadJa, }rog,y vóleményÍík

saerj.nt csak a kópviselőte*iÍ.í1et jogosu}i ebben &z iÍg3ben

elJá3nÍo felettes szerv ebbe nem szólhat bele, és ertkövetően
& polgármester szevazásra bocsájtja * javasletot.

Herber Elepé'r: i{atározathozatal e}őtt javesolja, hogy &

7 /L99l, /TL 6 . / oulrt * sZ ' hetdr.ozat he}yett & polgárrnester
javára olyan hattfuozat sziilessen, amelynek érte]-mében

1991. ju1íus 1._től kerltlne sol 10 fras mértéktí al_apbér-

eme1ésre '

Ffaff Zsolt I polgárm€ster e javeslatot nen fogadja el ós

kópvise].őtestii1et határozatíl_ag, döntsön'kórío hogy *

Á kópvÍ-selőtestiilet nyil* szavazással 5fő helybenhagyás
'mel]_ett, 2 íő meg'7sltozia*ds mellett lilr"Ddcay lu{aríanno

,/Rieger Tibor'/ 1 fő n polgármester tartózkodás me]"lett
megh'ozta az alábbi ]:atározato*:

{s/199}. /vJí..?t /,Ü!cli!.'Jg,u "",határgzqt.:
Á képvisblőtesti.ílet riem fogadja el a Köztársaságí
l,'Tegbizott Hivei;a]"a'_á1ta1 snóbnn közö}'L iörvényessó-
5Í ószrevé'belt ós a'z w/L99L, /TT,?4r/ r:ml*. sZ'
határozatá"b hatályában fonteri;ja"
5'elg}ás : }r"-}{enger Istvd'n
}iat.fi.ql.{ő,: 1991" julius 31.

!r.'"Hen€er .I.stv* jegyző felhivja a testltlet fíg3"elraót arra'
ho&y törvónysórtő hatd'rozatot hozott, és azt móg a r.rai ii1ós

foly*mfu me6 1ehet vá}toztatni. ÁmennyÍben a 'börvónyeértő hatá-

rozat hatá'}-yában fenmerad, abban az esetbon & iiöztársnsági
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}1e6bizoit HÍvatala irásban fos ósurer'éte}t tennj-, ha 8

test|ilet skkor sem változtatj.$ meg áll_áspontját bÍrósági
u"br"a tereIődÍtrr aa tigy.
Á képvíselőtes*Ltlet a jeayzői különvólemónyt nein fogadia
e]_ ós ezt követően a jegyző bejelentette, hogy jog,í1a6

megálapozat}an tényállást hatóságck és bíróság e]_őtt vé-
d"eni nem fog"
Sajnálatát fejer*e ki amiatt is a testtíletneko hos-y enzel
aa iigy l]r'kut községből kikerül, amely nem vet jd fónyt a

testLi}ot miiködésdre -

Ffa'fÍ Zso}tl Felvetí a testületnek aat, hogy a törvénystír'tő
határozatot, illetve munkájának el nem ísmerését bíae},nrat-

J.anságí *ényeEőnek kell e tekÍntenie, iovábbá kóri a testü*
]_etet &Írao hog,y a polgármester munkájfuak $esnyug,tató ér-
'béIceléeére d"olgozaon lí1 ösztönsési ren&szert '

Á lcépviselőtestiilet részéről további észrevétel, jevaslat
ezen napirendi ponttal nem volt.

c/ }ígnsqr 1F}váp; Ísmertetí Tíiseher i'ajosnd tírltuto 3éke

u 3" szám a]-attí lekos kérelmót, ho8.y a testiilet által
1991. áprílísában megadott támogatást szeretnó raód'osítta'L*

ní oly módon, }ro€y i;ovább1 200'00o"-3t*o"b trrór abbó1, a

cólból, ho8y aE e1só falu élelrcísaerellátásd't meg tudja
oldaní' Á támogatást egy óvi íáőtartenrre ]rósi megfelelő
sze::ződósi feltótelek sreytnt.
A tes'biíle'b egyh*ngu n1lá}.t szavarással meghozta en alábbi
határozatot:

69/1991. /W{."42,/ Ük}i}" q3" }aiq{qFa}í
Á képviselőtestület Títscher T,ejosné Urkuto
Béke llo 3. szám alattÍ lakos rdszére
200.00CI" *3'tu azaa tr{ettősuáaenet forint
kamatmentes visszatórÍtenn"ő iámogatás fo-
lyósitását engedéIyeaíu abból 8' cé1bó3;o ho&y

& költségvetósí rendeletben foglalt feladat_
nak megfelelően alsó fa1u élelmíszere}látása
megoldást nyerjen- Á iestület utasítja a jeay-
zőt, ho&y Titscher í"ajosnévai a támogatásról
kössön szeraődést CI]_y nródon, ho6y r"regfolelő

------
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Jelzálogjoggal 3-egyen bebíztositva an illetókes
f öld"híveta]-ná}"
Fe}elős:, }y.Henger István
Hatápidő.í 199}. auguszius 1.

Dr.fiengqs rstyár].: e3"rnondja, hogJ' többsaörösen visszatérő
&ondként rner,ült fe1n hogl- a buszfcrd.ulót a vOLItl{ nregsaiíntette
a közsóg központjábgno ós & buszmegáj-j_ókat olyan hej-yre tele*
pÍtet'bék *melyek balasetveszélyesek- Á busafcrdulő íemételt
vísszahelyezóse tárgyi{bar: felvette fi kapcsolato'L |r'Ántal *yu*

Ie jogtanácsos Veszpréra, JutaÉí lln 54^ sai{m a]-attÍ l*trcossa},
akÍ vá].laIta, hogy s busaforduló vÍsszghelyezósónek engedéIye*
zésÍ munálataít elvégzí téritós eJ-]-enóben.
A testiílet nyj-lt egyhangu suavauássa1 rÍeghou ta an aleíbbí
határozeto'i;:

?CI/1391. lxJI. 23"ll Okl{t-''sz, Fatá{gugj'!

Á kópvÍselőtestíjlet megbizz* nr. j1ntfil Gyula'
Veszpr'ólno Jr"rtasÍ 1l.o 5+" szií$ aletti i*kosto
hog.y a buszforduló engedólyegósí eljárását
bonyolítsa le' Á niegbiao'b* d'Íje 8.00o'_pt'
de osak abban nz esetben fize*hetőkí' ha &u

engedélyeaett íratokat a Polgdrmesteri Hí-
vatal rószére becsato3-je-
3e}e],ss.: }r.Henger István
Hgl!íridői 1991' augusatus 1.

D{.1{elrger-,Istv#l Ismertetj- a testüIettel, hogy Urkut községben

8}'ekor}atilag a beépitdsre alkelmas hánheJ.yek e1foEytakn ós ezért
raegbizsgálta aaokat &z íngatlano}cato ameIyeIc roás gzeyvek keze-
lésében vannako hogy lehetséges e továbbj- telekkialakitás-
lLl$,{ kezeléeóben v&n a L76/4 hr'su.-u bánya nrtiveIési á&u in6'at-
lanu amelybőL an e}6aeteeen beszerzett talajmechenikaÍ szak*
vélemóny a}apján kialakÍtható 1 db beépítósre alkalrrras telek'
Á iolek kÍalakitás elvi váarajzát sajái költségóre elkészí*
i;ette luTar'ton Zal-tán Uykut, T,enÍn u" 13- sz;í'r:i alatti lakos
és kórte anrennyÍben az inge'tlant a HonvédelmÍ }I1nísztórium
átadja au önkormányzatnak, ü8} ebban aE esetben e képv1selő*

t ari , ttestület vevőkónt je1ölje lii'
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Á kdpviselőtestület határozathozaial rnellőaéséve1 hozzá.'
járul abhoa, hogy & jegyrő Honvédelmi ivIínisztóriumtól a

L?6/4* h'rsE- _u íngatlan belte::iiletitula.jd"onjogár:ak átvé*
te]-ét lebonyolitsa és a tulaJdonjog átvóte]_ét í]_letően
trtarton Zoltrín kére]_meaőnek eladja'
Teier.ma;yeT] }'{4Eton : Á 3iiggetlen Kisgazdapárt képviseHóben
beje3.entí, hogy an augusztus 20"*i iinnepsóget & pfut nero

rendeai meg érüektelenség nriatt.

Tenk ,Gyula-: Isrne}:tetí & testiilette1, ho$y ?,a urkuti fiatalok
Nómetországba mennek sporto1ásí cólból kb- 35 főnyi lótszárr
ban és pénniig-vÍ támogatást kér * testülettő]-u mive} e Sport*
bíroitság szervezógében bonyolódík a labd"ar'ugók ezen tevé*
kenysége.

. Á af ,Á képvíselőtestLi'let
alábbi határ'ozatot '

nyi1i egyhangu szavazással neghouta &z

7L/L99l. ,/\'ÍI .22- / otlit. su. határ'onatz

ri icépvíse1őtestiilet hoazájá::u1 ahhoz, ho8.}'

a Sportbizot'tság szervezósóben Nómetorszába
utazó labdarugócsapat 30' 000. -3''b, anaz Har*
mincezer forj.nt ut*zási tárrrogatásba része-
siiljön' 1991" sugusatusában"
]le}elős: D; -Henger Tstván

ilq.!{"jÉő: 1991. augusztus 1"

Hepbe5 s,klp$ni rcint kőpviselő"telróJa a polgármesternek ós

a jegyzőneko hogy & testli}et á].tal ri:ár eldijntöi* Gubicza-
hegyen találhetd hársfák nem kerültek kívé'gásra "

Dr"seneqq-IglyEill: a képvise]_őí feIvetésre megválasrolja o hogy

a 6 d"b hársfg közül csak l'*et lehet kivágni, mível erdésa

szakvé].emónye szerint & 6 db fs köziil csak 1 korhadto illetve
beteg. Á továbbí fatcivágá*ok azért lettek leállitva' mível az

utca lakój. köziil ]_ szenrély az ottlakók vélemónyét tolnácsclva
kér'te, hogy a fákat ne vácják kÍ.
Á jegyző hatósági jogkörben hozott határ'ozatáva]- lCI fa kÍvd'*
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g,ását enged"élyerte a közsé6, terliletén, visszapót}ásí kö-
telozettség mellett. Ln eng,edé1yezett fakivágások között
a 6 db hársfa köziil ldb lott engedélyegve"

Hqrber" Elemór: nen értí
lakója ellentnondani a

6 db hársfa ne kerüljön

A vegyes iigyek
nem hangzot'b el
kesztette.

azt, hogy nrÍként merészel az utca
testület a?,On dön_béeénekn hcgy a

kj-vá8ásr'a '

Dg"sgseg, rslgá4j_ Az utca lakóínak a vdlemónyéi;, Ílletvo az

erd.dszetÍ srekvólernényt & jeg;1ző, köteles figye}ernbevenní és

csa}< azokat a fákat ]-ehet kÍvágní, amelyek a jet-enló'te &

környosetre vesaó)-yeso í}let''le betegelc'

3fsÍf gFo}t.: alát;{masztje & lewső által elrrond"ott iényeket,
és tájékoztatja & testüle'tet' hogs n fnlcívágás hatósági ha-
táskör és nem a testi:le"ij joglqpre"

Herber &lem$ri Javasoljao ho&y & fák anrelyeket már előzetesen
a *estíi}et nreábeszé]"t kerü}jenek kivágásra, ós kóri a testiílet
áJ"}ásfog1a1d'sát ebben aa ügyben"

Á képvÍselői feIveiésre & testli1et határozethoaeta]. nellőzó-
sével o polgárraester tí}talcozása ellenére ugy döntött, hogy

mint & 6 d"b hrírsfát ki kell vágní.

}r"}iEneeg rstvásl kcja]"í a 'testiilette]_, ho6y d"öntéeük jogsza-
bálysér.'tő, mivel e fakívág'ás szakigaagatásí fe]_adaio i€y ennek

engedólyezdse jegyzői felad'at"

Dr'Her:ser Ist.;án,l Bejenti a képviselőtestiiIetneko h-ogy 1991-
julíus 17 "*tőL Szentgál köaség Képviselőtestiilete kínevezte
r'észfoglaltcozásu jegyzői,munkakörbe *

között továbbí észr'evóte1_o javasl*to ir:dÍi;vd':ry

és ezt követően a polgármester aa ülóst ber'e*

rili i 1! -*-
.1ll li ,' ^ LÉsEr 9sÜ1vi
p8ráa'*ester

:ri
Dr, Hengd

'í
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Sarir i i *s{'el

t.Ít 971


