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JE*Yző*K-ösYv
KéegiÍlt : i3rb:rit kijzeég 0nkornrínyzata Képví.ee1stesttÍ].etének

L994. jur:íue oZ*án 17.0o órakor megt*rtott gencl-

kÍvlilÍ iilésérőI.

á.u - 
iil é s-b e ].ye : Xi5 z gégh áza - ta:: á g etoxe'm.

.IeJ.en vo].taki 3faff Zeolt poJ.gárneste.rn
Dr*Dóggy }áar1anna,
puÍth I'ász3.ó,
sárkríny Pá3.né 

'
Tenk Gyula,
Trdbertné K].ein Beáta ée

Zsebeházy Károly kópvise16k.

fávol r*argdtPk; Fehér Józeefn Keller Jóasef 6s Ríeger Eibor
képvíeeLők.

sasácgko.a{lslogsal résígt yett.l Vértes !íik].óe jegya6
snddy Raffael HsuB? képv.

pfes$ 3eotÉl ?oJ.gárrnegter kögzöntí a képvíse3.6ket ée a lraeg-

hlvottaket, va].amínt a köaség érdek].sd6 6 ál3.a*po1gáxát.
B{egáIlapítJa, hggy az iilés batároaetképes, mivel a képvÍ.selő-
testü].eti tagokból 7 Jelen V&ür

}-{egnyÍ.tJ* aa ü16st, és Ísnerte'ií a napírerrdi pontokat g nes*
hÍvó a3.apJán.

$apirend1 pog*lkl ]..l Általrínoe íeko].*í tornacsarnok vál'lalkozői-
eaergődésérek jóváhassáea
El6a.dó: 3faff ísolt polgdrmester

2./ tíegyes tigyek.
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Á kópvíee]"6testtí1et a napirendi pontokat határozathozataI
rre].].ő'zé géve]. e3-f oga cl ta .

]../ ]íapíresdi pont.

Ártatános Ísko].ai tornecgerliok váLLe].koaőí eaergsdósének

Jóváhagyága.

3sef$ ígo].t: ?o3-gáraester átadja a euót SgtÍce sábor*ak a

saombe*helyí Dolounit Kft. iigyveaet6 ígaagatójának.

$ailce. sábpr; Á testit]"et nrríLt hetí ü].ése őte megtörtént as
eredményhírdetés. Áz ereilrnényhirdetésen csak ag gvr{p Kft.
képv1se3"5í jöttek eL. terrr:égzetesen as eredaényhirdetée
jegyzskiinyvének a m6gktíldée6ve1 a mágik pátyáaót Íg táJé-
kozta*tuk az erednényrg]..
M en*p Kft. képvise16Jéve3" * hét e1eJén tr{rgy*]-áeokat

folgtattqfik a beruháa{e m{Íeuaki tarta3.rs:ínak váltortatására'
Á tár&yalások eredményeként sziíletett rlódosltásgkat az aJkai
gv:{p Kft.-vel kötendő szerz6déebe be1-efog}a1tuk.
Euek e vd].toztatágok a léteeÍt&óng á].ta}ános sgínvona].át
nepr befolyágo3.Ják. á költsógek 3 és fél miL1íó Ft-tal
ceökkea*eb.

Pfaff [eo].tl Javasolja a képvÍsel6teettíletnek, hogy Járuljon
hozzá e szerző'dés rsegk6téséhea, val*mínt * beruházás ].étreho-
zásáhoa sziÍksóges bÍtelkére1en benyráitágáhoa'

Á kópvíee].őteetiílet e Javaslatot negvítatta, és aznt:.L

egyetértve 7 igen s&üvezstta]., ellenszavazat, dg tartőahodáe
né].kíl]., e&yhangu].sg meshozta a következő hatfuozatait:

68/].9,94. /1LÍ..0F.f ökK$. eF. h.a*áFozat:

srkrit körség Önkormánvgat;ín*k Képv5.selőtestíilete
felhatalnafraa & pol&ármegtert, hogs aa Áv]tP ÁJkaí
ÉBitő1palí KFt. -Y€l laJxa, &{óra F. tI. 24*28./
&z á].ta].ános íeko].ei tornacear:rok és kíeao]-e{í].ó

heLyi.ségeí rregva]-ósÍtására szó]:ő vá].].a].tozásí
gzerzsdést kögge tneg.
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Á eaerz6dés tarta].máb*n megfoleJ. az av:{p ÁJkai
Ép1tőipgg1 KF$. á].ta1 beuyr.ijtott pálgázatnak
ée ag aat gódaeÍtó f.. $s. ae].1"ék1etngk.
á ezera6dée jelen Jegvaskönyv raellék].etót ké*
perí.
Fe.].e].6ci Pfaff Eeolt polgáraeeter
Iía3árid6l 1994. Juni*s o2"

69,/1994. 4I.Ü2.l ökKt.- e3' határgaat-:

*rbát köaség Önkormángaatának Kópviee].6*es*ii].ete
ail á3.ta]-ános ískola1 sporteearnok ós kícaolgáld
he]-síséseínok megva3.óettág.íhoa sztÍks6ges pónatigyí
fecleaet megteregl*deéhea aa a].ábbi h1telkórelmet
nyr3'$*ja be az st3 Ájkai 5"iókjáhog:
ág igérrge].t bitel i5esaege l 25.000.ooo.-3t 1 &'B8'&

bu gzol:ötrgt].líó f or1nt.
Á hí*el iÍssaegének víeeaafíaetésel e berubágág
Befe$erésétst earímitgtt 5 év alat* töEtónik.
Á hÍtel kamataínak v1eszafíge*éEe: aE e1g6 h1te].*
öeeaeg fe].véte].ót követsen folyaraatogen történík.
A hltel feáeaatéü]. s képvise16teeti1].et az *lábbi
tehexgentes ingatlanokat $e3.ii1í e€&* egybon bozaá-
jr{rn3" a bj.*e}egexgsdés negkiítéeekor a terbe]"és
beJegyaée6bea az íngat3,annyi].vríntartácba.
L. / A megva3.óeltandó léteeitmdny.
2.l K'rlturtráa 1lrkut, Bó*s* tl. 2]-. hxga..i 43alz.
A k,ípvisel6teu'i;ii1et utaeitja a polgrírmeetert, hogy a

bi*elkóretmet tavábbítea ag st? feId, egyben
felhataImarza a hitelggexzsdée aláírásd}a.
Fele].ősj Pfaff Zso].t potgármester
Éa!{gi{éi 3.994- $unitre 3s.
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2./ 3{apÍrencli pont.

Ve&Yes tigyek"

*.l Úrt*1t, Bákóeu1 li. +7. sa. a].atti bórlenények eJ-adága.

PÍaff Zeo].tl tájékoatatj* a képvíseJ.6tegtií].etet alró}", hggy
g& e]-6zetee $egbegzélós a].apj án an üaletsox bérlőinek
fe3.aján}otta a bór].emények negvásár}áeárrak }ehetőoégét.
Eaze3- kapcsoLatban kerii].t sor a bér]-6k rneg}riváe* & testii].eti
iiIé sbe.
KérÍ a bér].6ket, bogy É}E ajr{nlatta3. kapcsolatban mondJák e]-

véJ.enén3Líket.
Afr önkornányuat ga€tspontjábó1 1én3'gg6g lennen hogyha a megvéteJ_

rr:e].].ett döntenek, akkor mikor tudnák a vételrárat kÍfizetní.

Kovsse Károlynél $oka3"Lja g he]"$eée vé*eIárát és f61e& aat,
hogy ilyen bamay kí kel]" f1zetni.
I{a & megvéte} mellett dönt, akkor een tudja eaját eyőb61

eJ.6teremteni a pénzt, bÍtolt koll felverrnÍe.
$nnek íntózéséhea is sok idá ke].l.

Egboz sríndor4él Yéleménye agerint is sok a vótelárs áZ ő

tiz]-e*e nem terme} neg 6nnyí baeznot' nag$on fontolgatja'
hosv fe1nondJa bér]-eti Jogvisaonyát-

@ Áz önkorrráxyzat által köaölt 2o.ooo.-Ft/r:n2-s

árat azért tartje aoknak, mert az Á30-ben pÍnce íc vano ami

nÍnce basanálva-

3jaff Zao!!: terméegoteeen 1ehet6ség van arIB, bogy a kii-
].tÍnbtig6 }raeanoettáeu }re].yÍeégekre ktl]-tinböz6 vételárban á1]-a*

podjugk meg. B1ányg].ja aronbarr ant, bogy eddig csek az
banzott e}, hogy eoknak találJák a vé'te].áratn de,. nem ny|-
latkoztek ayró}, ho&y 6k mennyiért lennének baJ1*ndóak mogvenni.
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&gboz $ánd*rnél Áz a prob}éuna, ttosy ni nem értiínk hozzá.
sem kóegíllt _ értókbecslés aa éBtiletrő]"?

3faf! ZpgLt: Hríror:r 6ve kégzti].t éltékbesslée, most 6rtre neffi

kexiíLt g03' reível az 6nkormányzat eaabadon áL1ap@h*t rreg

& vev6kko]-, M értékbecslée álta]. megál3.apÍtott tí*eaeg

/forgalmí érték/ aratÍgy {e ceak tájókoatató je}Legti lenne.
Í,elret, }rogy nég ti5bbet hognak kí aa á].ta].unk aJrfuLottnd']".

4sebPbáEg &xro].s.: Javaso3-Ja aE értékbecglég e3.végez*etóeót'
ho&y könnyebbsn lÍreg tudJunk á].]"apodni a vétolárban.

Á kópvtee].steettí].et a Javaslatot megvíta*ta, óe aaaal
egyetérve 7 ígen gaavazatta}, elIeneaavaaatn ée tartóakodá's
né}ki.i]., egyhangu]-a€ m6&hoate a kiÍvetkező határouatotl

7Pl1994. l3IJ?2./- ökKt. sz.- határggat :

$xk€t kögeóg t}nkormiányuatának Kópvj.se].ő_

teettt].ote meg*íu** a polgáreeetert' hogy
*z Úyhít, Bákógai [l. 4T. s'1.. alet*í iiu].et-
g6r értékbecgldeót rende3.$e ffi€g.

3e1e].6el Pfgff Esolt polgársreetel
Hatdridsi a994. juníus 3o.

Ats e3.hangzott napírendí pontokkel továbbÍ képv1eeJ,6í segrevéteLn
inditvány rrern volt, 1&y * po3.gárneeter aa ii}óst 19 dr* 30 perc-
kor berekeeatette.

$'üdb k# ,É,.-... "^:l<'l.Yértee l}lthlóa
ieEyzSflMT

9 {í,'{#

polgármester


