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Községi önkorrnányzat Képviselőtestülete
8409 Urkút, Rákőczi u. 45. Tel.: 3.

Szán: 3-5/]-994.

JEGYzőKöNYv

Készült: Úrkűt község ijrrkormányzata Képviselőtestii1etének ]-994. nárcius
21-_én a7 őrakor megtartott rendes üIéséről.

Az ü}és heIye: Községháza, tanácsterem.

Jeleninrölták: Pfaff Zso1t poIgár'mester'

Dr. Dóczi ltlariarrna,

Fehér József'
Fuith LászLő,
Keller József,
Sárkánv Pálné'
Tenk Gyu1a,

Tróbertné Klein Beáta'
Zsebeházy Károly képviselők.

Távo1 ma{ad!: Rieger Tibor képviselő.

Tanácskozási .ioggal részt vPtt: Vértes liíiklós jeglző,
onódy Raffael ItíszDP képvi
Reisinger La.ios KDNP képv.

A veltves ügvek a./ pontjának tárgvalásán:
'aaára tászló iskolaigazgatő,
Toplakné Feith RozáLLa vezetőővőnő.

Pfaff Zsolt: Po1gármester köszönti a képviselőket és a meghivottakat.

Megállapitja, hogv az ülés határozatképes, mivel a testüIeti tagokbóI

9 jelen van.

Megnyitja az ülést és ismerteti a napirendi pontokat a meghivó atapján.



-2-

Napirendi pontok: L./ Az 1993. évi költségvetés végrehajtásának

megtárgyalása-
E1őadó: Pfaff Zso1t po1gármester

2./ Yegtes ügvek-

A képviselőtestület a napirendi pontokat határozathozatal mellőzésével

elfogadta.

Pfaff Zsolt: Javasol-ia, hory a képviselőtestület a vepn'es ügveket tár-
gvalja először, errrrek a./ pontjábarr kerülne sor az áLta].ános iskoIai

csoportbontás tárprvaf:ására, amely miatt több érdeklődő szülő is itt van'

A képvise1őtestiilet a javaslatot határozathozataL mellőzésével elfogadta.

1-./ Vegyes ügvek

a./ Csoportbontás az áLta]tános iskola első osztályábart

Pfaff Zsott: Ismerteti azt a levelet, amelyben 27 sn1Lő azz?1 a kéréssel

fordul az ÁLtaLános Isko1a Igazzatőjához és a Képviselőtestülethez, hogv

teremtsék meg annak a lehetőségét, hogv idén két első osztály indulhas-

son' ame|Iyel a tarrulás hatásfoka sokkal magasabb lerrne, i.g5t a gyerekek

érdekét szoLgáJ:ná.

Felkéri Áaám rászLő j:gazgatót, hogv ismertesse az áLtal.ános iskola lehe-

tőségeit ezzel kapcsolatban-

Áaán lász\a: A szüIők igénveinek kielégitéséhez a tárqi, a személvi és

a pénzüg.vi feltételeket ke|l biztositani. A jogszabáIvi háttér adott'

hiszen az oktatási törvény 25 főben maxima1izáLja az 1-3' osztálvok lét-

számát, hozzátéve, hory csak akkor ha az önkorrnányzat, mint ferrrrtartó'

vállalja errnek plusz költségeit. Az iskola saját költségvetéséből nen

tudja a sziikséges kiadásokat fedezni, hiszen a ki'zsée rnás céljai miatt

idén is sziikös keretek között kell gazdálkodnia. Az iskola a személyi

feltételeket biztositarri tudja, de padokra' taÍrszerekre nég 2oo ezer

Ft-ra lerrne sziikség, amely összeg csak a legsziikségesebb kiadásokat tar-

taf.mazza.
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Pfaff Zso1t,: lrtegköszőní- az j.gazgatő úrnak az összefogIalást' és fel-
kéri Toplakné Feith RozáLíát, az őv6da vezető óvónőjét, hogr ismertesse

az iskolába kerülők pontos szárnát.

Toplalgré Feith Rozáliaz Az ővődában26 tarrköteles gvermek van' akik kö-

zü1 biztos, hogv 2 gverek még egv évre az óvódábarr marad. Yan 4 nyáron

sziiletett gverek, akiknél a szülők attóI tették fiigeővé a beiratást,
hog'y hánv osztáIy indu} az idei tanévben. Igv ténvlegesen 28 grermek

beitarkozására leheüre számitarri, ha két osztály indulna. Jvaasolja a

testüIetrrek a támogatás megadását, hiszen két év műIva leea!ább 29

gwermek éri eI a tarrköteIes kort, és akkor újra jeIentkezne ez a prob-

léma.

Pfaff Zso1t: Megköszöni a vezetőővőnő beszámolóját, és kérdezi a képvi-
selőtestüIeti taeokat, hogy kinek varr kérdése, hozzászőIása a témához?

Sárkánv PáIné: Egvetért a két osztá1y inditásával, hiszen sokkal könnyebb

igv tarritarri, és eredményesebben lehet tanulni is.

onódy Raffael: Kérdezí-' hogy miért csak most kerül eLő ez a téma, ami-

kor az önkormányzatnak már eIfogadott köItségvetése van?

Áaám r'ászló: Az iskoIa által eIőterjesztett költséwetésben már szere-
peIt ez a tétel, de a képvise]őtestület akkor nem fogadta e1 ennek jo-
gosságát.

Tróbertrré_stein Beát4: Tarrár lévén maga is epyetért a javasIattal' de

szeretné fe|hivni a szülők figvelrnét arra' hogv a kislétszámű osztáIy

önmagábarr kevés, a szülőnek is a ryerek ne}lé kel1 á}Inia' segitenie
ke1l a tarrulásban.

Pfaff Zso1t: Javasolja, hogy az önkormányzat áItalános gazdaságí- tar_
taléka terhére, ezt az összeget bocsássuk az iskoIa rendelkezésére.
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A KépviselőtestüIet a javasIatot mep5ritatta, és 9 igen szavazatta}, el-
Lenszavazat és tartózkodás nélküI meghozta egvharrgúIag a következő ha-

tározatot:

37 / Lgg4. /TTI.2L. / owlt. szálíI'(l határozati

A KépviselőtestüIet az Urkúti Általános,.Is-
kola szárnára 2oo.ooo,- ft-ot, aza'- Kétszáz-
ezer forintot bocsájt rendelkezésre, amely

összeget az iskola az a994/95_ös tarrévben

induló két első osztáIy tárgyi feltételei-
nek megteremtésére hasznáIhat fel.
A Képviselőtestület utasitja a jegrzőt a

határozat végreha.i t ására.
Felelős,: Vértes Mik1ós jegtző

Határidő: Fo1yamatos

b./ É,szaki Part Televizió a.iánlata:

Pfaff Zsolt: Köszönti az Északi Part Televi.zió képviseletében rneg_ielent

Farkas István urat, és kéri hogv isnertesse ajánlatát, amelv a heIyi ká-

belteleviziós rendszer jobb kihasználására irányul.

Farkas Istvá4: Röviden ismerteti a cég miiködését. őt a régióbarr epsr két

órás kereskedelmi jelleeü müsort készítenek, amit heIvi kábelteIeviziós
rendszereken adnak le hetente. A müsort az Úrkútiak is láthatták eprv aI_

kalommal, aniből meggrrőződhettek magas szinvonalárőL. amüsor a régióaktu-

ális kérdéseken, tudósitásokon kivül hasznos ismereteket is közöl, trl.
adótarrácsadás. A müsor vetitése inryenes lerrne, mivel rekIámokból tartják
ferrrr magukat. A müsorba &1o hetente bekerüIhetnének helyi, úrkűti tudó-

sitások is. Ezt szintén ingven ajánIiák fe1-

A polgánnestertől kapott információk alapján tudják, hogv a községnek

sziiksége 1enne egv helyi képírjságra. Ennek az eLkészitését is vállalni
tudják. Az önkonnányzatrtakr VaEy az önkormányzatta7 szerződésben á11ó

vá11alkozónak be keIlene szereznie egr Arniga Soo-as számítőgépet, ami

alkalmas 1enne a képújság lejátszására. Ery, az önkormányzat álta| meg_

bizott személy venné fel a hirdetéseket, köszöntőket, örüormányzati hir-
adásokat, és ők készitenék el mágneslemezre a képújságot.
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A képújságot akkor lenne érdemes miiködtetni, ha hetente legalább 25 kép-

újság oIdalra lenne igény. Az önkormányzatrrak IegaIább 1o oIdalnyit keI-
Iene betöltenie. Az önkormányzat számára az oldaIakat olcsóbban készite-
nék el. Tájékoztatásul néhány árat is emIit: apróhirdetés 3oo Ft/hét,
névnapi, születésnapi köszöntő 4ooFt/hét, vállalkozők számára hirdetés
1ooo Ftlhét. Az önkormányzatrlak átlagosan tiz oIdallaI számolva 1o.ooo,-

Ft-os kiadást jelentene hav.onta. A képújság rniiködtetésére javasolja, ne

csak egr napot szánjanak, mert úry nem éri el célját. A folyamatos mü-

ködtetés csak energiaköltségben jelent többletet, de ez elharryagolható.

Pfaff ?solt: Két problémája van az ajánlattal kapcsolatban. Nem tartja
vaIósziniinek, hory az önkormányzat nak sziiksége Lesz hetente 10 oIdaIra'
jobb terrne, ha aIkalmanként arrnyit rendeIhetnérrk meg Érmennyire sziiksé-
giink van.

Farkas ,Istyán; A 10 oldaIra aq.ért 1enne sziikség, mert különben nem le-
nne érdemes rniiködtetni. Ha az önkormányzatnak úry megfe|elő, akkor úry

is meg lehet eryezni, hogr ery átalány összegben negállapodunk, és any-

nyi oldalt tölt be ezért az örrkormányzat, amennyire éppen azor:- a' héten

sziiksége van.

P!aÍf-Zspl!: A másík problénája azzal kapcsolatbarr lerrrre, hog5r ki tarta-
ná a kapcsolatot az Északí Part Televi.zÍ:ő_val-. Szintén a vegyes ügyek

keretében kerülne sor ery ezzeL összeÍiiggő kérdés tárryaIására, ezért
kéri a testületet, hory rátérhessen erre a pontra.

A képviselőtestiilet a kérésnek határozathazataL melLőzésével helyt adott.

.''.:,.-ei/ Dulián Jőzsef kéreIme

Pfaft Zso1t: A képviselők megkapták a Dukán József áItaI összeállitott a-

nyagot. Felkérí Dukán Józsefet, hogy ismertesse és indokoIja kérelmét.

Duk4n Jó?sef: Az egr hónappaI ezeIőtti testüIeti iiIésen váLLalta azt,
hory saját felszerelésével müsort szolgáltat a heIyi kábeltévé rendsze-

ren keresztüI. Azőta minden héten sor került a Falutévé adására, és az
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ezek készitése során szerzett tapasztalatai niatt terjesztette be kérel-
mét a polgármesternek.

A falunak mindenképpen érdeke 1enrre ery szinvonalas helyi adás niiködte-

tése, amelyhez jelenleg sem a tárgrí' sem az anyagí- feltételek nem adot-

tak. Az általa biztositott eszközökön kivü1 rnég több készüIékre is sziik-

ség lerrne, annikkel fel lehetne szerelni ery elfogadható müszaki szinvo-

na1ű stűdiót. Errnek a költsége körülbelül 4oo ezer Ft Ienne.

Eredetileg téritésmentesen szándékazta ezt a munkát a falu számára csi-
nálni, de a müsorok elkészitése, összeállitása sokkaI több időt követeI

arrnál, mint amire számitott. Egy adás elkészitése 15-20 óra elfoglalt-
ságot jelent, arnit már nem tud váIlalni.
Amerrrryiben a testület határozrra arróI , hory szerződést köt vele, űg a

közben felmerült feladatokat, mint péIdáu1 az Északj- Part TelevíziővaL

való kapcsoIattartást is tudná váI1alni-

Pfaff Zso1t: Mindannyiarr tudjuk, hogr a Iegfőbb gondot az jelenti' hogr

nincs az önkormányzatnak erre a céIra, ezekre a célokra pénze. A mego1-

dást az jelenthetrré, ha a Iakosság a kábel-tv üzemeItetési dijának eme-

Iéséhez hozzájárwlna, csak ebből tudnánk fedezni mind a faIutévé, rnind

a képújság mükődtetését.

Zsebeházv Káro1v: Javasolja, hogr a Kábe1 Tv. eIőfizetőkrrek küIdjiiirk_;ki

közvéleménykutató lapokat, amelyeken nyiIatkozhatnának, hogr válIaIják-e
a Falu-tv miiködéséveI járó plusz kiadásokat, iry a lakosság véleményé-

nek ismeretében tudnánk dönteni.

A képviselőtestiilet a javaslatot megvitatta, és 9 igen szavaz*ta1,tar-
tózkodás és ellenszavazat nélküI, eryhangulag meghozta a következő határo-
zatot:

3841994. /III!21./ ökKt. szánu határozat:
A képviselőtestüIet utasitja a Polgármestert,
hogy a községi Kábel-tv előfizetők igényeinek
felmérése, és az eIőfizetők áltaI vállalarrdó
el.őfízetési dij eme1és mértékének meghatárct

zására a Polgármesteri Hivatal közrerniiködé-

sével küIdjön ki közvéleménykutató Iapokat.
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Ezek visszaérkezése után tájékoztassa a kép-

viselőtestüIetet.
Fele1ős: Pfaff Zso1t polgármester

Vértes Miklós jegrző

Határidő: 1994. április 18.

Pfaff, Zsolt: Felkéri Varga Józsefet, aki a Kábel Tv szerelési nunkáit

látja eI, hory számoljon be az eImult 3 hónap tapasztalatairól.

varge-.logseÍz Ez af-att az í.dő alatt csaknem teljesen befejeződött a

rendszer átvÍ-zsgáLása. A Gubicza-hery és a Rákóczi ut felső szakasza

varr már csak hátra. Sokarr panaszkodtak, hory a Maryar l-es, 2-es csa-
torna nem jó. A }egtöbb esetben egrszerüen csak a tv készülék vo1t

rosszul beáI1itva. Előfordult engedély néLküIi bekötés is' amé}y szintén
rontja a vételt. Ezek meg lettek sziintetve. Előfordult még az is, hory

az erősitőket kihuzták a konnektorbóL. Éz eIIen úgr Iehet védekezni'

hogr az erősitőket közvetlenül bekötik a háLőzatba. Ez foIyamatbarr varr.

A hiányzó szakaszok átví-zsgáLása után valószinüIeg kielégitően fog miiködni

a rendszer.

Zsebeházv Fároly: Amikor utoljára tárgralturrk a rendszerről, akkor szó

volt arról, hory a Tv készülékek beállítása és a szakaszok átví-zsgáLása

után a lakókkal egyr jegyrzőkönyvet iratrrrrk aLá, azért, hogr iry biztosan
fízessék az eLőfizetési dijat.

Varga Józse{: A jegrzőkönyvek folyamatosarr készülnek a felülvizsgálattal
egyidejüIeg.

Zsebeházy Károly: Elég rossz aaiosztrák 2 adása, nem lehetrre_e valami mást

terrni a helyébe, esetleg a Duna Tv-t,.

Varga József: Varr rá lehetőség, és az osztrák 2 adása tényIeg nem jó és

ezen nem is lehet váItoztatní. Ha a jelenIegi miiholdrőL váLasztanánk he-

Iyette, akkor 7o.ooo-Ft_ba kerülne eg5r másik müsor bevezetése. Aján1ja

a TNT müsorát, aneIy arrgol nyelven este 8 óráig rajzfllmeket sugároz, utána

pedig reggelig fílneket.
A Durra Tv bevezetése drágább lenne, lJ.'oiooo Ft, mert azt egr másik miihold

sugározza.
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A képviselőtestület a kérdést megvítatta és 9 igen szavazatta].-, tartőz-
kodáslés eLLenszavazat nélkiil egrhangulag meg!rczta a következő határoza-
tot:

39/1.994. /Irr.2]_./ökKt. számu határozat
A képviselőtestüIet utasitja a polgármes-
tert, hory a 3a/L994. /IT'Í.2I./ ökxt. sz
határozatbarr elhat ározatt közvéIeménykuta-',
itás térjen ki arra is, hogr az osztrák 2_es
csatorna helyett kerüljön-e be más csatorna
és ha ígen, melyik leryen az.
Fe1elős: Pfaff Zsolt polgáimester
Határidő: 1994. április 18.

€' Farkas Györry helyi támogatás iránti kéreIeme.

Pfaff Zgolt; Ismerteti a kérelmet, és javasolja, hogr az önkprmányz*, a
véteIár fi Lát állapitsa meg kamat és költségmentes visszatéritendő hi-
telként a kérelmezőnek.

A'lképviselőtesttilet a javaslatot megvítatta és 9 igen szavazattal tar-
tózkodás és ellenszavao-at nélktil eryhangulag meglrczta a következő határ.o;-.

zatot:

N /L994. /ITT.2L. / o]rÍÍit. szánu határozat:.
A képviseIőtestület Farkas Györry és Pol-
gár tajosné Urkűt-Zsófiapusztai lakosok
részére 16.000'- Ft, azaz Tizenhatezer
forint kanat és költségmentes támogatás

folyósitását engedéLyezi abból a céJ.bóI,

hogr a kérelmezők a' o2o/25. hrsz-u in-
gatlant neg tudják vásárolni.
A kérelmezők a helyi támogatást 5 év alatt,
eryenlő részletekben tartoznak megfizetni.
Felelős: Vértes Miklós jegrző
Határidő: 1994. április 18.
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f, Szerrrryvizcsatorna-kiváltás

Pfaff Zsolt: A Bányász Étterem és a Sportcsarnok szenrr5rvizcsatorna kiváItá+

si murrkáinak etvégzésére több árajánlat is érkezett, amelyeket a képviselők

megkaptak. Kéri, hory döntsenek az üryben.

A képviseIőtestület a kérdést megvitatta és 8 igen szavazattaI,l tar-
tózkodássaL /Zsebeházy Károly/, el-]-.enszavazat nélkül meghozta a következő

határozatot:

4L/a994. /ITI.2L. / öl<Kt. számíl tratárazata

Urkút község Képviselőtestülete a Sport-
csarnok szervtytllizcsatorna kiváltási mr:rrka

eLvégzéséveL az ajkai Avép Kft-t bízza meg

26,2.L74,- Ft + Árl összegben.

Utasitja a jegrzőt, hogr',a12 érintetteket tá*
jékoztassa a döntésrőI.
Felelős: Vértes Miklós jegrző

Ea&éEigé,: 1994. április 5.

$. Kátyuzás

Pfaff Zsolt: ildén sziikségessé vűlik, hogr a téli felfagrásokat és az

eryébb kisebb úthibákat kijavitsuk a községben, különösen a l,Íester utca

van naryon rossz állapotban. Javasolja, hogr kérjiink árajánlatokat a murrka

elvégzésére.
A képviselőtestiilet a javaslatot megvitatta és 9 i.gen szavazattal' tar-
tózkodás és ellenszavazat nél-kül eryharrgulag meghozta a következő ha-

tározatot:
42/Lgg4. /lTI.2L. / olú<t szám'u határozat
A képviselőtestület utasitja a jegrzőt,
hogr kérjen árajánlatokat a község ut-
háLa zatának kátyuz ására.
Felelős: Vértes Miklós jegrző

Határidő:199l1. áprílis 05.
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h' Kihívás napja

Pfaff Zsolt: Átaa3a a szőt Takács Nándornéirak;: Kihivás Napja főszervező-
jének, hogl adja eIő kérelmét.

Takács Nándorné: A képviselőtestiilet eryetértett a község benevezésével

a Kihivás Napja rendezvényeiveI. Azőta megtartották az első tájékoztatót
a heJ-yi szervezők részére, anelyen ő is részt vett. A rendezvényre Magyar-

országon 4oo település jelentlrezett. I{inden teIepülés más, hasonló kate-
góriájú telepüIésse1 versenyez, hory ki tud több embert megmozgatrri.

Felvette a kapcsolatot az iskolával' óvodával 'és a N3tgdijas kLub-bal'
akik váJ.lal.ták a részvételt. A FaJ.u tv-ben csütörtökön el fog harrgozni a

fe].hivás a falu lakosságához, amelyben a szervezéshez ötIeteket és segit-
séget kériink. Különösen az ívodáso}rnak és az ískolásoknak sokat jelentene,

ha va]-ani emlétárryat kaphaürának a nap végeztéveI. Lehetőség varr szép jel-
vények, kítüzők, sapkák rendeIésére. A nap folyamán a Legtöbbet teljesitők
is kaphatrrának valamilyen jutaLmat. Ehhez kéri a Képviselőtestület tá-
mogatását.

Pfaff Zsolt: Javaso1ja, hory 2o.ooo'- Ft-tal támogassa a testület ezt a

célt, amely a faIr-r: közösségi életének haszrrára válhat.
A képviselőtestület a javaslatot megvitatta és 9 igen szavazattal' tar-
tózkodás és ellenszavazat néIktiL, eryhangulag meghozta a következő

határozatot:

43/L994./TÍÍ. 2L./ öl<Kt. számt határozat
Á Képvíse1őtestület az 1994. május
25-én megrend ezendő Kíhivás napja
eseményei sze.rvezéséhez és ajándélc-
tárgyak vásárlásához 20.0oo' - Ft-a1o
azaz I1uszezer forintta1 járu1 L'lozzá,

-,,Fe]eLős: Vértes IJiklós jegyző
:.,HatárÍdő: L994. május 25.

i*
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i. Telefonfejlesztés

Pfaff Zsolt:
rnárcÍus 17-én
megtörtént a koncessziós szeyződés a1áírása. A főbefektető

ameyikaí cóg vál}alja, hogy az eredetÍ határÍdőto a szey7"ődés-

benIeÍrt3hónaposmegengedettcsúszássa1vál]aIní"tudja.
Á telefoneIőfÍ zetők levéIben tájékoztatást kapnak arrő1,

hogy az il't. kötvényt kijld kí számukra 1o.O0O'- Ft névélték-
ben. ÁmennyÍben erre nem tartanak ígényt l &Z Rt. vísszavá-
sáro}ja tőliik. Tgy a telefonbekötés 24.ooor- !'t-ba kerül
e1őfizet őnként.
Á Társaság számunkra e1őnyösebb lenne, ha a résztulajdonosok
megtartják részvényüketn mort úgy nagyobb tőke maradna a fej-
lesztéselcre és az önkormányzati tuIajdonhányad ís magasabb

lenne.
Á Kópviselőtestület a tájékoztatást határozathozatal me}-

1őzéséve1 elfogadta.

Dobángz 'őzsef és neje helvjl támogatása

DÍ, !'ó'cgJr' }'{arial:na: Á képviselőtes"bületí iagok közüI bizonyára

többen tud ják, ho8y Dobánszky József {yrtr,it-zsófiapusztaL lakós

rneghalt. tr'e}esége özvegyeno négy gyermeke árván maradt' Résziik-

I,e tavalv 12o.o0o'- }'t helyi támogatást szavaztunk meg' Java-

so}ja, hogy az önkormányzat támogassa a szeIencgétlenül járt
családott azzaL, hogy a hátralevő yészt elengedí.

A képvíselőtestiilet a javaslattaI egyetértett és 9 igen

szayazatta}, tartózkodás és e}lenszayazat né1kü} egyhangúlag

meghozta a következő határozatot:
+4/Lg94. /r]J?Z\'/ okln' ,s?árry hate.r9

a LepuiselőtestÍ.ilet Dobánszlty József és

neje számáya megá}lapított kamat és költ-
ségmentes támogatás hátralevő visszafi*
zetend ő yőszét,' 111 '666r= Ft-ot ' azaz

Száztizenegyezer-hatszázhatvanhat f o-

rintot eIengedí.
Fe}p1ős: Vértes
Hn'táyid ő: L994.**

Tájékoztatja a }lépvtse1őtestÍíletet, hogy L994'
yészt vett a Bakonytávlat Rt. közgyiilésóno aho1

l{iklós jegyző
ápriIÍs }8.
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2.' Az 1993, -éJi kP!-t€égyetés vÉerehFilLásának meeiiáIsyaIása

Pfaf f Zsgl:t: A KépvÍselőtestületne k az Áttamrrá ztartásÍ Tv.
órtelmében az L993. év pónzügyi végrehajtásbó1o annak el_
fogadása esetén rende}etet kell alkotnÍa. A lcópvÍselők az
előterjesztést megkapi;áko kóri tegyék meg észrevóteleiket.

FgílF táspló: Iv1Ínt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság eInöke
javasoljao hogy a képvi*előtestiilet fogadja el az L993. évÍ
kö}tsógvetés végrehajtását .

Pfaff Zso13: }',1íve1 más k'lozzásaólás nem voIt, a polgárrneste'T

rendeletalkotásra terjesztette elő a napÍrendÍ pon'bot.

A képviselőtesttiIet 9 rgen szavazatia1o tartózkodás ós eIIen-
szayazat, nélkül egyhangu}ag nregalkotta a következő rendeletet

2/1994. /ÍII.?L./ otcxt. SZ. rendelet:

Urkut község Képvise1őtestü}ete az Önkormány_

zat 1993. évi költségvetésónek végrehajtását
a kÍ.ilön iven szerkesztett rendelette1 elfogad*
ja.
A rendelet kíhírdetése napján lép hatályba.
Felelás: Pf af f Zsolt polgárrriester

Vértes i,'iÍklós legyző
Határidő: L994. áprílís 5.

Az elhangzott napÍrendi pontokkal kapcsolatban továbbí
képvise1ői észrevéte}o Índitvány nem vo1t így a polgármes-
ter az ülést 20 óra 3o perckor beyekesztette.

JLk/:f#*l' Vér'bes }'tíklós
aegyzőfle

i tfuÚd'

po1gárrne ste r


