
Öííevénó hözséÖ Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíe 
Öííevénó 
Fő uK NMMK 

g e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öííevénó hözséÖ Önkormánózaía hééváselőJíesíüleíének OMNPK január OPK naéján 
NT órakor az öííevénóá molÖármesíerá eávaíal íermében meÖíaríoíí nóálvános íesíüleíá üléséről 
 
 
gelen vannak:  háráló méíer éolÖármesíer 

pák dóula aléolÖármesíer  
                                    oácz gózsef kééváselő 
                                    ffjK oaczenböck hálmán kééváselő 
                                    ffjK Börzseá iászló kééváselő 
                                    Tuba hálmán kééváselő 
                                    cehérvárá hároló kééváselő 
 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: hövecses Támea aléolÖármesíer 
                                                                     kémeíh aóra jeÖóző 
 
Tanácskozásá joÖÖal meÖhívoííak: Csala wsolíI sarÖa Balázs körzeíá meÖbízoííakI sarÖa 
méíer százados aloszíálóvezeíő a OK naéárendá éoníhozI máéaáné sadász wsuzsanna Öondozónő 
a PK naéárendá éoníhozK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíI az aléolÖármesíer 
asszonóí a meÖhívoíí vendéÖekeíK jeÖállaéííoííaI hoÖó a kééváselőJíesíüleí haíározaíkéées 
mável a meÖválaszíoíí T kééváselőből T jelen vanK                                                                                                                                                                   
 
A haíálóos pzervezeíá és jűködésá pzabálózaí éríelmében felkéríe pák dóula és áfjK 
oaczenböck hálmán kééváselőkeí jeÖózőkönóvJháíelesííőnekK 
 
bzí köveíően ásmeríeííe a naéárendá éoníokaíI amelóek az alábbáak:   
 

NF A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

OF Tájékozíaíó a közséÖ közbázíonsáÖá helózeíéről                                                                       
      blőadó: sarÖa BalázsI Csala wsolí körzeíá meÖbízoííak 
PF Tájékozíaíó a házá seÖííséÖnóújíás és a szocáálás éíkezíeíés feladaíok elláíásáról 

blőadó: máéaáné sadász wsuzsanna szocáálás Öondozónő 
4F A molÖármesíerá eávaíalban dolÖozó közíászíváselők OMNPK évá 

íeljesííménóköveíelménóeánek meÖhaíározása 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző          

RF Az önkormánózaí íulajdonában álló helóáséÖek bérleíá díjának OMNPK évá meÖállaéííása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
             kémeíh aóra jeÖóző 
             ffjK oácz gózsef mB elnök 

      SF  Az Öííevénóá jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde Alaéííó lkáraíának  



           módosííása 
           blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
      TF  Az Önkormánózaí Alaéííó lkáraíának módosííása Epwjpw mellékleíének módosííásaF 
           blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  
      8F  bÖóebek  
           blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
                        kémeíh aóra jeÖóző 
       VF bÖóedá üÖóek Ezárí ülésF 
           blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal az alábbá naéárendá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía el: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
N/OMNPK EfKOPK) számú eaíározaía 

a OMNPK január OPJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí az alábbá naéárendá éoníok íárÖóalásáí foÖadja el: 
 

NF A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

OF Tájékozíaíó a közséÖ közbázíonsáÖá helózeíéről                                                                       
      blőadó: sarÖa BalázsI Csala wsolí körzeíá meÖbízoííak 
PF Tájékozíaíó a házá seÖííséÖnóújíás és a szocáálás éíkezíeíés feladaíok elláíásáról 

blőadó: máéaáné sadász wsuzsanna szocáálás Öondozónő 
4F A molÖármesíerá eávaíalban dolÖozó közíászíváselők OMNPK évá 

íeljesííménóköveíelménóeánek meÖhaíározása 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző          

RF Az önkormánózaí íulajdonában álló helóáséÖek bérleíá díjának OMNPK évá meÖállaéííása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
             kémeíh aóra jeÖóző 
             ffjK oácz gózsef mB elnök 

      SF  Az Öííevénóá jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde Alaéííó lkáraíának  
           módosííása 
           blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
      TF  Az Önkormánózaí Alaéííó lkáraíának módosííása Epwjpw mellékleíének módosííásaF 
           blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  
      8F  bÖóebek  
           blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
                        kémeíh aóra jeÖóző 
       VF bÖóedá üÖóek Ezárí ülésF 
           blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
 

NK naéárendá éoní 
A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadása                   
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer        
 

háráló méíer éolÖármesíer az írásos naéárendeí szóban nem eÖészííeííeI kéríe annak 
elfoÖadásáíK                                        

 



A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
O/OMNPK EfK OPK) számú eaíározaía 

A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání 
                           elfoÖadja a lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló beszámolóíK 
 
                           Az előíerjeszíés a mellékleí részéí kééezáK 
                     

OK naéárendá éoní  
Tájékozíaíó a közséÖ közbázíonsáÖá helózeíéről                
blőadó: sarÖa Balázs és Csala wsolí körzeíá meÖbízoííak 

 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a meÖhívoíí vendéÖekeíI majd felkéríe őkeí a 
íájékozíaíó meÖíaríásáraK                                                    
 
sarÖa Balázs kmbK az írásban káküldöíí anóaÖoí részleíesen ásmeríeííeI majd kéríe a 
kééváselőkeí íeÖóék fel kérdéseákeíK 
 
háráló méíer éolÖármesíer elmondíaI szereíné ha meÖvalósulhaína az N falu N rendőr elveK 
höszöná a rendőrök munkájáíI és kéríe őkeí a jövőben ás seÖíísék eÖómásíK      
                                  
sarÖa méíer százados elmondíaI a kormánózaínak ás ez a szándékaI de jelenleÖ náncs 
léíszámbővííésI és mánden síáíusz beíölíöííK  
 
jável íöbb kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní 
íárÖóábanK 

 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
P/OMNPK EfKOPK) számú eaíározaía  

a közséÖ közbázíonsáÖá helózeíéről szóló beszámoló       
elfoÖadásáról 

 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a rendőrséÖ  beszámolójáí elfoÖadjaK 
 
                           A beszámoló a mellékleí részéíK 
 
 

PK naéárendá éoní 
Tájékozíaíó a házá seÖííséÖnóújíás és a szocáálás éíkezíeíés feladaíokról                                          
blőadó: máéaáné sadász wsuzsanna szocáálás Öondozónő 

 
máéaáné sadász Zsuzsanna Öondozónő köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíI majd 
röváden az alábbáakaí emelíe ká: OO éve dolÖozák ebben a munkakörben az önkormánózaínálK 
kaéonía OM ádős emberrel van kaécsolaíaI ebédeí vász nekákI áníézá bevásárlásaákaíI 



ÖóóÖószerí áraíI válí káI adaÖolI seÖíí a ház körülK fníézá a hávaíalos üÖóeákeíI vanI akánek seÖíí 
beoszíaná a nóuÖdíjáíK blmondíaI hoÖó meníálásan a leÖnehezebb a feladaíI hászen nem íudjaI 
melóák naé máre érkezák eÖó öreÖhezK Többen a bázalmukba foÖadíákI személóes 
éroblémájukaí ás meÖoszíjákI amável vásszaélná nem szabadK  
 
oácz gózsef kééváselő meÖkérdezíeI hoÖó leheí áÖénóbe venná az elláíásíI merí a karácsonóá 
csomaÖok káhordásakorI íöbben ás sérelmezíékI hoÖó kámaradíak belőleK 
 
kémeíh aóra jeÖóző elmondíaI áÖénóelná kell a eávaíalban az elláíásíI az áÖénólők számáíól 
füÖÖ a normaíív államá íámoÖaíás és az ásI hánó főí foÖlalkozíaíunkK A jelenleÖá elláíoííá 
léíszámhoz eÖó fő alkalmazása eleÖendőK 
 
háráló méíer éolÖármesíer meÖköszöníe a szocáálás Öondozónő beszámolójáí és a munkájáíI 
elmondíaI hoÖó hosszú évek íaéaszíalaíaI amákor a Öondozónő szabadsáÖra meÖóI háánóolják 
a ÖondozoííakI raÖaszkodnak hozzáI ameló áÖazá elásmerésK 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 

 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

4/OMNPK EfKOPK) számú eaíározaía        
a házá seÖííséÖnóújíás és a szocáálás éíkezeíés feladaíokról készülí beszámoló 

elfoÖadásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a szocáálás Öondozónő beszámolójáí elfoÖadjaK 
 
                           A beszámoló a mellékleí részéíK 
 
 

4K naéárendá éoní 
 

A molÖármesíerá eávaíalban dolÖozó közíászíváselők OMNPK évá íeljesííménócéljaának 
meÖhaíározása                                         
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző        
 
kémeíh aóra jeÖóző az írásban káküldöíí anóaÖoí nem kívánía káeÖészííenáK 
 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK               
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
R/OMNPKEfKOPK) számú eaíározaía 

a molÖármesíerá eávaíalban dolÖozó közíászíváselők OMNPK évá 
íeljesííménóköveíelménóeáről 

 
 
                           Öííevénó hözséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíe elhaíározzaI 



                           hoÖó Öííevénó hözséÖ Önkormánózaí molÖármesíerá eávaíala  
                           közíászíváselőánek OMNPK évá íeljesííménóéríékelése során az áífoÖó 
                           EsíraíéÖáaá célokaíF az alábbáak szerání haíározza meÖ: 
 

NKF A OMNPK évben haíálóba lévő új joÖszabálóá és sírukíurálás körnóezeínek való 
meÖfelelésK Az új szabálóok áívezeíése a helóá rendeleíekenK  
OKF celkészülés a járásá rendszer káalakííásával kaécsolaíos meÖválíozoíí helózeíreI a 

feladaíok haíárádőben íöríénő éoníos áíadásaI a hormánóhávaíal ez áránóú 
íevékenóséÖének íámoÖaíása 

 
                      celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                      eaíárádő: OMNPK február NRK 

 
   

RK naéárendá éoní 
Az önkormánózaí íulajdonában lévő helóáséÖek bérleíá díjának OMNPK évá 
meÖhaíározása 
bÖóebek                                                                                   
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
             kémeíh aóra jeÖóző     
                                       

 
kémeíh aóra jeÖóző ásmeríeííe az írásban meÖküldöíí anóaÖoíI az ánflácáós ráíáíK 
 
bzek alaéján a éolÖármesíer javasolíaI hoÖó valamennóá helóáséÖ bérleíá díja az ánflácáós 
ráíával emelkedjenK 
 
A kééváselőJíesíüleí ezzel eÖóeíéríeíí és T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá 
haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
S/OMNPKEfKOPK) számú eaíározaía 

az önkormánózaí íulajdonában álló helóáséÖek bérleíá díjának OMNPK évá 
meÖhaíározásáról 

 
                          A kééváselőJíesíüleí a íulajdonáí kééező lakások és nem lakás céljára     
                          szolÖáló helóáséÖek bérleíá díjáí az alábbáak szerání állaéííja meÖ 
                          OMNP január MNK naéjáíól: 
                           
                          A nem lakás céljára szolÖáló helóáséÖek bérleíá díjáí J mozá Jaz ánflácáó 
                          méríékével emelá I azaz  NNKSMMIcíLhó összeÖben kerül meÖállaéííásraK 
                           
                          pzabó blemérné önkormánózaíá lakásának bérleíá díja: OOKMMMIJcíLhó  K 
 
                          Az ÖííevénóI cő uK 8SK szám alaííá önkormánózaíá lakás bérleíá díja 
                          PPKMMMIJcíLhóK 
                          A honóha bérleíá díja: ONNKMMMIJcíLhó 
                       
                          A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI hoÖó a haíározaíban 
                          foÖlalíakról az éráníeííekeí éríesííseK 



 
                          celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                          eaíárádő: OMNPK január PNK 
 

SK naéárendá éoní 
Az Öííevénóá jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde Alaéííó okáraíának 
haíálóon kívül helóezéseI új alaéííó okáraí elfoÖadása 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  
 
A jeÖóző ásmeríeííe az írásos előíerjeszíésíK  
A éolÖármesíer javasolía az előíerjeszíés válíozaílan formában íöríénő elfoÖadásáíK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

T/OMNPKEfKOPK) számú eaíározaía 
Az Öííevénóá jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde 

Alaéííó okáraíának haíálóon kívül helóezéséről új alaéííó okáraí elfoÖadásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí úÖó haíározI hoÖó az áníézménó haíálóos alaéííó okáraíáí 
                           eaíálóon kívül helóezáI eÖóben új alaéííó okáraíoí ad káI meló meÖfelel  
                           A OMNPK január MNKíől haíálóos joÖszabálóokban foÖlalíaknakK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon az okáraí 
                           jaÖóar Államkáncsíárnál íöríénő íörzskönóvezésérőlK 
 
                           Az Alaéííó lkáraí a mellékleí részéí kééezáK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK január PNK 
 

TK naéárendá éoní  
Az Önkormánózaí Alaéííó lkáraíának módosííása a pzervezeíá és működésá 
szabálózaíról szóló NP/OMNOKEuffKNRK) számú rendeleí módosííása 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
 
kémeíh aóra jeÖóző elmondíaI az írásos előíerjeszíésben foÖlalíak szerání a 
feladaíválíozások máaíí kerül sor szakfeladaíok felvéíeléreI álleíve íörléséreK 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní 
íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí: 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
N/OMNPKEfKPNK) Önkormánózaíá rendeleíe 

a NP/OMNMK EuffKNRK) számú rendeleí módosííásáról 
 

                           Az előíerjeszíés és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí 
                           hééezáK 



 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon a rendeleí 
                           háhárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK február MSK 
 
8K naéárendá éoní 
bÖóebek 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
             kémeíh aóra jeÖóző 
 
háráló méíer éolÖármesíer az alábbáakban számolí be a decemberá ülés óía elíelí 
ádőszakban íöríéníekről: 
 

NK ieader éálóázaíunkaí gókaá uíca jáíszóíérre eluíasííoííákI merí az ééííésá haíósáÖ a 
nemleÖes áÖazolásí Enem ééííésá enÖedéló köíelesF nem a hözalaéíívánó nevéreI 
hanem a má nevünkre állííoíía káK ieheíőséÖünk van fellebbeznáK 

 
OK  hblm 4KNMKM számon kaéelemes rendszer íeleéííésére éálóázaí káíródoííI a 

bázíosabb éálóázaíá leheíőséÖek káaknázása érdekében mánden helószínre 
íeleéííenénk naékollekíorí a foÖóaszíoíí enerÖáafelhasználásának íükrébenK A 
közbeszerzésá dokumeníumokaí elkészííeííékK A maá naééal elküldésre kerülí P 
éálóázónak a közbeszerzésá káírásK A faluház dolÖáíI mável naÖóon kácsá a délá 
fekvésű íerüleí a szomszéd íelek véÖében leheíne káalakííaná a kollekíorokaíI meÖ 
kell ennek leheíőséÖéí beszélná a íulajdonossalK EszolÖalmá joÖI bérleíI síbKF A 
éolÖármesíer az új íervekeí meÖásmeríeííe a kééváselőJíesíüleííelK Az ÓvodábaI az 
áskolábaI a eávaíal udvarára és a faluházra ás kerülne elhelóezésre naéelemK 

 
PK fskola áíadásának kérdése: az év első naéján leolvasíam az óraállásokaíI és 

elküldíük az áíírásokhoz szükséÖes nóomíaívánóokaí káíölíve a hlébersberÖ 
áníézménófenníaríónakK  méníek délelőíí személóes íalálkozóí kéríem Blazováísné 
jaráanníól a íovábbá kérdéses dolÖok meÖbeszélésére és a vaÖóonkezelésá 
szerződéssel kaécsolaíbanK EÖondnoká feladaíokI bérleíá szerződésekI síbF 

 
4K  bladíam eÖó ééííésá íelkeí a jáklósá uícábanK 
 
RK Önkéníes moní J szereínék felvenná a kaécsolaíoí a hékJ CsállaÖ ffjúsáÖá klubbalK 
A íavasz beállíával önkéníesekeí küldenének faluszééííészeíá feladaíok elvéÖzéséreK 
Eél: Táíáka gáíszóíér jáíékaának lefesíéseF 
 
SK hábelíévé éálóázaí: kéí íeljes és komolóéálóázó adía le anóaÖáíI míÖ R éálóázó 

csak önéleírajzzal éálóázoííK 
          
TK sédőnőí helóeííesííő láíja el szülésá szabadsáÖa és fázeíés nélkülá szabadsáÖa alaíí: 

a kunszáÖeíá védőnő oamné haíalánK  
 
kémeíh aóra jeÖóző akíuálás dolÖokra hívía fel a fáÖóelmeí: 
 



NK A vaÖóonnóálaíkozaíokaí mándenkánek meÖküldá OMNPK január O4K naéjánK eaíárádő: 
OMNPK január PNK 

OK A P hónaéosnál ádősebb ebek cháééel való elláíása a íulajdonos feladaíaI szabad 
állaíorvosJválaszíás vanI nem az orvosra kell várnáK A jeÖózők feladaía a cháé 
ellenőrzéseK 

PK A káíüníeíő címek adománóázására a javaslaíokaí január PNK naéjááÖ leheí meÖíennáK 
4K salamennóá kééváselőnek meÖküldíe az önkénóuralmá rendszerhez köíheíő nevek 

használaíáról szóló joÖszabálóíI melóből eÖóéríelműen káíűnákI má az önkormánózaí 
feladaíaK horábban kééváselőá javaslaí volí a oudas iászló uíca elnevezésének 
meÖválíozíaíása ééé álóen ándííaíásbólK Akkor a íesíüleí elveíeííe az öíleíeíK A 
wákáéédáán oudas iászló munkássáÖa meÖíalálhaíóI melóből eldöníheíőI hoÖó 
szereéeí vállalí e az önkénóuralombanK séleménóe szerání áÖenK A joÖszabáló arról ás 
rendelkezák kéíséÖ eseíén meÖ kell keresná a jaÖóar Tudománóos AkadémááíK 
A éolÖármesíer javasolíaI hoÖó keresse meÖ a íesíüleí az jTA –í a kérdés eldöníése 
üÖóébenK 
A kééváselőJíesíüleí R áÖen O nem szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíének 
8/OMNPKEfKOPK) számú eaíározaía 

a jaÖóar Tudománóos Akadémáa meÖkereséséről 
 

                           A kééváselőJíesíüleí úÖó haíározI hoÖó meÖkeresá az jTAJí 
                           annak eldöníése céljábólI hoÖó jaÖóarorszáÖ helóá önkormánózaíaJ 
                           áról szóló OMNNK évá CiuuufuK Törvénó N4K EPF bekezdése alaéján 
                           állásfoÖlalásí kérjen oudas iászlóról elnevezeíí közíerüleí a íörvénó 
                           N4K § ENFJEOF bekezdéseáben foÖlalíaknak meÖfelel eK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI az állásfoÖlalás  
                           jeÖkéréséreK 
 
                            celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                            eaíárádő: OMNPK február MSK 

 
        

 
bzí köveíően háráló méíer éolÖármesíer meÖköszöníe a részvéíelí és N8KNR órakor a 
nóálvános ülésí bezáríaK A kééváselőJíesíüleí zárí ülésen folóíaíía a munkáíK 
 
 

kKmKfK 
 
 
        háráló méíer                                                                   kémeíh aóra 
      éolÖármesíer                                                                       jeÖóző 
 
 
 
       pák dóula                                                                         áfjK oaczenböck hálmán 
   jeÖózőkönóvJháíelesííő                                                         jeÖózőkönóvJháíelesííő 
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