
ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaí 
héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
ÖííÉvénó 
Fő uK NMMK 

g e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk OMNPK február NPK        
naéján NTKNR órakor az öííÉvénóá molÖármÉsíÉrá eávaíal íÉrmébÉn mÉÖíaríoíí nóálvános 
íÉsíülÉíá üléséről 
 
gelen vannak:  háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

pák dóula aléolÖármÉsíÉr  
                                    oácz gózsÉf kéévásÉlő 
                                    ffjK oaczÉnböck hálmán kéévásÉlő 
                                    ffjK BörzsÉá iászló kéévásÉlő 
                                    Tuba hálmán kéévásÉlő 
 
blőre nem jeleníeííe be íávolmaradásáí: cÉhérvárá hároló kéévásÉlő 
 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: hövÉcsÉs TámÉa aléolÖármÉsíÉr 
                                                                     kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
Tanácskozásá joÖÖal a PK naéárendá éoníhoz meÖhívoííak: Zábrádá gánosnéI Tóíh iászlónéI 
ealász pándornéI parmon mÉíraI oollné BörzsÉá eajnalkaI hovács iászlóné közíászívásÉlők 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííÉ a kéévásÉlőJíÉsíülÉí íaÖjaáíI az aléolÖármÉsíÉr 
asszonóí a mÉÖhívoíí vÉndéÖÉkÉíK jÉÖállaéííoííaI hoÖó a kéévásÉlőJíÉsíülÉí haíározaíkééÉs 
mávÉl a mÉÖválaszíoíí T kéévásÉlőből S jÉlÉn vanK                                                                                                                                                                            
 
A haíálóos pzÉrvÉzÉíá és jűködésá pzabálózaí éríÉlmébÉn fÉlkéríÉ áfjK oaczÉnböck hálmán és 
pák dóula kéévásÉlőkÉí jÉÖózőkönóvJháíÉlÉsííőnÉkK 
 
bzí kövÉíőÉn ásmÉríÉííÉ a naéárÉndá éoníokaíI amÉlóÉk az alábbáak:   
 

NF A lÉjárí haíárádÉjű haíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

OF blőíÉrjÉszíés az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖvÉíéséről szóló …KLOMNPK Eff…F 
számú rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉíről                                       

      blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                   ffjK oácz gózsÉf mB Élnök 
                   kémÉíh aóra jÉÖóző 
PF Tájékozíaíó a molÖármÉsíÉrá eávaíal OMNOK évá munkájáról                                             

blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző     
4F Az Önkormánózaí Alaéííó lkáraíának módosííása EpZjpZ mÉlléklÉíénÉk módosííásaF 

blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
RF Az ÖííÉvénóá jackóJhuckó kaéközá oííhonos Óvoda és BölcsődÉ Alaéííó lkáraíának  

          módosííása 
          blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 



SF A ÖóÉrmÉkvédÉlÉm hÉlóá rÉndszÉréről szóló rÉndÉlÉí módosííása 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 

TF A dóőrá Többcélú hásíérséÖá Társulás Társulásá Tanácsa mÉÖállaéodásának módosííáJ 
sa 

      blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
UF bÖóÉbÉk 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              kémÉíh aóra jÉÖóző 

VF Zárí ülés 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal az alábbá naéárÉndá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía Él: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NT/OMNP E ffKNPKF számú eaíározaía 

a OMNPK február NPJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
NK A lÉjárí haíárádÉjű haíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
OK blőíÉrjÉszíés az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖvÉíéséről szóló …KLOMNPK Eff…F 

számú rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉíről                                       
      blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                   oácz gózsÉf mB Élnök 
                   kémÉíh aóra jÉÖóző 
PK Tájékozíaíó a molÖármÉsíÉrá eávaíal OMNOK évá munkájáról                                             

blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző     
4K Az Önkormánózaí Alaéííó lkáraíának módosííása EpZjpZ mÉlléklÉíénÉk módosííásaF 

blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
RK Az ÖííÉvénóá jackóJhuckó naéközá oííhonos Óvoda és BölcsődÉ Alaéííó lkáraíának  

          módosííása 
          blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 

SK A ÖóÉrmÉkvédÉlÉm hÉlóá rÉndszÉréről szóló rÉndÉlÉí módosííása 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 

TK A dóőrá Többcélú hásíérséÖá Társulás Társulásá Tanácsa mÉÖállaéodásának módosííáJ 
pa 

      blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
UK bÖóÉbÉk 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              kémÉíh aóra jÉÖóző 

VK Zárí ülés 
 
NK naéárendá éoní 
A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadása                   
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr        
 

háráló méíer éolÖármesíer az írásos naéárÉndÉí szóban nÉm ÉÖészííÉííÉI kéríÉ annak 
ÉlfoÖadásáíK                                        

 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 



Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
N8/OMNPK EffKNPKF számú eaíározaía 

A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadásáról 
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání 
                           ÉlfoÖadja a lÉjárí haíárádÉjű haíározaíokról szóló bÉszámolóíK 
 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíés a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
               
      OK naéárendá éoní  

blőíerjeszíés az önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖveíéséről szóló …/OMNPKE…F 
önkormánózaíá rendeleíJíervezeíről                                                       
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr  

                   oácz gózsÉf mB Élnök 
                    kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
háráló méíer éolÖármesíer mÉÖkéríÉ a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökéíI ásmÉríÉssÉ a bázoíísáÖ 
vélÉménóéí a kölíséÖvÉíéssÉl kaécsolaíosanK 
 
oácz gózsef mB elnök ÉlmondíaI a éénzüÖóá bázoíísáÖ mÉÖíárÖóalía az ÉlőíÉrjÉszíésíI a fÉlíÉíí 
kérdésÉkrÉ válaszí kaéoííI a kölíséÖvÉíésí válíozaílan íaríalomban ÉlfoÖadásra javasoljaK 
 
háráló méíer éolÖármesíer az Óvoda kölíséÖvÉíéséhÉz szóbÉlá módosííó ándíívánóí íÉííK 
cÉlolvasía az óvodavÉzÉíő kérÉlméíK A kérÉlÉm a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK blmondíaI ő ás láíjaI 
hoÖó  málóÉn  sokréíű admánászíraíív  fÉladaía  van  a  dolÖozónak  és  arra  a  naéá  4  óra  nÉm  
ÉlÉÖÉndőK jándÉnkéééÉn arra kéríÉ a jÉlÉnlévőkÉí íámoÖassák a módosííásíI már csak 
ÉmbÉrséÖből ásK pérÉlmÉzíÉI hoÖó a jÉÖóző önhaíalmúlaÖ kávÉíÉííÉ a íÉrvÉzÉíből az ÉrrÉ 
bÉíÉrvÉzÉíí összÉÖÉí és a ménzüÖóá BázoíísáÖ Élé méÖ a kérÉlÉm lÉvÉléí sÉm volí hajlandó 
bÉnóújíanáK bzí csak a éolÖármÉsíÉr kérésérÉ hozía bÉ éénzüÖóá bázoíísáÖá ülésrÉK  
 
A jeÖóző ÉlmondíaI valóban nÉm íámoÖaíja a kérÉlmÉíI hászÉn OMMVK őszén a íÉsíülÉí döníöíí 
arrólI hoÖó mándÉn csoéoríban mÉÖvalósííja a O óvónő mándÉn csoéoríban normáíI íÖó 
füÖÖÉílÉnííÉíí áníézménóvÉzÉíő lÉííI akánÉk a vÉzÉíőá éóílékáí íavaló ÉmÉlíÉ fÉl a íÉsíülÉí PMM 
BJraK  kÉm váíaíjaI hoÖó van admánászíraíív fÉladaíI szÉráníÉ bÉlső munkaáíszÉrvÉzéssÉl kÉll 
mÉÖoldaná a kérdésíK 
 
oácz gózsef kééváselő azí mondíaI ő nÉm íámoÖaíja a kérÉlmÉíI mÉrí szÉráníÉ nÉm mándÉn 
admánászíraíív fÉladaíoí ÉzÉn dolÖozónak kÉllÉnÉ ÉlláínáK 
 
ffjK oaczenböck hálmán kééváselő úÖó nóálaíkozoííI ÉÖóÉlőrÉ nÉm íámoÖaíja a kérÉlmÉíI 
várja mÉÖ a íÉsíülÉí az új vÉzÉíőíI és haI akkor ás érobléma lÉszI íárÖóalja a íÉsíülÉí újra a 
kérdésíK 
 
pák dóula aléolÖármesíer íámoÖaíía oaczÉnböck hálmán vélÉménóéíI szÉráníÉ ás íérjÉnÉk 
majd vássza a kérdésrÉ az áníézménóvÉzÉíő kánÉvÉzésÉ uíánK 
 
pzóba kÉrülí méÖ az ándíívánó kaécsán az áskola és az óvoda admánászíraíív fÉladaíaának 
összÉhasonlííásaI majd a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a módosííó ándíívánóI majd a 
rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí íárÖóábanK 
                              



 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí O áÖÉn R nÉm szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáíI majd S áÖen N nem 
szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíéí:  
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 N9/OMNPK EffKNPKF számú eaíározaía   

                            háráló méíer éolÖármesíer módosííó ándíívánóának eluíasííásáról 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí nÉm íámoÖaíja háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           hölíséÖvÉíés módosííásához íÉíí ándíívánóáíK 
 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíának kééváselőJíesíüleíének 
4/OMNPK EffKNRF önkormánózaíá  oendeleíe 
az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖveíéséről                                                                                   

 
                           A rÉndÉlÉí íÉrvÉzÉí és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a mÉlléklÉí 
                           részéí kééÉzáK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon a rÉndÉlÉí 
                           káhárdÉíésérőlK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK fÉbruár NRK  

 
 
jÉÖérkÉzÉíí cÉhérvárá hároló kéévásÉlőI íÖó a kéévásÉlőJíÉsíülÉí léíszáma T főrÉ ÉmÉlkÉdÉííK 
 

OK naéárendá éoní 
Tájékozíaíó a molÖármesíerá eávaíal OMNOK évá munkájáról                                                                                

      blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző       
                       
kémeíh aóra jeÖóző a szóban az alábbáakban íÉíí káÉÖészííésí: 
 
Az ÉddáÖá évÉkbÉn joÖszabálóá köíÉlÉzés nélkül ás sor kÉrülí a íájékozíaíóraI mosí éÉdáÖ az új 
önkormánózaíá íörvénó rÉndÉlkÉzésÉá alaéján köíÉlÉző ásK  
 
A OMNPJas évről szólva ÉlmondíaI hoÖó O kolléÖanő vonul nóuÖdíjbaI akák hÉlóérÉ nÉm kíván 
újakaí fÉlvÉnnáK Tóíh iászlóné munkájáí a kéí éénzüÖóÉsI állÉívÉ parmon mÉíra vÉszá áíI 
hovács iászlóné munkájának ÉÖó részéí a kéí áÖazÖaíásá ÉlőadóI a jÉÖózőI íovábbá a 
hávaíalsÉÖédI akáí íÖó majd élusz O órában kíván foÖlalkozíaínáI és Élláíja a éosíázásí és ÉÖóéb 
admánászíraíív fÉladaíokaíK 
háíérí arraI hoÖó a nóuÖdíjazások uíán ÉÖó hÉlóbélá sÉm dolÖozák majd a hávaíalbanI és Éz 
zavarhaí néhánó ÉmbÉríK bzzÉl kaécsolaíban ÉlmondíaI nÉm a kolléÖanők íÉhÉínÉk rólaI hoÖó 
áíí dolÖoznakI ők sÉm íÉsznÉk kÉvÉsÉbbÉí a íÉlÉéüléséríI mání a hÉlóbÉláÉkI a íÉlÉéülésérí 
dolÖoznakK bzí a íémáí lÉzárínak íÉkáníáK 
A szakmaá munkával ÉléÖÉdÉííK 
 
pák dóula aléolÖármesíer arra kéríÉ a nóuÖdíjba vonuló Tóíh iászlónéíI hoÖó a munkakör 
áíadás során valamÉnnóá fÉladaí éoníosan kÉrüljön áíadásraK 



 
háráló méíer éolÖármesíer ÉlmondíaI hoÖó a kölíséÖvÉíésbÉn szÉrÉéÉl a molÖármÉsíÉrá 
eávaíal kéí dolÖozójának OJO órával íöríénő munkaádő ÉmÉlésÉ ásI mÉlóről nÉm bÉszélí a 
jÉÖózőI íÖó  a kéévásÉlők sámán ÉlfoÖadíák Ézí a kölíséÖvÉíésbÉnK az ő módosííásáí éÉdáÖ nÉmI 
íulajdonkéééÉn mÉÖ lÉííÉk vÉzÉívÉI és Éz folóák évÉk óíaK ÍÖó íovább ő nÉm íud dolÖoznáI 
Ézérí vaÖó ő mÉÖóI vaÖó a jÉÖózőK 
 
hövÉcsÉs TámÉa aléolÖármÉsíÉr Élsőkéní rÉaÖálva ÉlmondíaI hoÖó akkor hánóadák jÉÖózőí ás 
foÖóaszíja Él a éolÖármÉsíÉr és ÉmlékÉzíÉííÉI hoÖó kémÉíh aóráí káfÉjÉzÉííÉn a éolÖármÉsíÉr 
válaszíoíía a jÉlölíÉk közülK 
 
bzzÉl kaécsolaíban a kéévásÉlők Élmondíák E oácz gózsÉfI pák dóulaI cÉhérvárá hárolóF hoÖó 
nÉm uÖóanarról van szóI hászÉn a hávaíalban O fő nóuÖdíjba vonul és íÖó ás JNIU fő lÉsz a 
léíszámI az óvodában éÉdáÖ léíszámnövÉkÉdésről van szóK 
oácz gózsÉf kéévásÉlő fÉlolvasía az ÁhíK sonaíkozó részéíI mÉló szÉrání a jÉÖóző álíal 
ÉlkészííÉíí rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí a éolÖármÉsíÉr íÉrjÉszíá a íÉsíülÉí ÉléK 
A kéévásÉlők ÉÖóöníÉíűÉn kájÉlÉníÉííékI hoÖó nézÉíÉlíérésrÉ akkor kÉrül sorI amÉnnóábÉn a 
kéévásÉlők vaÖó a jÉÖóző nÉm érí ÉÖóÉí a éolÖármÉsíÉr álíal ÉlmondoííakkalK kÉm éríák a 
fÉlvÉíésí és hoÖó máérí ás kÉllÉnÉ döníÉná a éolÖármÉsíÉr vaÖó a jÉÖóző szÉmélóérőlK pzÉráníük 
a jÉÖóző joÖszÉrűÉn járí ÉlK 
 
háráló méíer éolÖármesíer ásméíÉlíÉn  ÉlmondíaI  Ő azí  sérÉlmÉzá  I  hoÖó  a  jÉÖóző az  ő 
mÉÖkérdÉzésÉ  nélkül húzía ká az Óvodaá kölíséÖvÉíésből a munkaóra ÉmÉlésí és   nÉm ás 
akarí az óvodaá léíszámkérdésről íárÖóalná állÉívÉ a kérÉlmÉí a íÉsíülÉííÉl  nÉm ás akaría 
ásmÉríÉínáK  
 
pzó szóí kövÉíÉíí különfélÉ sérÉlmÉkrőlI  majd a éolÖármÉsíÉr kájÉlÉníÉííÉI hoÖó lÉmond I uíalí 
a maá naéra és a OMNPK márcáus NJrÉ ás és kéríÉ a jÉÖózőí vÉÖóÉ Ézí jÉÖózőkönóvbÉK 
A kéévásÉlők hosszan fÉjíÉííék káI hoÖó ÉrrÉ máérí nÉm szabad sorí kÉrííÉnáI mándÉnká 
ÉÖóÉíéríÉíí abbanI hoÖó a éolÖármÉsíÉrí a íÉlÉéülés 4 évrÉ válaszíoííaI ÉÖóüíí kÉll a cáklusí 
véÖáÖvánná a íÉsíülÉínÉkI a éolÖármÉsíÉrnÉk és a jÉÖózőnÉkK  
blhanÖzoíí a kéévásÉlők és a jÉÖóző részéről ásI hoÖó jól mÉÖ kÉll Öondolná mákorI máí mond 
ká az ÉmbÉrI mÉrí annak kövÉíkÉzménóÉ lÉhÉíK 
A kéévásÉlők és a jÉÖóző ás nóálaíkozoíí Éz nÉm akkora éroblémaI amáí nÉ lÉhÉínÉ a íÉlÉéülés 
érdÉkébÉn mÉÖbÉszélnáK pák dóula aléolÖármÉsíÉr úÖó vélíÉI naÖóon szÉrÉncséílÉnnÉk íaríjaI 
hoÖó ÉzÉk a éroblémák áíí kÉrülíÉk és mosí fÉlszínrÉI amákor a nóálvános ülésÉn a eávaíal 
dolÖozóá ás jÉlÉn vannakK ÚÖó Öondolía korábban és fÉnníaríja mosí ásI hoÖó a jÉÖóző és a 
éolÖármÉsíÉr éroblémááí kÉííőjüknÉk kÉll mÉÖbÉszélnáK blhanÖzoíí az ásI ha lÉmond a 
éolÖármÉsíÉrI ő ás lÉmond az aléolÖármÉsíÉrá éozícáójáról és szóba kÉrülí az önfÉloszlaíás 
lÉhÉíőséÖÉ ásI mÉlóÉí azíán ÉlvÉíÉííÉk a kéévásÉlőkK 
A jÉÖóző kánóálvánííoíía nÉm kíván lÉmondaná közíászívásÉlőá joÖvászonóárólK  
A váía véÖül azzal zárulíI hoÖó nóuÖodí körülménóÉk közöíí háÖÖadí fÉjjÉl kÉll áíÖondolná az 
ÉlhanÖzoííakaí és úÖó lÉhÉí a döníésí mÉÖhoznáK 
 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíéí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 



OM/OMNPKEffKNPKF számú eaíározaía                  
a molÖármesíerá eávaíal munkájáról szóló íájékozíaíó elfoÖadásáról  

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésí válíozaílan íaríalommal ÉlfoÖadjaK 
 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíés a mÉlléklÉí részéí kééÉzá 
 
bzí kövÉíőÉn a közíászívásÉlők íávozíak az ülésrőlK 
 
 

PK naéárendá éoní 
Az Önkormánózaí Alaéííó lkáraíának módosííása EpZjpZ mellékleíének módosííásaF 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző  
 
kémeíh aóra jeÖóző az írásban káküldöíí anóaÖoí szóban nÉm kívánía káÉÖészííÉnáK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK               
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíéí:            
 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
R/OMNPK EffKN8KF önkormánózaíá rendeleíe 

az önkormánózaí pzervezeíá és jűködésá szabálózaíáról szóló NP/OMNMKEuffKNRKF számú 
rendeleí módosííásáról 

 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíés és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
                            
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon 
                           A rÉndÉlÉí káhárdÉíésérőlK 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző        
                           eaíárádő: OMNPK fÉbruár OTK 
 
 

RK naéárendá éoní 
Az Öííevénóá jackóJhuckó naéközá oííhonos Óvoda és Bölcsőde Alaéííó 
lkáraíának  

      módosííása 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                                       

 
kémeíh aóra jeÖóző ásmÉríÉííÉI hoÖó a módosííáshoz a háncsíár háánóéóílásí áníézÉííI az 
abban foÖlalíaknak íÉsz mosí ÉlÉÖÉí a íÉsíülÉí  
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉzzÉl ÉÖóÉíéríÉíí és T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá 
haíározaíáí: 
       



Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
ON/OMNPK EffKNPKF számú haíározaía 

Az Öííevénóá jackóJhuckó kaéközá oííhonos Óvoda és Bölcsőde 
Alaéííó okáraíának módosííásáról                                                  

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az áníézménó Alaéííó lkáraíáí OMNPK márcáus MNJá 
                           eaíállóal az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání módosííjaK 
 
                           A módosííó okáraí és az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉ foÖlalí okáraí a mÉlléklÉí  
                           oészéí kééÉzáK 
                          
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon az okáraí 
                           jaÖóar Államkáncsíárnál íöríénő íörzskönóvÉzésérőlK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK fÉbruár OTK        
 
 
           

SK naéárendá éoní 
 A Öóermekvédelem helóá rendszeréről szóló rendeleí módosííása 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző  
 
kémeíh aóra jeÖóző az írásban káküldöíí anóaÖoí szóban nÉm kívánía káÉÖészííÉnáI kéríÉ a 
kéévásÉlőkÉíI mondják Él vélÉménóükÉíI íÉÖóék fÉl kérdésükÉíK 
 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíéí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
S/OMNPK EffKOMKF önkormánózaíá rendeleíe 
a Öóermekvédelem helóá szabálóozásáról  

 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíés és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
                            
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon 
                           A rÉndÉlÉí káhárdÉíésérőlK 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző        
                           eaíárádő: OMNPK fÉbruár OTK 
 

TK naéárendá éoní  
A dóőrá Többcélú hásíérséÖá Társulás Társulásá Tanácsa jÉÖállaéodásának módosííásaI 
valamání a íársuláshoz íaríozás OMNPK júláus MNK naéjáíól íöríénő Éldöníéséről 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
A jeÖóző ÉlmondíaI módosííaná kÉll a mÉÖállaéodásíI mÉrí a ÖóÉrmÉkjóléíá és 
mozÖókönóvíárá fÉladaíokaí nÉm a íársulás oldja mÉÖI mÉÖszüníÉíésrÉ kÉrülnÉk OMNPK 
márcáus PNJÉl munkakörökI majd OMNPK júnáus PMJal a fÉnnmaradó munkakörök kÉrülnÉk 



mÉÖszüníÉíésrÉI valamání a íanács az önálló joÖá szÉmélóáséÖű pzakmaá junkaszÉrvÉzÉí 
OMNPK júnáus PMJaá haíárádővÉl véÖlÉÖÉsÉnI joÖuíód nélkül mÉÖszüníÉíáK aöníÉná kÉll arról 
ásI hoÖó OMNPK júnáus PMK uíán kíván É az önkormánózaí a joÖuíód Társuláshoz csaílakoznáK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní 
íárÖóában: 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
OO/OMNPKEffKNPKF számú eaíározaía 

a dóőrá Többcélú hásíérséÖá Társulás Társulásá  jeÖállaéodásának módosííásárólI 
valamání a OMNPK júnáus PMJá uíáná szándék kánóálvánííásáról 

 
                           ÖííÉvénó közséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ mÉÖásmÉríÉ  
                           És ÉlfoÖadía Társulásá mÉÖállaéodásának módosííásáí: 

J OMNPK márcáus PNJÉl RK munkakör mÉÖszüníÉíésÉ 
J OMNPK júnáus PMJal a fÉnnmaradó munkakörök mÉÖszüníÉíésÉ 
J az önálló joÖá szÉmélóáséÖű pzakmaá junkaszÉrvÉzÉí OMNPK júnáus PMJal                       

véÖlÉÖÉsÉnI joÖuíód nélkül szűnák mÉÖK 
J a ÖóÉrmÉkjóléíá áníézménóÉk mÉÖszűnésÉ máaíí 
J a mozÖókönóvíárá fÉladaí mÉÖszűnésÉ 
               A kéévásÉlőJíÉsíülÉí nÉm kíván a joÖuíód íársuláshoz csaílakozná 
               OMNPK júnáus PMK naéjáí kövÉíőÉnK 
 
                A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI hoÖó a haíározaíban foÖlalJ 
                íakról a pzakmaá junkaszÉrvÉzÉíÉí éríÉsíísÉK 
  
                 cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                 eaíárádő: OMNPK fÉbruár OUK 

 
 

8K naéárendá éoní 
bÖóebek 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
 
A éolÖármesíer ÉlmondíaI a hblm éálóázaíhoz kéí éoníosííoíí íÉsíülÉíá haíározaíoí kÉll 
ÉlfoÖadnáI mÉlóÉk az összÉÖÉkÉíI a bÉruházások hÉlóéí kÉííéboníjákI és mÉlónél mándkéí 
ÉsÉíbÉn vállalja az önkormánózaíI hoÖó nóÉríÉs éálóázaí ÉsÉíén az önrész NR BJos 
összÉÖéí bázíosííjaK A kölíséÖvÉíésbÉ ÉzÉk az önrészÉk bÉíÉrvÉzésrÉ kÉrülíÉkI mÉrí a 
N4KPMM Écí íaríalék É éálóázaíI valamání a ibAabo éálóázaí önrészéí íaríalmazzaK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoníok 
íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí TJT áÖÉn eÖóhanÖú szavazaíokkal az alábbá haíározaíaáí hozía mÉÖ: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 



OP/OMNPKEffKNPKF számú eaíározaía 
a hblm 4KNMKM/AK éálóázaíról 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a hblm 4KNMKMK éálóázaíon már korábban  
                           héévásÉlőJíÉsíülÉíá haíározaíban fÉjÉzíÉ ká szándékáíK  
                           A éálóázaí mÉÖvalósííásához az alábbá adaíokról nóálaíkozák: 
 
 
NK A éálóázaí mÉÖvalósííásá hÉlószínénÉk éoníos címéíK 
bnÉrÖÉíákaá fÉjlÉszíés ÖííÉvénóbÉn EfskolaF                                                 
9NRP Öííevénó cő uK N4PK 
OK A éálóázaí mÉÖvalósííásá hÉlószínénÉk hÉlórajzá számáíK NTOK 
PK A érojÉkí mÉÖnÉvÉzéséíI a éálóázaíá anóaÖban mÉÖjÉlölííÉl összhanÖbanK 
bnerÖeíákaá fejleszíés Öííevénóben  
4K A éálóázaíá konsírukcáó számáí hblm 4KNMK M/A  
RK A íÉrvÉzÉíí bÉruházás íÉljÉs bÉruházásá kölíséÖéí a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉnK 
TÉljÉs bÉruházásá kölíséÖ: 
Bruííó 4RKTRUKPOM cí EnÉííó PSKMPMKNTPHáfaF               
SK A íÉrvÉzÉíí bÉruházásnak a íámoÖaíás szÉméoníjából ÉlásmÉrhÉíő bÉkÉrülésá kölíséÖéí 
EÉlszámolhaíó kölíséÖéíF a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉnK 
 
Bruííó 4RKTRUKPOM cí   EnÉííó PSKMPMKNTP HáfaF  
  
TK Az önkormánózaíá sajáí Érő számszÉrű összÉÖéí és forrásaáí Esajáí forrásI háíÉlI ÉÖóébF 
a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉnK  
 
pajáí Érő: 
Bruííó SKVSPKT4UKJ cí EnÉííó RK4M4KROS J H áfaF 
 
UK A hblm forrásból származó íámoÖaíás áÖénóÉlí összÉÖéí a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉn 
 
TámoÖaíás: 
Bruííó PUKUV4KRTOKJ cí EnÉííó PMKSORKS4TKJ HáfaF EUR B íámoÖaíásá áníÉnzáíásF 
  

VK Az önkormánózaí köíÉlÉzÉííséÖÉí vállal arra vonaíkozóanI hoÖó az hblm forrásból 
nóújíoíí íámoÖaíás ÉlnóÉrésÉ ÉsÉíén az önkormánózaíá sajáí forrás összÉÖéí a 
kölíséÖvÉíésébÉn ÉlkülönííáK 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI hoÖó a haíározaíban  
                           coÖlalíakról a éálóázaííróí éríÉsíísÉK 
 
                           cÉlÉlős:háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádő: OMNPK fÉbruár NUK 
 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

O4/OMNPKEffKNPKF számú eaíározaía 
a hblm 4KNMKM/AK éálóázaíról 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a hblm 4KNMKMK éálóázaíon már korábban  



                           héévásÉlőJíÉsíülÉíá haíározaíban fÉjÉzíÉ ká szándékáíK  
                           A éálóázaí mÉÖvalósííásához az alábbá adaíokról nóálaíkozák: 
 
 
NK A éálóázaí mÉÖvalósííásá hÉlószínénÉk éoníos címéíK 
bnÉrÖÉíákaá fÉjlÉszíés ÖííÉvénóbÉn EóvodaI éolÖármÉsíÉrá hávaíalI faluházI orvosá rÉndÉlőF 
9NRP Öííevénó cő uK NMRK 
9NRP Öííevénó cő uK NMMK 
9NRP Öííevénó cő uK 8SK  
OK A éálóázaí mÉÖvalósííásá hÉlószínénÉk hÉlórajzá számáíK OMMI 44P/NI 4PRI 4PS/N  
PK A érojÉkí mÉÖnÉvÉzéséíI a éálóázaíá anóaÖban mÉÖjÉlölííÉl összhanÖbanK 
bnerÖeíákaá fejleszíés Öííevénóben  
4K A éálóázaíá konsírukcáó számáí hblm 4KNMK M/A  
RK A íÉrvÉzÉíí bÉruházás íÉljÉs bÉruházásá kölíséÖéí a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉnK 
TÉljÉs bÉruházásá kölíséÖ: 
Bruííó RNKOTTK4VT J cí EnÉííó 4MKPTRKVUO HáfaF  
SK A íÉrvÉzÉíí bÉruházásnak a íámoÖaíás szÉméoníjából ÉlásmÉrhÉíő bÉkÉrülésá kölíséÖéí 
EÉlszámolhaíó kölíséÖéíF a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉnK 
 
Bruííó RNKOTTK4VT J cí EnÉííó 4MKPTRKVUO HáfaF  
  
TK Az önkormánózaíá sajáí Érő számszÉrű összÉÖéí és forrásaáí Esajáí forrásI háíÉlI ÉÖóébF 
a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉnK  
 
pajáí Érő: 
Bruííó TKSVNKSORKJ cí EnÉííó SKMRSKPVTKJ H áfaF 
 
UK A hblm forrásból származó íámoÖaíás áÖénóÉlí összÉÖéí a éálóázaííal mÉÖÉÖóÉzőÉn 
 
TámoÖaíás: 
Bruííó 4PKRURKUTOKJ cí EnÉííó P4KPNVKRURKJ HáfaF EUR B íámoÖaíásá áníÉnzáíásF 
  
VK Az önkormánózaí köíÉlÉzÉííséÖÉí vállal arra vonaíkozóanI hoÖó az hblm forrásból 
nóújíoíí íámoÖaíás ÉlnóÉrésÉ ÉsÉíén az önkormánózaíá sajáí forrás összÉÖéí a kölíséÖvÉíésébÉn 
ÉlkülönííáK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI hoÖó a haíározaíban  
                           coÖlalíakról a éálóázaííróí éríÉsíísÉK 
 
                           cÉlÉlős:háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádő: OMNPK fÉbruár NUK 
 
bzí kövÉíőÉn a jeÖóző ÉlmondíaI hoÖó az óvoda áníézménóvÉzÉíőá álláshÉlóéí aömöíör 
oozalánda áníézménóvÉzÉíő nóuÖdíjba vonulása máaíí mÉÖ kÉll hárdÉínáK Az Érről szóló 
ÉlőíÉrjÉszíés a kéévásÉlők mÉÖkaéíákK 
 
oácz gózsef kééváselő OMNPK szÉéíÉmbÉr MNKJíől javasolja mÉÖhárdÉínáI mÉrí szÉéíÉmbÉr MNK 
naéjával vonul nóuÖdíjba aömöíör oozalándaK  
 
A kéévásÉlők fÉlvÉíÉííék OMM BJos vÉzÉíő éóílékkal kÉrüljön mÉÖhárdÉíésrÉ az álláshÉlóK 



 
jávÉl íöbb kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní 
íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíének 
OR/OMNPKEffKNPKF számú eaíározaía 

az Öííevénóá jackóJhuckó kaéközá oííhonos óvoda és Bölcsőde 
áníézménóvezeíőá álláshelóének meÖhárdeíéséről 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání az alábbá 
                           jódosííásokkal hárdÉíá mÉÖ az álláshÉlóÉí: 

NK a vÉzÉíőá éóílék méríékÉ: OMMB 
OK az állás bÉíölíésénÉk ádőéoníja: OMNPK szÉéíÉmbÉr MNK 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon az állás 
                           jÉÖhárdÉíéséről és bonóolíísa lÉ a éálóázaíá Éljárásí a joÖszabálóban 
                           jÉÖhaíározoííak szÉráníK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: folóamaíos  

 
 

 
 
bzí kövÉíőÉn háráló méíer éolÖármesíer mÉÖköszöníÉ a részvéíÉlí és NVK4R órakor a 
nóálvános ülésí bÉzáríaK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí zárí ülésÉn folóíaíía a munkáíK 
 
 

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