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Készült: ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk OMNPK márcáus OMK naéján 
NTKPMK 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 
                                    cÉhérvárá hároló kéévásÉlő 
 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: hövÉcsÉs TámÉa aléolÖármÉsíÉr 
                                                                     kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
 
A hÁBbiJTs a kéévásÉlőJíÉsíülÉíá ülésí röÖzííÉííÉK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííÉ a kéévásÉlőJíÉsíülÉí íaÖjaáíI az aléolÖármÉsíÉr 
asszonóí a mÉÖhívoíí vÉndéÖÉkÉíK jÉÖállaéííoííaI hoÖó a kéévásÉlőJíÉsíülÉí haíározaíkééÉs 
mávÉl a mÉÖválaszíoíí T kéévásÉlőből jÉlÉn vanK höszöníöííÉ cÉhérvárá oÉnáíóíI aká OMNPK 
márcáus MNK naéjáíól az Önkormánózaí munkaíársa és a ívJfÉlvéíÉlÉkérí ás fÉlÉlősK                                                             
 
A haíálóos pzÉrvÉzÉíá és jűködésá pzabálózaí éríÉlmébÉn fÉlkéríÉ oácz gózsÉf és cÉhérvárá 
hároló kéévásÉlőkÉí jÉÖózőkönóvJháíÉlÉsííőnÉkK 
 
bzí kövÉíőÉn ásmÉríÉííÉ a naéárÉndá éoníokaíI amÉlóÉk az alábbáak:   
 

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

OF Tájékozíaíó az éíkÉzésáI valamání az áníézménóá íérííésá díjak OMNPK évá méríékéről 
PF gavaslaí a hÉlóá cávál szÉrvÉzÉíÉk íámoÖaíására Eéálóázaíá fÉlíéíÉlÉk mÉÖhaíározásaF 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
4F Az orvosá rÉndÉlő vázÉsblokkjának korszÉrűsííésérÉ bÉérkÉzÉíí árajánlaíok mÉÖíárJ 

Öóalása 
      blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
R F A dóőrzámoló íÉlÉéüléssÉl léírÉhozandó ÖóÉrmÉkjóléíá és családsÉÖííő szolÖálaí  
     íársulásá mÉÖállaéodásának és szakmaá éroÖramjaának mÉÖíárÖóalása 
     blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
SF bÖóÉbÉk  

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 



TF bÖóÉdá üÖóÉk Ezárí ülésF 
           blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
         
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal az alábbá naéárÉndá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía Él: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
PRLOMNP E fffKOMKF számú eaíározaía 

a OMNPK márcáus OMJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
 
NKF A lÉjárí haíárádÉjű haíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
OKF Tájékozíaíó az éíkÉzésáI valamání az áníézménóá íérííésá díjak OMNPK évá méríékéről 
PKF gavaslaí a hÉlóá cávál szÉrvÉzÉíÉk íámoÖaíására Eéálóázaíá fÉlíéíÉlÉk mÉÖhaíározásaF 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
4KF Az orvosá rÉndÉlő vázÉsblokkjának korszÉrűsííésérÉ bÉérkÉzÉíí árajánlaíok mÉÖíárJ 

Öóalása 
      blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
R F A dóőrzámoló íÉlÉéüléssÉl léírÉhozandó ÖóÉrmÉkjóléíá és családsÉÖííő szolÖálaí  
     íársulásá mÉÖállaéodásának és szakmaá éroÖramjaának mÉÖíárÖóalása 
     blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
UF bÖóÉbÉk  

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 

VF bÖóÉdá üÖóÉk Ezárí ülésF 
           blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
         

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 T áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

PSLOMNPK EfffKOMKF 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  

Tájékozíaíó az éíkezésáI valamání az áníézménóá íérííésá díjak OMNPK évá méríékéről                                          
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr  



                    
 
 
háráló méíer éolÖármesíer az írásban mÉÖküldöíí anóaÖoí azzal ÉÖészííÉííÉ káI hoÖó az 
ÖrdöÖkonóha hfíK rÖóan ÉmÉlíÉ az ánflácáó méríékévÉl az áraáíI a javaslaí vászoní azI hoÖó Éz 
nÉ lÉÖóÉn íovábbhárííva a szülőkrÉI állÉívÉ a szocáálás éíkÉzőkrÉI azaz a OMNOK évá árak 
maradjanak érvénóbÉnK Az Önkormánózaí évÉk óía hozzájárul a íérííésá díjakhozI mání ahoÖó 
a körnóÉző önkormánózaíok ásI aííól füÖÖőÉnI hoÖó mÉlóáknÉk málóÉn anóaÖá lÉhÉíőséÖÉ vanK 
A körnóÉző önkormánózaíok érvénóbÉn lévő díjaára íÉkáníÉííÉl ás az a javaslaíI hoÖó nÉ ÉmÉljÉ 
az ádén a íÉsíülÉí a díjakaíI mÉló az önkormánózaínak STMKMMMJcíJba kÉrülI sÉÖíívÉ ÉzzÉl ás a 
bölcsődésI óvodásI áskolás éíkÉzíÉíésíI valamání a szocáálás éíkÉzíÉíésíK 
 
ffjK Börzseá iászló kééváselő ÉlmondíaI füÖÖÉílÉn aííólI hoÖó az áskola nÉm íaríozák már az 
önkormánózaíhoz íámoÖaíja a javaslaíoíI a kérdésÉ azI máí íÉsz ÉhhÉz a hlÉbÉlsbÉrÖ fníézÉíK 
 
háráló méíer éolÖármesíer válaszában ÉlmondíaI az éíkÉzíÉíés köíÉlÉző önkormánózaíá 
fÉladaíÉlláíásI uÖóanúÖóI mání a közúíI közíÉmÉíőI óvodaI bölcsődÉ síbKI Ézí a fÉladaíoí nÉm 
vÉííÉ áí az államK 
 
jávÉl íöbb kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní 
íárÖóábanK 
                       
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáíK 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 PTLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaía   

az éíkezésá és áníézménóá íérííésá díjak OMNPK évá méríékének meÖhaíározásáról 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az éíkÉzésá és áníézménóá íérííésá díjakaí  
                           kÉm kívánja a OMNPK évbÉn ÉmÉlnáI haíálóban íaríja az Érről 
                            pzóló OMNOK évá rÉndÉlÉíéíK Az Önkormánózaí a szolÖálíaíó 
                            ÁrÉmÉléséből származó különbözÉíÉí a OMNPK évá kölíséÖvÉíésÉ 
                            TÉrhérÉ bázíosííjaK 
 
 
PK naéárendá éoní 
gavaslaí a helóá cávál szervezeíek íámoÖaíására Eéálóázaíá felíéíelek meÖhaíározásaF                                                              
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                       
A éolÖármesíer ÉlmondíaI az Önkormánózaí a OMNPK évá kölíséÖvÉíésébÉn ás ÉlkülönííÉíí 
éénzösszÉÖÉí a cávál szÉrvÉzÉíÉk íámoÖaíásáraK fsmÉríÉííÉI hoÖó mÉló szÉrvÉzÉíÉk adíák lÉ a 
íavalóá évá Élszámolásí OMNPK fÉbruár OUK naéjááÖ: ÖííÉvénóá Torna ClubI Őszádők kóuÖdíjas 
bÖóÉsülÉíI molÖárá és kóuÖdíjas bÖóÉsülÉíI hék CsállaÖ ffjúsáÖá hlubK héríÉ azon 
szÉrvÉzÉíÉkÉíI akák nÉm szÉrÉéÉlíÉk a fÉlsorolásbanI mánél Élőbb adják lÉ ÉlszámolásukaíK 
Tájékozíaíía a jÉlÉnlévőkÉí arrólI hoÖó a wwwKoííÉvÉnóKhu honlaéról lÉíölíhÉíő az adaílaéI 
mÉló OMNPK áérálás MRK naéján NO órááÖ adhaíó bÉ szÉmélóÉsÉn a molÖármÉsíÉrá eávaíalbanK 
 
oácz gózsef kééváselő ÉlmondíaI hoÖó íavaló úÖó döníöíí a íÉsíülÉíI íöbbÉí nÉm ad 
lÉhÉíőséÖÉí azon szÉrvÉzÉíÉknÉk a éálóázaíon íöríénő ándulásraI akák ádőbÉn nÉm nóújíják bÉ 
éálóázaíá ÉlszámolásukaíK  



 
kémeíh aóra jeÖóző ÉlmondíaI a íámoÖaíásá szÉrződésÉkbÉnI amáí a cávál szÉrvÉíÉk aláírnakI 
szÉrÉéÉlI hoÖóI a íámoÖaíással málóÉn haíárádőáÖ kÉll Élszámolná és a joÖkövÉíkÉzménó ásK Azí 
ás ÉlmondíaI Éííől füÖÖÉílÉnülI mándÉnkáí fÉlhívoíí íÉlÉfonon a haíárádő lÉjáría ÉlőííI aká nÉm 
nóújíoíí bÉ ÉlszámolásíK A hézálabdások márcáus NJén hozíák félrÉéríés máaíí az ádÉá kérÉlmÉíI 
és márcáus Élső hÉíébÉn az ÉlszámolásíK Tuba hálmán kéévásÉlő közbÉn ÉlmondíaI ha nÉm ad 
a íÉsíülÉí haladékoíI a kézálabda ÉÖóÉsülÉí fÉlbomlákK A jÉÖóző azzal folóíaííaI ééé a íÉsíülÉíá 
ülés Élőíí kÉrÉsíÉ mÉÖ Tuba hálmán kéévásÉlőI hoÖó sÉÖíísÉ a jÉÖóző az ÉÖóÉsülÉí áíalakííásáíK 
brrÉ jövő héíÉn kÉrül sorI szÉrdán NU órakorI íÖó kéráI a íÉsíülÉíÉí lÉÖóÉn bÉláíóI hászÉn 
áíalakulóban van a szÉrvÉzÉíK Azí javasoljaI akkor addáÖ nÉ kaéjanak majd éénzíI míÖ a 
bírósáÖon áí nÉm vÉzÉíák a válíozásíK 
 
háráló méíer éolÖármesíer uÖóanÉzí mondía Él a Tűzolíó bÖóÉsülÉí kaécsánI hoÖó lÉÖóÉn 
lojálás a íÉsíülÉíI hászÉn ők ás áíalakulás Élőíí állnak és véÖrÉ új íaÖokaí ás íudnak majd 
íoboroznáK 
 
hövecses Támea aléolÖármesíer száníén azí javasolíaI lÉÖóÉn a íÉsíülÉí a cávál szÉrvÉzÉíÉkkÉl 
lojálásK 
 
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 hééváselőJíesíüleíének 

P8LOMNPKEfffKOMKF számú eaíározaía                  
 a helóá cávál szervezeíek OMNPK évá  íámoÖaíása éálóázaíá felíéíeleánek meÖhaíározásáról 

 
                           A éálóázaíá fÉlhívás és a éálóázaíá adaílaé a mÉlléklÉí 
                           részéí kééÉzáK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI hoÖó valamÉnnóá cávál  
                           szÉrvÉzÉí részérÉ küldjÉ mÉÖ a éálóázaíá fÉlhívásíI és Öondoskodjon 
                           a ménzüÖóá BázoíísáÖ és a kéévásÉlőJíÉsíülÉí részérÉ a éálóázaíok 
                           ÉlőkészííésérőlK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK márcáus ORK állÉívÉ az áérálásá ülés 
 

4K naéárendá éoní 
Az orvosá rendelő vázesblokkjának korszerűsííésére beérkezeíí árajánlaíok 
meÖíárÖóalása  
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr  
 
háráló méíer éolÖármesíer Élmondía az ajánlaíokaí mándÉn kéévásÉlő mÉÖkaéíaK ÖsszÉÖÉzíÉI 
hoÖó O árajánlaí érkÉzÉíí a gAdAJpwbo hfíJíőlI állÉívÉ a oaabJThÉrm hfíJíőlK A oaabJ
ThÉrmÉ hfíK árajánlaía NKPVSK4MS cíI a gAdAJpwbo hfíK NKRPUKSVN cíI vászoní íaríalmaz 
közéoníá fűíésszÉrÉlésí ásI mÉlóÉí a másák árajánlaí nÉmI Ézí lÉvonva a gAdAJpwbo ajánlaía 
NKM4SKSUO cíI azaz P4SKTO4 cíJal kÉvÉsÉbbK blmondía méÖI kéí hÉlóá vállalkozóról van szóI 
mándkÉííő dolÖozoíí már az önkormánózaínakK 



ffjK oaczenböck hálmán kééváselő szÉmélóÉs éráníÉííséÖ kaécsán ÉlhaÖóía az ülésíÉrmÉíI 
bÉjÉlÉníÉííÉ szÉmélóÉs éráníÉííséÖéí és kéríÉ döníéshozaíalból való kázárásáíK  
 
pák dóula aléolÖármesíer ÉlmondíaI ÉzÉn ÉsÉíbÉnI ha mándkéí vállalkozóval mÉÖ volí 
ÉléÖÉdvÉ az önkormánózaí az ár a bÉfolóásoló íénóÉzőK 
 
Az árajánlaíok áííanulmánóozása uíán a kéévásÉlőJíÉsíülÉí Élőször S áÖÉn ÉÖóhanÖú 
szavazaííal az alábbá haíározaíáí hozía: 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
P9LOMNPKEfffKOMKF számú eaíározaía 

áfjK oaczenböck hálmán kééváselő döníéshozaíalból való kázárásáról 
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a 4K naéárÉndá éoní döníéshozaíalából 
                           ffjK oaczÉnböck hálmán kéévásÉlőí kázárjaK 
 
                           A kázárí kéévásÉlőí a döníéshozaíal szÉméoníjából jÉlÉnlévőnÉk 
                           hÉll íÉkáníÉnáK 
 
A döníésí kövÉíőÉn a kéévásÉlőJíÉsíülÉí R áÖÉn N nÉm szavazaííal az alábbá haíározaíoí hozía: 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
4MLOMNPKEfffKOMKF számú eaíározaía 

a gAdAJpZbo hfíK orvosá rendelő fűíéskorszerűsííésére beadoíí árajánlaíának 
elfoÖadásáról 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a gAdAJpwbo hfíK árajánlaíáí foÖadja Él  
                           Az orvosá rÉndÉlő fűíéskorszÉrűsííésérÉ vonaíkozóanK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉr az árajánlaínak 
                           mÉÖfÉlÉlő szÉrződés mÉÖköíésérÉK  
                            
                           cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr    
                           eaíárádő: OMNPK júnáus PMK Eaz orvosokkal íöríéní ÉÖóÉzíÉíésí kövÉíőÉnF 
 
 

RK naéárendá éoní 
A dóőrzámoló íeleéüléssel léírehozandó Öóermekjóléíá és családseÖííő szolÖálaí  
íársulásá meÖállaéodásának és szakmaá éroÖramjaának meÖíárÖóalása 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                                      

 
háráló méíer éolÖármesíer ásmÉríÉííÉI hoÖó a ÖóÉrmÉkjóléíá szolÖálaí működákI OMNPK 
márcáus MNJíől méíÉr sákíor cÉrÉnc a családÖondozó ÖííÉvénó íÉlÉéülésÉnK A családsÉÖííés 
csak a működésá ÉnÖÉdéló báríokában foÖ bÉándulnáK A működésá ÉnÖÉdélóÉkÉí dóőrzámoló 
íÉlÉéülésnÉk kÉll bÉnóújíanáI ahhoz vászoní Él kÉll foÖadná a mÉÖállaéodásokaí és a szakmaá 
éroÖramokaíK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí TJTJTJT áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaíokkal mÉÖhozía alábbá haíározaíaáí: 
 



Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
4NLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaía 

A dóőrzámoló íeleéüléssel közösen léírehozandó Öóermekjóléíá szolÖálaí Társulásá 
jeÖállaéodásának elfoÖadásáról 

 
                           ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ dóőrzámoló 
                           hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíévÉl ÖóÉrmÉkjóléíá 
                           cÉladaí közös Élláíására íársul a jaÖóarorszáÖ hÉlóá önkormánózaíaáról 
                           pzóló OMNNK évá CiuuufuK Törvénó alaéjánK 
                           A íársulásá mÉÖállaéodás a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlhaíalmazza a éolÖármÉsíÉrí a íársulásá mÉÖállaéodás 
                           jÉÖköíésérÉK 
 
                           cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádő: OMNPK áérálás NVK 
 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
4OLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaía 

A dóőrzámoló íeleéüléssel közösen léírehozandó családseÖííő szolÖálaí Társulásá 
jeÖállaéodásának elfoÖadásáról 

 
                           ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ dóőrzámoló 
                           közséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíévÉl családsÉÖííő  
                           fÉladaí közös Élláíására íársul a jaÖóarorszáÖ hÉlóá önkormánózaíaáról 
                           szóló OMNNK évá CiuuufuK Törvénó alaéjánK 
                           A íársulásá mÉÖállaéodás a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlhaíalmazza a éolÖármÉsíÉrí a íársulásá mÉÖállaéodás 
                           jÉÖköíésérÉK 
 
                           cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádő: OMNPK áérálás OMK 
 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
4PLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaía 

A dóőrzámoló íeleéüléssel közösen léírehozandó Öóermekjóléíá szolÖálaí pzakmaá 
mroÖramjának elfoÖadásáról        

 
                           ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ dóőrzámoló 
                           hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíévÉl ÖóÉrmÉkjóléíá 
                           fÉladaí közös Élláíására íársul a jaÖóarorszáÖ hÉlóá önkormánózaíaáról 
                           szóló OMNNK évá CiuuufuK Törvénó alaéjánK A ÖóÉrmÉkjóléíá szolÖálaí 
                           szakmaá éroÖramjáí ÉlfoÖadjaK 
                           A szakmaá éroÖram a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI a haíározaíban foÖlalíakról         
                           dóőrzámoló íÉlÉéülésí éríÉsíísÉK 



 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK márcáus OVK 
 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
44LOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaía 

A dóőrzámoló íeleéüléssel közösen léírehozandó családseÖííő szolÖálaí pzakmaá 
mroÖramjának elfoÖadásáról        

 
                           ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ dóőrzámoló 
                           hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíévÉl családsÉÖííő  
                           fÉladaí közös Élláíására íársul a jaÖóarorszáÖ hÉlóá önkormánózaíaáról 
                           szóló OMNNK évá CiuuufuK Törvénó alaéjánK A családsÉÖííő szolÖálaí 
                           szakmaá éroÖramjáí ÉlfoÖadjaK 
                           A szakmaá éroÖram a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI a haíározaíban foÖlalíakról         
                           dóőrzámoló íÉlÉéülésí éríÉsíísÉK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK márcáus OVK 
 
           

SK naéárendá éoní 
bÖóebek                                                       
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
A éolÖármesíer az alábbáakban íájékozíaíía a íÉsíülÉíÉí a döníésí áÖénólő kérdésÉkrőlI állÉívÉ 
a kéí ülés közöíí mÉÖíÉíí fÉladaíokról:         
 

NK A jáklósá uíca ÉlÉjén lévő szÉlÉkíív száÖÉí úí mÉllÉííá íÉrülÉíÉ lÉmurvázásra kÉrülíK 
OK fsmÉríÉííÉ a oómaá haíolákus bÖóház kérÉlméíI mÉlóbÉn anóaÖá íámoÖaíásí kérnÉkK 

EkérÉlÉm a mÉlléklÉí részéí kééÉzáFK gavasolía OMMKMMM cí anóaÖá íámoÖaíás 
mÉÖííéléséíK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí néhánó íaÖja nÉm íalálía ÉÖóéríÉlműnÉk a kérÉlÉm 
összÉÖéíI Éííől füÖÖÉílÉnül T áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal íámoÖaííák a kérÉlmÉí: 

 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
4RLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaía 

A haíolákus bÖóház kérelmének íámoÖaíásáról                                                              
 

                           ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ íámoÖaíja   
                           OMMKMMMI cíJal a haíolákus bÖóházaí a íÉmélombÉlső korszÉrűílÉn  
                           váláÖííásának csÉréjÉ íárÖóábanK       
                                             
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉrí a haíározaíban foÖlalíakról   
                           a haíolákus bÖóházaí éríÉsíísÉI majd Öondoskodjon a íámoÖaíásá összÉÖ 
                           áíuíalásárólK 



 
                           cÉlÉlős:háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádő: OMNPK márcáus OVKI állÉívÉ a haíolákus bÖóház kérÉlmÉ szÉrání 
 

PK fsmÉríÉííÉ a jaÖóar iámÉs pzövÉíséÖ céljáíI fÉladaíáí: a mannónáa lámÉs mÉníén 
ÉlhÉlóÉzkÉdőI a rómaá korhoz kaécsolódó ÖóűjíÉménnóÉl rÉndÉlkÉző múzÉumokbólI 
káállííóhÉlóÉkbőlI réÖészÉíá éarkokbólI ÉmlékhÉlóÉkből álló kulíurálás úívonal 
léírÉhozása és működíÉíésÉK bhhÉz az éráníÉíí íÉlÉéülésÉk már csaílakozíakI az évÉs díj 
RMKMMM cíI mÉlóÉí érdÉmÉs a jövő máaíí áíÖondolnáK Auszíráában már léírÉjöíí íÖó 
ÉmlékhÉlóI mÉlónÉk naÖó a láíoÖaíoíísáÖaK A kéévásÉlők kérdésérÉI mÉló szÉrání ká 
lÉhÉí É lééná a szövÉíséÖből azí a mÉÖnóuÖíaíó válaszí adíaI hoÖó áÖÉnI Éz csak az Éz 
évá díjK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal íámoÖaíía a csaílakozásí: 

 
Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

4SLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaía 
A jaÖóar iámes pzöveíséÖ hulíurálás bÖóesüleíhez való csaílakozásról                                                         

 
                           ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaíá kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉ íámoÖaíja   
                           A csaílakozásí és a OMNPK évá RMKMMM cí díjaí a OMNPK évá kölíséÖvÉíésÉ 
                           TÉrhérÉ bázíosííjaK                   
                                             
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉrí a haíározaíban foÖlalíakról   
                           Az bÖóÉsülÉíÉí éríÉsíísÉI majd Öondoskodjon az évÉs díj áíuíalásárólK 
                            
                          cÉlÉlős:háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

                    eaíárádő: OMNPK márcáus OVKI állÉívÉ folóamaíos 
 
 
bzí kövÉíőÉn a jeÖóző íájékozíaíía a kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉí és a lakossáÖoí arrólI hoÖó: 
 

· Az lkíaíásá és hulíurálás hözlönó márcáus N4Já számában és a kozáÖallasKÖovKhuJn 
ás mÉÖjÉlÉní az áníézménóvÉzÉíőá éálóázaí 

· A Öééjárműadó államnak íöríénő uíalásáról mÉÖjÉlÉní ÉÖó kormánórÉndÉlÉíI 
mÉlónÉk éríÉlmébÉn a OMNPK január MNK uíán bÉérkÉzőI akár a korábbá évÉkrÉ 
kávÉíÉíí és mosí bÉhajíoíí összÉÖ SM BJáí ás áí kÉll uíalná az államnakI nÉm csak a 
OMNPK évbÉn kávÉíÉíí adóból bÉfolóí összÉÖÉíK 

· A íalajíÉrhÉlésá  díj  OMNOK  fÉbruár  MNK  naéjáíól  a  NM  szÉrÉsérÉ  ÉmÉlkÉdÉííI  mÉlóről  
íöbbször ás íájékozíaíía a eávaíal a lakossáÖoíI javasolvaI hoÖó kössÉnÉk rá a 
szÉnnóvízrÉK bzí íöbbÉn mÉÖ ás íÉííékI ám a bÉjÉlÉníés ÉlmaradíI íÖó kér mándÉnkáíI 
ő maÖa jÉlÉnísÉ bÉ a mannonvíznél a ráköíés íénóéíK ríalí arra ásI lÉhÉíőséÖ van 
mérséklés mÉÖállaéííásáraI mÉlóÉí a jÉÖózőnÉk kÉll bÉnóújíanáK 

 
bzí kövÉíőÉn cehérvárá hároló kééváselő ÉlmondíaI lÉ kÉll íászíázná valamáí az ÉÖó hónaééal 
ÉzÉlőííá ülésÉn íöríéníÉkkÉl kaécsolaíbanI amákor nÉm volí kamÉraI íÖó a faluban összÉJvássza 
vannak hírÉkK TÉ éolÖármÉsíÉr Úr akkor lÉmondíálI és az a kérdés máaííunk mondíál lÉ vaÖó 
más máaííK 
 
háráló méíer éolÖármesíer válaszában  ÉlmondíaI  hoÖó  az  Élmúlí  íÉsíülÉíá  ülésÉn  a  
kölíséÖvÉíés íárÖóalásakor volíak váíákI a kéévásÉlőJíÉsíülÉí nÉm íámoÖaíía az ő ÉlkéézÉléséíI 
mÉllóÉl kaécsolaíban mosí ás ÉlmondíaI hoÖó a falu javáí szolÖálía volnaI és áÖÉn akkor 



bÉjÉlÉníÉííÉI íÖó náncs éríÉlmÉ íovább dolÖozná és lÉmondK ÚÖó búcsúzoíí Él ÉÖómásíól akkor 
a íÉsíülÉíI hoÖó alszák a éolÖármÉsíÉr rá ÉÖóÉí és akkor döníK jásnaé rÉÖÖÉl bÉérkÉzvÉ a 
eávaíalba ÉÖó éaéírí káíölívÉ jÉlÉzíÉ Ézí a szándékáíK bz vászoní nÉm volí joÖszÉrűI íÖó a 
lÉmondás nÉm lééÉíí haíálóbaK hözbÉn mÉÖ ás Öondolía maÖáíI és Ézí a cáklusí ÉÖóüíí méÖ ha 
éroblémákkal ásI dÉ véÖáÖvászáK jÉÖköszöníÉ Ézúíon a íÉlÉéülésnÉk a NR éváÖ szolÖálhaíía a 
lakossáÖoíK  
 
cehérvárá hároló kééváselő azí mondíaI az a ÖondI hoÖó az mÉní ká a falubanI hoÖó a 
íÉsíülÉí máaíí mondoíí lÉ a éolÖármÉsíÉr és vÉlük nÉm íud ÉÖóüíídolÖoznáK 
 
pák dóula aléolÖármesíer azí kérdÉzíÉI és ká azI akáíől Éz kámÉní? AmúÖó a éolÖármÉsíÉr 
éÉdáÖ válaszolí a kérdésrÉI mÉÖÖondolía maÖáíI zárja lÉ a íÉsíülÉí az üÖóÉíK 
 
háráló méíer éolÖármesíer ásméí ÉlmondíaI volí ÉÖó döníésI amávÉl ő nÉm éríÉíí ÉÖóÉíI dÉ 
fÉjÉí hají a íÉsíülÉí döníésÉ ÉlőííK eanÖsúlóozíaI félrÉ kÉll íÉnná a séríődöííséÖÉí és ÉÖóüíí kÉll 
dolÖozná a falu érdÉkébÉnK 
 
cÉhérvárá hároló kéévásÉlő szÉrání a éolÖármÉsíÉr íÉrjÉszíá ÉzÉkÉí a hírÉkÉíI mÉlóÉí a 
éolÖármÉsíÉr vádaskodásnak nÉvÉzÉíí és kákérí maÖának 
 
oácz gózsef kééváselő annak adoíí hanÖoíI hoÖó ánnéí úÖó íávozoíí a íÉsíülÉíI hoÖó sÉnká nÉm 
mondja Él má íöríéníI méÖás másnaé az áskolában ÉzzÉl foÖadíákI hoÖó lÉmond a éolÖármÉsíÉrI 
és az örÉÖfáúk ÉdzésÉn ás Ézí halloííaK  
 
cehérvárá hároló kééváselő szÉrání Éz csak az ÉÖóák kérdésI a másák éÉdáÖ azI hoÖó 
ÉlhanÖzoíí pák dóula aléolÖármÉsíÉr részérőlI hoÖó alkalmaílan a fÉladaía ÉlláíásáraK 
 
pák dóula aléolÖármesíer azí mondíaI ő nÉm Ézí mondíaI hanÉm azíI hoÖó nÉm vállalja Él a 
éoszíoíI ÉÖóébkéní éÉdáÖ kéríÉ kéévásÉlőíársáí nÉ akarjon szÉrÉéÉlnáK 
 
háráló méíer éolÖármesíer azzal záría lÉ a íémáíI Éz a szÉmélóÉskÉdésI vÉszÉkÉdés 
ÉÖóálíalán nÉm íaríozák a falu lakossáÖáraK 
 
A kamÉra Ézí kövÉíőÉn  a nóálvános ülésí nÉm röÖzííÉííÉK 
 
ffjK oaczenböck hálmán kééváselő jÉlÉzíÉI sok a szÉméí a cő uícaá árkok körnóékénK 
 
A éolÖármesíer jÉlÉzíÉI a héíÉn ándulí a közmunkaéroÖramI mÉlónÉk ÉÖóák fÉladaía ééé a 
szÉméíszÉdésK 
 
hövecses Támea aléolÖármesíer kéríÉ a éolÖármÉsíÉríI hoÖó lÉÖközÉlÉbb őí sÉ fÉlÉjísÉ Él 
fÉlhívnáI ha Élmarad a rÉndkívülá ülésK 
 
oácz gózsef kééváselő bÉjÉlÉníÉííÉI hoÖó szombaíon uíánéóílás íorna lÉsz a séorícsarnokbanI 
hoÖó Éladó a TűzolíósáÖ auíójaI kérdésI mÉÖ akarja É vÉnná az önkormánózaíI íovábbá 
mÉÖkérdÉzíÉI ká és máérí Bábolnáról rÉndÉlíÉ a hádÉÖíálaí márcáus NRJrÉK 
 
háráló méíer éolÖármesíer válaszában ÉlmondíaI hoÖó az auíóí nÉm érdÉmÉs mÉÖvÉnnáI a 
márcáus NRJá ünnÉéséÖÉí a jÉÖóző szÉrvÉzÉíÉI élÉíébÉn Élőször csak bÉszédÉí kÉllÉíí íaríanáa és 
a koszorúí ÉlhÉlóÉznáÉK jándÉn jól mÉÖ lÉíí szÉrvÉzvÉI amáérí köszönÉíéí fÉjÉzá káK És köszöná 



a fÉllééőknÉk ás a színvonalas műsoríK AzI hoÖó íÖó alakulí az ádőjárás sajnálaíosI hászÉn a 
káíüníÉííÉííÉk lÉmondíák a részvéíÉlíI nélkülük éÉdáÖ mándÉÖó honnéí lÉíí volna a hádÉÖíálI 
nÉm lÉhÉíÉíí volna állófoÖadásí íaríanáI mÉlórÉ ÉÖóébkéní mándÉn Élő volí készíívÉK 
 
kémeíh aóra jeÖóző ÉlmondíaI a hádÉÖíál mÉÖrÉndÉléséérí ő fÉlÉlősK bszébÉ sÉm juíoííI hoÖó 
Öond lÉszI hoÖó nÉm ÖííÉvénóről rÉndÉlá mÉÖK kÉm volí dráÖábbI mání az öííÉvénóá ajánlaíK 
 
sáía kÉzdődöíí ÉzÉn ásI hoÖó máérí nÉm a faluból lÉíí rÉndÉlvÉI fÉlmÉrülíI hoÖó a íavalóá nÉm 
mándÉnkánÉk ízlÉííI ÉÖóébkéní éÉdáÖ a sérÉlmÉí szÉnvÉdÉíí vállalkozóíól rÉndÉl mándÉní az 
önkormánózaí évÉk óíaI és az önkormánózaííól kaéoíí éénzből rÉndÉzá novÉmbÉrbÉn a 
íaríozásaáíK 
 
Az ülés véÖén áfjK Börzseá iászló kééváselő bÉjÉlÉníÉííÉ pwbabo –cbpwTfsÁi lÉsz a 
íÉlÉéülésÉn júnáus véÖén vaÖó júláus ÉlÉjénK 
 
bzí kövÉíőÉn háráló méíer éolÖármesíer mÉÖköszöníÉ a részvéíÉlí és NUK4R órakor a 
nóálvános ülésí bÉzáríaK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí zárí ülésÉn folóíaíía a munkáíK 
 
 

kKmKfK 
 
 
        háráló méíer                                                                   kémeíh aóra 
      éolÖármesíer                                                                       jeÖóző 
 
 
 
       oácz gózsef                                                                      cehérvárá hároló             
   jeÖózőkönóvJháíelesííő                                                         jeÖózőkönóvJháíelesííő 
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