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Készült: ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk O0NPK áérálás NTK naéján 
NT 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 
                                    cÉÜérvárá hároló kéévásÉlő 
 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: hövÉcsÉs TámÉa aléolÖármÉsíÉr 
                                                                     kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
 
 
A hÁBbiJTs a kéévásÉlőJíÉsíülÉíá ülésí röÖzííÉííÉ íÉljÉs íÉrjÉdÉlÉmbÉnK 
 
Az ülésÉn mÉÖjÉlÉní hrankováís fsíván az ÖííÉvénóá Torna Club ÉlnökJÜÉlóÉííÉsÉK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííÉ a kéévásÉlőJíÉsíülÉí íaÖjaáíI az aléolÖármÉsíÉr 
asszonóí és mÉÖjÉlÉní államéolÖáríK jÉÖállaéííoííaI ÜoÖó a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÜaíározaíkééÉs 
mávÉl a mÉÖválaszíoíí T kéévásÉlőből T jÉlÉn vanK                                                                                                                                                                           
 
A Üaíálóos pzÉrvÉzÉíá és jűködésá pzabálózaí éríÉlmébÉn fÉlkéríÉ oaczÉnböck hálmán és 
Tuba hálmán kéévásÉlőkÉí jÉÖózőkönóvJÜáíÉlÉsííőnÉkK 
 
bzí kövÉíőÉn ásmÉríÉííÉ a naéárÉndá éoníokaíI amÉlóÉk az alábbáakW   
 

NF A lÉjárí ÜaíárádÉjű Üaíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 
blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

OF blőíÉrjÉszíés az Önkormánózaí OMNOK évá kölíséÖvÉíéséről szóló rÉndÉlÉíJ
módosííásáról 
blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              oácz gózsÉf mB Élnök 

PF BÉszámoló az Önkormánózaí OMNOK évá kölíséÖvÉíésénÉk íÉljÉsííésérőlI zárszámadásá 
rÉndÉlÉí mÉÖalkoíása 

      blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                    oácz gózsÉf mB Élnök 
4F blőíÉrjÉszíés a NRLOMMUKEuffKNRKF a ÜÉlóá áéarűzésá adóról szóló rÉndÉlÉí módosííásáról 

blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
RF blőíÉrjÉszíés NRLOMNMKEuffKPNKF a íÉlÉéülésá szálárd Üulladékok kÉzÉlésévÉl kaécsolaíos 

közszolÖálíaíásról szóló rÉndÉlÉí módosííásáról 



blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
SF Tájékozíaíó a OMNOK évá adóáÖazÖaíásá íÉvékÉnóséÖről                                                              

blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző           
TF gavaslaí a ÜÉlóá cávál szÉrvÉzÉíÉk OMNPKévá íámoÖaíására  
      blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                    oácz gózsÉf mB Élnök 
UF A OMNPK évá közbÉszÉrzésá íÉrv mÉÖíárÖóalásaI ÉlfoÖadása 

blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
VF A OMNPK évá calunaé éroÖramjának ásmÉríÉíésÉ 

blőadóW cÉÜérvárá hároló ÜB Élnök   
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn ÉÖóÜanÖú szavazaííal az alábbá naéárÉndá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía ÉlW 
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a O0NPK áérálás NTJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
NK A lÉjárí ÜaíárádÉjű Üaíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 

blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
OK blőíÉrjÉszíés az Önkormánózaí OMNOK évá kölíséÖvÉíéséről szóló rÉndÉlÉíJmódosííásáról 

blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              oácz gózsÉf mB Élnök 

PK BÉszámoló az Önkormánózaí OMNOK évá kölíséÖvÉíésénÉk íÉljÉsííésérőlI zárszámadásá 
rÉndÉlÉí mÉÖalkoíása 

      blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                    oácz gózsÉf mB Élnök 
4K blőíÉrjÉszíés a NRLOMMUKEuffKNRKF a ÜÉlóá áéarűzésá adóról szóló rÉndÉlÉí módosííásáról 

blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
RK blőíÉrjÉszíés NRLOMNMKEuffKPNKF a íÉlÉéülésá szálárd Üulladékok kÉzÉlésévÉl kaécsolaíos 

közszolÖálíaíásról szóló rÉndÉlÉí módosííásáról 
blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 

SK Tájékozíaíó a OMNOK évá adóáÖazÖaíásá íÉvékÉnóséÖről                                                              
blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző           

TK gavaslaí a ÜÉlóá cávál szÉrvÉzÉíÉk OMNPKévá íámoÖaíására  
      blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                    oácz gózsÉf mB Élnök 
UK A OMNPK évá közbÉszÉrzésá íÉrv mÉÖíárÖóalásaI ÉlfoÖadása 

blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
VK A OMNPK évá calunaé éroÖramjának ásmÉríÉíésÉ 

blőadóW cÉÜérvárá hároló ÜB Élnök   
 
 
A naéárÉndá éoníok íárÖóalása Élőíí háráló méíer éolÖármesíer mÉÖadía a szóíI oácz gózsÉf 
kéévásÉlőnÉkI majd hrankováís fsíván ÖTC ÉlnökJÜÉlóÉííÉsnÉkK 
 
oácz gózsef kééváselő ÉlmondíaI ÜoÖó az Élmúlí íÉsíülÉíá ülésí kövÉíőÉn éanaszí nóújíoíí bÉ a 
jÉÖózőnél J mÉlóÉí másolaíban a éolÖármÉsíÉrnÉk ás mÉÖküldöíí – a kábÉlJív álíal fÉlvÉíí 
íÉsíülÉíá anóaÖÖal kaécsolaíbanK bzí kövÉíőÉn ásmÉríÉííÉ a bÉadvánóíI majd a jÉÖóző arra adoíí 
válaszának ÉÖó részéíK Ea éanasz és az arra adoíí válasz a mÉlléklÉí részéí kééÉzáFK ríalí méÖ 



arraI ÜoÖó a OMNMJÉs íÉsíülÉíá ülésÉn a döníés arról szólíI ÜoÖó élőbÉn lÉÖóÉn a fÉlvéíÉlK Azí ás 
ÉlmondíaI íöbbÉn kérdÉzíékI ÜoÖó a Bábolnaá ÉsÉí máérí nÉm szÉrÉéÉlí az adásbanK 
 
kémeíh aóra jeÖóző ÉlmondíaI ÜoÖó lÉvÉlébÉn ás káíérí arraI a nóálvánossáÖ azálíal bázíosííva 
vanI ÜoÖó ká van füÖÖÉszívÉ a mÉÖÜívóI arról bárká íudomásí szÉrÉzÜÉíK A íÉsíülÉíá ülésÉkrÉI 
mání  aÜoÖó  Ézí  ás  íöbbször  ÉlmondíaI  bárká  bÉjöÜÉíI  fÉlvéíÉlí  készííÜÉíI  az  éráníÉííÉkíől  nÉm  
kÉll ÜozzájárulásK brről íöbb AlkoímánóbírósáÖá döníés ás rÉndÉlkÉzákK Azérí nÉm élő az adásI 
mÉrí náncs mÉÖ a íÉcÜnákaá fÉlíéíÉl ÜozzáK A válaszlÉvélbÉn ás javasolía és ÉlmondjaI ÜoÖó az 
új önkormánózaíá íörvénó alaéján fÉlül kÉll vázsÖálná az pZjpzJÉkÉí és oíí kÉllÉnÉ röÖzííÉná a 
ívJfÉlvéíÉlÉk módjáíK bnnÉk ÉlőkészííésÉ az ÜÖórÉndá BázoíísáÖ és a jÉÖóző fÉladaíaK Azí ás 
ÉlmondíaI a jÉÖózőkönóv íaríalmazza azokaí a Üozzászólásokaí ásI amÉlóÉk azuíán volíakI 
máuíán a kamÉra íávozoííI Ézí éÉdáÖ bárká mÉÖíÉkáníÜÉíáK 
 
Tuba hálmán kééváselő ÉmlékÉzíÉíÉíí ráI ÜoÖó OMNNK márcáusá ülés óía van röÖzíívÉ a  
íÉsíülÉíá ülés kamÉrára a glBBfh ÜÉlóá szÉrvÉzÉíÉ kérésérÉK 
 
háráló méíer éolÖármesíer Üozzászólásában ÉlmondíaI áÖÉn a jÉÖóző a lÉmondásról szóló 
lÉvél áíadásakor közölíÉ vÉlÉI aznaé NS órááÖI Üa lÉmondI Él kÉll ÜaÖónáa az árodájáíK bzí 
kövÉíőÉn Öondolía áí a dolÖokaí és döníöíí úÖóI mándÉn folóamaíban lévő üÖóéí bÉfÉjÉzáI és 
csak akkor foÖ íávoznáI és Ézí a cáklusí már íászíÉsséÖÖÉl véÖáÖcsánáljaK háÜanÖsúlóozíaI ő 
nÉm adoíí uíasííásí a fÉlvéíÉl mÉÖváÖásáraI azí a fÉlvéíÉlí lÉjáíszó döníöííÉ ÉlK bÖóénkéní 
éÉdáÖ kéévásÉlő Úr jÉlÉn volí az adás naéján a caluÜázbanI máérí nÉm kérdÉzíÉ mÉÖ akkorK 
jÉÖkéríÉ a ív Élőíí cÉÜérvárá oÉnáíóíI ÜoÖó ÉrősíísÉ mÉÖ áíí mándÉnká ÉlőííI ÜoÖó fÉlkéríÉ É őí 
a fÉlvéíÉl mÉÖváÖására? 
 
cÉÜérvárá oÉnáíó azí válaszolíaI amákor Érről bÉszélíÉk a éolÖármÉsíÉr az mondíaI amákor 
íöbbször zajloíí a váía azí – háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr folóíaíía J állíísa lÉK cÉÜérvárá oÉnáíó 
Ézí váÖásnak éríÉííÉ és íöbbÉí ás váÖoíí mÉÖI mání kÉllÉíí volnaK blmondíaI ÜoÖó a kövÉíkÉző 
adásban váÖaílanul mÉní lÉ az ülésK  
 
 
bzí kövÉíőÉn hrankováís fsíván az ÖTC ÉlnökÜÉlóÉííÉsÉ ásmÉríÉííÉ kérÉlméíK E A kérÉlÉm a 
mÉlléklÉí részéí kééÉzáF eosszan bÉszélí arrólI ÜoÖó az ölíöző málóÉn rossz állaéoíban vanI és 
mÉnnóárÉ nÉm fÉlÉ mÉÖ méÖ a mÉÖóÉá fffJad oszíáló ölíözőánÉk sÉmI és kéríÉ a íÉsíülÉíÉí 
íámoÖassa anóaÖálaÖ az ÉlnóÉrí íámoÖaíásíI Üász akkor mÉÖújulíI korszÉrű séoríölíözőjÉ lÉsz a 
íÉlÉéülésnÉkK 
A kéévásÉlők ÉlválÉÖ íámoÖaííák a kérÉlmÉíI arra íÉííÉk íÖérÉíÉíI ÜoÖó anóaÖá ÜÉlózÉíük 
áííÉkáníésÉ uíán Üoznak konkréí döníésíK 
 
bzí kövÉíőÉn az ülésíÉrÉmből íávozoííI a kéévásÉlőJíÉsíülÉí éÉdáÖ ráíérí a naéárÉndá éoníok 
íárÖóalásáraK 
         

NK naéárendá éoní 
A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadása                   
blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr        
 

háráló méíer éolÖármesíer az írásos naéárÉndÉí szóban nÉm ÉÖészííÉííÉ káI kéríÉ annak 
ÉlfoÖadásáíK                                        

 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn ÉÖóÜanÖú szavazaííal mÉÖÜozía alábbá ÜaíározaíáíW 
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4VLO0NPKEfsKNTKF számú eaíározaía 
A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadásáról 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání 
                           ÉlfoÖadja a lÉjárí ÜaíárádÉjű Üaíározaíokról szóló bÉszámolóíK 
 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíés a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
               
      OKJP naéárendá éoní  
blőíerjeszíés az Önkormánózaí O0NOK évá kölíséÖveíéséről szóló rendeleíJmódosííásárólI 
Beszámoló az Önkormánózaí O0NOK évá kölíséÖveíésének íeljesííésérőlI zárszámadásá 
rendeleí meÖalkoíása  
blőadóW oácz gózsÉf mB Élnök 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr       
 
háráló méíer éolÖármesíer ÉlmondíaI a ménzüÖóá BázoíísáÖ a íÉsíülÉíá ülés mÉÖÉlőzőÉn 
íaríoíí ülésí a naéárÉndá éoníok íárÖóábanI íÖó mÉÖkéríÉ oácz gózsÉf mB ÉlnököíI ásmÉríÉssÉ a 
bázoíísáÖ ÜaíározaíaáíK 
 
oácz gózsef mB elnök ÉlmondíaI az Élső naéárÉndá éoníÜoz kérdésí a bázoíísáÖ nÉm íÉíí fÉlI a 
bÉszámolóÜoz vászoní íöbbÉí ásK Az ülésí mÉÖÉlőzőÉn a jÉÖózőnÉk Élmondía a kérdésÉáíI 
mÉlórÉ a Öazdálkodásá Élőadó a bázoíísáÖá ülésÉn válaszolíK ÚÖó íűní az anóaÖbólI naÖóon 
ÖazdaÖ önkormánózaí vaÖóunkI ÜászÉn 4TM málláó szÉrÉéÉlí ÉÖóák oszloébanI dÉ abból az 
áníézménóÉknÉk áíadoíí NTO málláó cíJoí lÉ kÉll vonnáI íÖó jön ká az anóaÖban szÉrÉéÉlő 
kölíséÖvÉíésá főösszÉÖK Az ÉlőíÉrjÉszíésÉkÉí ÉlfoÖadásra javasolja a bázoíísáÖK 
 
pák dóula aléolÖármesíer mÉÖkérdÉzíÉI máí jÉlÉní az anóaÖban a külkaécsolaíok áéolása 
RMMKMMM cíK 
 
kémeíh aóra jeÖóző válaszában ÉlmondíaI O évÉ szÉrÉéÉl álóÉn sor a kölíséÖvÉíésbÉnI a 
íÉsívérvárosá kaécsolaí fÉlmÉrülésévÉl kÉrülí bÉlÉ az anóaÖbaI dÉ Éz ádááÖ nÉm Üozoíí léírÉ 
álóÉn kaécsolaíoí az önkormánózaíK 
 
háráló méíer éolÖármesíer káÉmÉlíÉ az anóaÖbólI ÜoÖó OMNOK évbÉn ás fÉlújííásraI fÉjlÉszíésrÉ 
kÉrülí sorI összÉsÉn PM málláó cí összÉÖbÉnK por kÉrülí a caluÜázI az ÓvodaI a TűzolíószÉríár 
íÉíőcsÉréjérÉI nóílászárócsÉrérÉ a péorícsarnokbanI a iÉnÉskÉríá jáíszóíérÉn tCI mosdó 
káalakííásáraI a naékollÉkíorok mÉÖvalósííása a péorícsarnokbanK 
 
jávÉl íöbb kérdés nÉm ÜanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoníok 
íárÖóábanK 
                       
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí TJT áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíÉáí és mÉÖÜozía 
alábbá ÜaíározaíáíW 
 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 TLO0NPK EfsKORKF Önkormánózaíá oendeleíe 



az Önkormánózaí O0NOK évá kölíséÖveíéséről szóló NLO0NOK EffKN0KF Önkormánózaíá 
rendeleí módosííásáról 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a OMNOK évá kölíséÖvÉíéséről készülí rÉndÉlÉíéí 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalí íaríalommal módosííjaK          
                            A rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a íáblázaíokkal ÉÖóüíí 
                            A mÉlléklÉí részéí kééÉzáK                              
                            A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon 
                            A rÉndÉlÉí káÜárdÉíésérőlK 
 
                            cÉlÉlősW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
                            eaíárádőW OMNPK áérálás PMK 
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a kééváselőJíesíüleí és szerveá O0NOK évá kölíséÖveíése véÖrehajíásának 
zárszámadásáról  

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a OMNOK évá kölíséÖvÉíés zárszámadásáról        
                            hészííÉíí íÉrvÉzÉíÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalí íaríalommal ÉlfoÖadjaK          
                            A rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a íáblázaíokkal ÉÖóüíí 
                            A mÉlléklÉí részéí kééÉzáK                              
                            A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon 
                            A rÉndÉlÉí káÜárdÉíésérőlK 
 
                            cÉlÉlősW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
                            eaíárádőW OMNPK áérálás PMK 
 
 
 
4K naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a NRLO008KEuffKNRKF a helóá áéarűzésá adóról szóló rendeleí módosííásáról 
blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző  
                       
A jeÖóző az írásos anóaÖoí szóban rövádÉn ásmÉríÉííÉK 
 
 
jávÉl kérdés nÉm ÜanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíéíW             

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

VLO0NPK EfsKORKF Önkormánózaíá oendeleíe             
 a helóá áéarűzésá adóról                                                                 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a ÜÉlóá áéarűzésá adóról szóló rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí 
                          Az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalí íaríalommal ÉlfoÖadjaK 
 
                           A rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 



                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rÉndÉlÉí káÜárdÉíésérőlK 
 
                           cÉlÉlősW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
                           eaíárádőW OMNPK áérálás PMK 
 

NK naéárendá éoní  
blőíerjeszíés NRLO0N0KEuffKPNKF a íeleéülésá szálárd hulladékok kezelésével kaécsolaíos 
közszolÖálíaíásról szóló rendeleí módosííásáról 

      blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr  
 

háráló méíer éolÖármesíer ÉlmondíaI az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak máaíí módosííaná kÉll 
a rÉndÉlÉíÉíK fsmÉríÉííÉ a joÖszabálóá válíozások máaíí az üdülőkéní nóálváníaríoíí és az 
ádőlÉÖÉsÉn Üasználí ánÖaílanok ÉsÉíébÉn mánámum a rÉndÉlkÉzésrÉ állásá díj RM BJáí mÉÖ 
kÉll fázÉíná és a méríékÉíI ÜoÖó RMJNMM B az önkormánózaínak kÉll mÉÖÜaíároznáK bzí nÉm 
íalálja áÖazsáÖosnakI Ézérí íöbb ÜÉlóÉn érdÉklődöíí a íémábanK poéron olóan rÉndÉlÉíÉí 
alkoíoííI amÉlóbÉn mÉÖÜaíározía a lakaílan ánÖaílan foÖalmáí és azíI ÜoÖó ÉzÉn ánÖaílanok 
ÉsÉíébÉn nÉm kÉll rÉndÉlkÉzésrÉ állásá díjaí fázÉínáK bz uÖóan náncs a íörvénóbÉnI dÉ íÖó 
láíja áÖazsáÖosnakK hövÉcsÉs méíÉr városÖazdálkodásá áÖazÖaíóval íöríéní ÉÖóÉzíÉíés uíán 
azí javasoljaI ÉÖóÉlőrÉ nÉ foÖadja Él a íÉsíülÉí a íÉrvÉzÉíÉíI ÜanÉm küldjük mÉÖ a 
dvŐopZliJnak és Üa nÉm íalál bÉnnÉ joÖá káfoÖásíI a kövÉíkÉző ülésÉn Él lÉÜÉí foÖadná 
a rÉndÉlÉíÉíK  
bzzÉl a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉÖóÉíéríÉííK 
 
OK naéárendá éoní 
Tájékozíaíó a O0NOK évá adóáÖazÖaíásá íevékenóséÖről                                                              
blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző           

 
kémeíh aóra jeÖóző ásmÉríÉííÉ az írásos ÉlőíÉrjÉszíésK háíérí arraI ÜoÖó az áéarűzésá adóból 
N4 málláó cíJal íöbb folóí bÉ a íÉrvÉzÉíínélI mÉlónÉk okaI ÜoÖó OMMU és OMNOK közöíí RO dbJal 
nőíí a vállalkozások számaK bz az összÉÖ a májusá adóbÉvallásokaí kövÉíőÉn méÖ módosulÜaí 
azoknálI akák íúlfázÉííÉkK  
blmondíaI ÜoÖó Ébből OK4MM Écí volí a bÉÜajíásK A kAsJnak áíadoíí összÉÖéből vászoní 
sÉmmá nÉm folóí méÖ bÉK  
A Öééjárműadó vonaíkozásában ÉmlííÉííÉI ÜoÖó mándÉn Üónaé NMJáÖ kÉll uíalná a közéoníá 
kölíséÖvÉíésnÉk a bÉszÉdÉíí adó SM BJáíK és a korábbá évÉk sákÉrÉs bÉÜajíásaából származóí ásK 
sálíozoíí a jÉÖóző ÜaíáskörÉ ÉÖóÉs adók módjára bÉÜajíandó közíaríozásnálI íÖó a szÉméídíjaí 
már nÉm a jÉÖózőkI ÜanÉm a kAs Üajíja bÉ élK 
ÖsszÉsséÖébÉn az adóáÖazÖaíásá munkáí jó színvonalúnak ííélíÉK 
 
jávÉl kérdés nÉm ÜanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn ÉÖóÜanÖú szavazaíokkal mÉÖÜozía alábbá ÜaíározaíáíW 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
R0LO0NPK EfsKNTKF számú eaíározaía 

Az adóáÖazÖaíásá íevékenóséÖről szóló beszámoló elfoÖadásáról                                                       
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az adóáÖazÖaíásá íÉvékÉnóséÖről           
                           pzóló bÉszámolóí válíozaílan íaríalommal ÉlfoÖadjaK      



                           A bÉszámoló a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK                                 
 
 
 
           

PK naéárendá éoní 
gavaslaí a helóá cávál szervezeíek O0NPKévá íámoÖaíására  
blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             oácz gózsÉf mB Élnök 
 
háráló méíer éolÖármesíer áíadía a szóí a mB ÉlnökénÉkK 
 
oácz gózsef mB elnök ásmÉríÉííÉ a bázoíísáÖ javaslaíáíW A bázoíísáÖI mávÉl a kÉrÉí ás 
mÉÖÉÖóÉzákI a íavalóá összÉÖÉkÉí javasolja ÉlfoÖadnáK bzÉn fÉlül a jáklósá cúvósoknak 
NMMKMMM cíJoí és oóma haíolákus mlébánáának a mlébánáaá ÉsíékÜÉz NMMKMMM cíJoíK A 
bázoíísáÖá  ülésÉn  a  jÉÖóző ÉlmondíaI  ÜoÖó  nÉm  mándÉn  ÉÖóÉsülÉí  számolí  Él  a  íÉljÉs  
összÉÖÖÉlI íÖó javasolják azon fÉlülI ÜoÖó Érről Él kÉll számolnáI kÉrüljön bÉlÉ a 
íámoÖaíásá szÉrződésbÉnI ÜoÖó az ÉlszámolásÜoz összÉsííőí ás kÉll készííÉnáK 
blmondíaI P cávál szÉrvÉzÉí ás áíalakulóban vanI a hézálabdásokI az ÖTC és a hÉh CsállaÖ 
hlubK 
 
Tuba hálmán kééváselő kéríÉI ÜoÖó a kézálabdásoknak íöbb íámoÖaíásí állaéííson mÉÖ a 
íÉsíülÉíK 
 
hövecses Támea aléolÖármesíer fÉlÜívía a cávál szÉrvÉíÉk fáÖóÉlméíI ÜoÖó a bírósáÖra 
mándÉn év május PNJáÖ bÉszámolóí kÉll lÉadnáI mÉlónÉk mÉÖléíÉ az áníÉrnÉíÉnI nóomon 
kövÉíÜÉíőK 
 
ffjK Börzseá iászló kééváselő mÉÖköszöníÉ az Őszádők nóuÖdíjas bÖóÉsülÉí sÉÖííséÖéí a 
pZbabo fÉszíávál szÉrvÉzésébÉnK kÉm éríÉííÉI ÜoÖó a szóban köíöíí mÉÖállaéodásíI máérí 
kÉllÉíí fÉlrúÖnáK A maÖa részéről É szÉrvÉzÉí íámoÖaíásáí nÉm javasolíaK 
 
A éolÖármesíer összÉfoÖlalva javasolía a cávál szÉrvÉíÉknÉk az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn szÉrÉélő 
összÉÖÉk odaííéléséíI a hézálabda bÖóÉsülÉíéí RMMKMMM cíJra ÉmÉlvÉI a oómaá haíolákus 
élébánáának NMMKMMM cíJoíI a jáklósá cúvósoknak NMMKMMM cíJoíK eozzáíÉííÉI bármÉló 
ÉÖóÉsülÉí éálóázÜaíoíí volna a fÉszíáválraI nÉm joÖos ÉÖóÉí ÜábázíaínáK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn ÉÖóÜanÖú szavazaííal mÉÖÜozía alábbá ÜaíározaíáíW 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
RNLO0NPK EfsKNTKF számú eaíározaía 

A cávál szervezeíek O0NPK évá íámoÖaíásáról              
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a cávál szÉrvÉzÉíÉk OMNPK évá íámoÖaíásáí az 
                           alábbáak szÉrání ÜaÖója jóváW 
 

Ø ÖííÉvénóá hézálabda bÖóÉsülÉíW RMMKMMMIJcíI 
Ø Őszádők kóuÖdíjas bÖóÉsülÉíW ORMKMMMIJcíI  
Ø hÉh CsállaÖ ffjúsáÖá hlub ORMKMMMIJcíIHjajorÉííÉ csoéorí RMMKMMMIcí 
Ø  ÖííÉvénóá kóuÖdíjas és molÖárá bÖóÉsülÉí ORMKMMMIJcíI 



Ø  ÖííÉvénóá ÖnkéníÉs Tűzolíó bÖóÉsülÉí ORMKMMMIJcíI 
Ø  ÖííÉvénóá Torna Club OKUMMKMMMJcíI összÉs cávál szÉrvÉzÉí 4KUMMKMMMIJcíK 
Ø bzÉn fÉlül a josonszÉnímáklósá cúvószÉnÉkar részérÉ NMMKMMMIJcíI a oómaá 

haíolákus  mlébánáa részérÉ NMMKMMM cí íámoÖaíásí állaéíí mÉÖK 
 
                         
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI ÜoÖó a Üaíározaíban foÖlalíakról 
                           az éráníÉííÉkÉí éríÉsíísÉK cÉlkérá a éolÖármÉsíÉríI ÜoÖó kössÉ mÉÖ a  
                            íámoÖaíásá szÉrződésíI majd Öondoskodjon a mÉÖállaéííoíí íámoÖaíások 
                           káuíalásárólK TámoÖaíásá szÉrződésí csak a cávál szÉrvÉzÉíÉkkÉl kÉll köínáK 
                           A íámoÖaíásá szÉrződésbÉn szÉrÉéÉljÉnI ÜoÖó az ÉlszámolásÜoz összÉsííőí 
                           hÉll készííÉnáK 
                            
                           cÉlÉlősW kémÉíÜ aóra jÉÖózőI háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádőWOMNPK áérálás O4K a Üaíározaí közléséíI OMNP áérálás PMK a  
                                           íámoÖaíásá szÉrződés mÉÖköíésÉ ÉsÉíébÉn 

 
4K naéárendá éoní 
O0NPK évá közbeszerzésá íerv meÖíárÖóalásaI elfoÖadása 
blőadóW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 

 
A jeÖóző az írásos ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíakaí nÉm kívánía káÉÖészííÉnáK 
 
jávÉl kérdés nÉm ÜanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí T áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖÜozía alábbá ÜaíározaíáíW 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
ROLO0NPKEfsKNTKF számú eaíározaía  

a O0NPK évá közbeszerzésá íerv elfoÖadásáról 
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání  
                           foÖadja Él a OMNPK évá közbÉszÉrzésá íÉrvÉíK 
 

RK naéárendá éoní 
A calunaé éroÖramjának ásmeríeíése 
blőadóW cÉÜérvárá hároló ÜB Élnök 

 
cehérvárá hároló kééváselő a OMNPK évá calunaé ádőéoníjáí május 4JébÉn javasolía 
mÉÖállaéííanáK bzzÉl a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉÖóÉíéríÉííK 
bzí kövÉíőÉn ásmÉríÉííÉ a éroÖramoíK E a éroÖram a mÉlléklÉí részéí kééÉzáFK blmondíaI az 
ádén nÉm Üívíák zÉnÉkaríI a lénóÉÖI ÜoÖó mánél íöbb ÖóÉrÉk kaéÜasson ajándékíárÖóaí a 
rÉndÉlkÉzésrÉ álló összÉÖbőlK 
héríÉ a falu lakossáÖáíI mánél íöbbÉn vÉÖóÉnÉk részí a éroÖramokon és a főzésbÉn ásK  
 

SK naéárendá éoní 
bÖóebek 
blőadóW háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
 



háráló méíer éolÖármesíer az alábbáakban számolí bÉ a kéí ülés közöííá fÉladaíokrólW 
 

· mÉÖjÉlÉní a Bj közbázíonsáÖoí növÉlő éálóázaíaI mÉlórÉI mávÉl nÉm vÉííünk részí 
az adóssáÖkonszoládácáóban NMMBJos méríékbÉn éálóázÜaíunkK A éálóázaí 
bÉnóújíásra kÉrülí SKRMM Écí összÉÖÖÉlK 

· Az lrszáÖos molÖárőr kaé mÉÖrÉndÉzéséÜÉzI mÉló mannonÜalmán lÉszI kér 
íámoÖaíásí az lrszáÖos molÖárőr pzövÉíséÖK bzí a kéévásÉlők nÉm íámoÖaííákK 

· A hblm éálóázaíaánk NOTTI NOUOINPOP sorszámoí kaéíakI mávÉl az Élső RMM lÉsz 
az Élső körbÉn ÉlbírálvaI íÖó a má éálóázaíunk a ffK félévrÉ vaÖó jövőrÉ csúszákK 

· Tájékozíaíía a íÉsíülÉíÉíI ÜoÖó járdafÉlújííásra kér árajánlaíokaí 
· coníosnak íaríja a mÉÖlévő vízjoÖá ÉnÖÉdéló alaéján a bÉlvízÉlvÉzÉíés éálóázaí 

úíján íöríénő mÉÖoldásáí ásI mávÉl az Élmúlí ÜÉíÉkbÉn ásméí kaíaszírofálás 
ÜÉlózÉíÉk alakulíak ká a gózsÉfI gókaáI Akác uícák íÉrülÉíénK 

· Tájékozíaíásí adoíí a földÜasználaíá bÉjÉlÉníésről 
 
gÉlÉnlévők áíbÉszélíék az ÖTC kérÉlméíI mÉlóÉí ÉlváÉkbÉn íámoÖaínakI kéríék a jÉÖózőíI a 
kövÉíkÉző ülésrÉ készíísÉn az ÉlkülönííÉíí összÉÖÉk fÉlÜasználásáról íájékozíaíóíI má lÉíí 
bÉlőlÉ már káfázÉívÉI márÉ van ÉlőzÉíÉs köíÉlÉzÉííséÖvállalás síbKI ÜoÖó ÉzÉk ásmÉrÉíébÉn 
íudjon döníÉná a kéévásÉlőJíÉsíülÉíK 
háráló méíer éolÖármesíer ÉlmondíaI ÜoÖó az Élmaradí káíüníÉíÉííÉk díjáíadásáí a eősök 
naéján OMNPK május OSJán íaríanák mÉÖI majd az Óvoda éíkÉzőjébÉn íaríanák az 
állófoÖadásíI mÉÖkérvÉ a konóÜa szÉmélózÉíéí az éíÉlÉk ÉlkészííésérÉK 
 
kémeíh aóra jeÖóző ÉlmondíaI káküldésrÉ kÉrülí a jTA ÉlnökénÉk állásfoÖlalása oudas 
iászló névvÉl kaécsolaíbanK Azí állásfoÖlalás alaéján az önkénóuralmá rÉndszÉrÜÉz 
köíÜÉíőI azaz mÉÖ kÉll válíozíaíná a közíÉrülÉí nÉvéíK Tuba hálmán kéévásÉlő írásban 
nóújíoíí bÉ javaslaíoíI mÉló szÉrání a oudas iászló uícáí jaráz iajosrólI díszéolÖárunkról 
javasolja ÉlnÉvÉznáK A joÖszabáló éríÉlmébÉnI álóÉn közíÉrülÉíJáínÉvÉzés máaíí a 
földÜávaíalá bÉjÉÖózés ánÖóÉnÉs és a lakcímkáríóákaí a járásá Üávaíal Üávaíalból küldá mÉÖK  
 
A éolÖármÉsíÉr íámoÖaíía a javaslaíoíI néÜánó kéévásÉlő úÖó vélíÉI váráÖról lÉÖóÉn 
ÉlnÉvÉzvÉI majd a éolÖármÉsíÉr szavazásí rÉndÉlí ÉlK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí R áÖÉn O nÉm szavazaííal mÉÖÜozía alábbá ÜaíározaíáíW 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
RPLO0NPKEfsKNTKF számú eaíározaía  
a oudas iászló uíca áínevezéséről  

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÉlÉÖÉí íévÉ a OMNNK évá NUVK íörvénó N4K§ EOF 
                           bÉkÉzdésébÉn foÖlalíaknak a oudas iászló uíca közíÉrülÉíÉí 
                           jaráz iajos uícának nÉvÉzá áíK 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon a Üaíározaíban 
                           coÖlalíak alaéján a közíÉrülÉí áííraíásáról és az államéolÖárok 
                           iakcímkáríóáának ÉlkészíííÉíésérőlI íovábbá a közszolÖálíaíók fÉlé  
                           Töríénő jÉlÉníésrőlK 
 
                           cÉlÉlősW kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
                           eaíárádőW OMNPK május PNK 



  
 

 
 

 
oácz gózsef kééváselő javasolíaI írjon a íÉsíülÉí lÉvÉlÉí az lrszáÖÖóűlés blnökénÉk és a 
jánászíÉrÉlnöknÉk lÉírva azíI málóÉn Üáíránó éríÉ a íÉlÉéülésí azéríI mÉrí nÉm vÉíí fÉl 
ÜáíÉlíK gÉlÉzíÉI ÜoÖó a péorícsarnok mÉllÉííá iakó Üáz kÉrííésÉ bÉdőlíI Él kÉll Üárííaná a 
balÉsÉívÉszélóíK héríÉ a éolÖármÉsíÉríI rÉndÉljÉ mÉÖ a munkáíI mÉlóÉí a íÉsíülÉí 
íámoÖaíoííK gavasolía íovábbáI ÜoÖó az lbsáíos családnakI aÜol mosí szülÉííÉk ákrÉk és 
már van kéí káskorú adjon az önkormánózaí anóaÖá sÉÖííséÖÉíK  
 
A éolÖármesíer ÉlmondíaI ÜoÖó ő már ÜÉíÉkkÉl ÉzÉlőíí írí ÉÖó kéíoldalas lÉvÉlÉí a 
BÉlüÖómánászíÉrnÉkI mÉlóbÉn az Élmúlí NR év éálóázaíá sákÉríÉlÉnséÖÉkÉíI fÉjlÉszíésá 
ÜáánóossáÖokaí részlÉíÉsÉn lÉíríK TÉrmészÉíÉsÉnI Üa kÉllI Ézí Élküldá másÜová ásK  A kÉrííés 
bÉdőlésÉ máaíí Üéífőn áníézkÉdákK 
 
 
Tuba hálmán kééváselő a hézálabda bÖóÉsülÉí vÉzÉíőséÖÉ nÉvébÉn köszöníÉ mÉÖ a 
jÉÖózőnÉk az ÉÖóÉsülÉí áíalakulásáÜoz nóújíoíí sÉÖííséÖÉíK 
 
cehérvárá hároló kééváselő ÉlmondíaI a jáíszóíér áérálás NRJíől üzÉmÉlI és javasolía a 
möÖöííÉ lévő zöld íÉrülÉírÉ ééüljön focáéálóaK 
 
A jeÖóző Élmondía a éolÖármÉsíÉr joÖosulí rÉndkívülá ÖóÉrmÉkvédÉlmá íámoÖaíás és 
áímÉnÉíá sÉÖéló mÉÖállaéííására ásI áníézkÉdák a íámoÖaíás mÉÖííéléséről a szükséÖÉs 
dokumÉníumok ásmÉrÉíébÉnK 
 

 
bzí kövÉíőÉn háráló méíer éolÖármesíer mÉÖköszöníÉ a részvéíÉlí és NVKOR órakor a 
nóálvános ülésí bÉzáríaK  
 

kKmKfK 
 
        háráló méíer                                                                   kémeíh aóra 
      éolÖármesíer                                                                       jeÖóző 
 
       Tuba hálmán                                                              áfjK oaczenböck hálmán            
   jeÖózőkönóvJháíelesííő                                                         jeÖózőkönóvJháíelesííő 
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