
Öííevénó hözséÖ Önkormánózaí 
hééváselőJíesíüleíe 
Öííevénó 
Fő uK NMMK 

g e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öííevénó hözséÖ Önkormánózaía hééváselőJíesíüleíének O0NPK május 4K naéján N7 
órakor az öííevénóá péoríéálóán meÖíaríoíí rendkívülá nóálvános íesíüleíá ülésérőlK A 
rendkívülá ülés összehívására az pZjpZJben meÖhaíározoíí módon kerülí sorK 
 
gelen vannak:  háráló méíer éolÖármesíer 

pák dóula aléolÖármesíer  
                                    oácz gózsef kééváselő 
                                    ffjK oaczenböck hálmán kééváselő 
                                    Tuba hálmán kééváselő 
                                    cehérvárá hároló kééváselő 
 
fÖazolían íávol:           áfjK Börzseá iászló kééváselő  
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: hövecses Támea aléolÖármesíer 
                                                                     kémeíh aóra jeÖóző 
 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíI az aléolÖármesíer 
asszonóí és meÖjelení államéolÖáríK jeÖállaéííoííaI hoÖó a kééváselőJíesíüleí haíározaíkéées 
mável a meÖválaszíoíí T kééváselőből S jelen vanK                                                                                                                                                                           
 
A haíálóos pzervezeíá és jűködésá pzabálózaí éríelmében felkéríe oaczenböck hálmán és 
pák dóula  kééváselőkeí jeÖózőkönóvJháíelesííőnekK 
 
bzí köveíően ásmeríeííe a naéárendá éoníokaíI amelóek az alábbáak:   
 

NF Az áníézménóvezeíőá álláshelóre beérkezeíí éálóázaíok ásmeríeíése  
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

OF A OMNPK évá kölíséÖveíésben elfoÖadoíí felhalmozásá íaríalék felhasználására 
javaslaííéíel                          
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

 
A kééváselőJíesíüleí S áÖen eÖóhanÖú szavazaííal az alábbá naéárendá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía el: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
R4/O0NPK(sK04K) számú eaíározaía 

a O0NPK május 4Já kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
NKF Az áníézménóvezeíőá álláshelóre beérkezeíí éálóázaíok ásmeríeíése  

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
OKF A OMNPK évá kölíséÖveíésben elfoÖadoíí felhalmozásá íaríalék felhasználására 

javaslaííéíel                          



blőadó: háráló méíer éolÖármesíer  
 

NK naéárendá éoní 
Az áníézménóvezeíőá álláshelóre beérkezeíí éálóázaíok ásmeríeíése  

      blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
  
 

háráló méíer éolÖármesíer elmondíaI az írásos anóaÖoí a íeÖnaéá naéon mánden kééváselő 
meÖkaéíaK A köznevelésá íörvénó alaéján 4 eÖóüííes felíéíelnek kell meÖfelelná érvénóes 
éálóázaí benóújíásáhozK Benkőné hrankováís jelánda ezekkel rendelkezákI gandó Áréádné 
azonban nemI merí éedaÖóÖus szakvázsÖa kereíében szerzeíí áníézménóvezeíőá 
szakkéézeííséÖÖel nem rendelkezákK bzáránóú íanulmánóaáí íavaló kezdíe meÖK jável a 4 
felíéíelnek eÖóüíí kell meÖlennáe a haíározaíá javaslaí azI hoÖó gandó Áréádné éálóázaíáí 
íekáníse érvénóíelennek a kééváselőJíesíüleíK 
 
A kééváselőJíesíüleí a éolÖármesíer álíal elmondoííakkal eÖóeíéríeíí és S áÖen eÖóhanÖú 
szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáíK  

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

RR/O0NPK (sK4K) számú eaíározaía 
gandó Áréádné áníézménóvezeíőá állás beíölíésére beadoíí éálóázaíának érvénóíelenné 

nóálvánííásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí érvénóíelennek nóálvánííja gandó Áréádné 
                           fníézménóvezeíőá állás beíölíésére beadoíí éálóázaíáí a nemzeíá 
                           höznevelésről szóló OMNNK évá CuCK Törvénó STK§Ja alaéjánI 
                           jerí az áníézménóvezeíőá meÖbízás felíéíelekéní meÖhaíározoíí 
                           medaÖóÖus szakvázsÖa kereíében szerzeíí áníézménóvezeíőá  
                           pzakkéézeííséÖÖel nem rendelkezákK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI hoÖó a haíározaíban  
                           coÖlalíakról gandó Áréádnéí éríesííseK 
 
                           celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádő: OMNPK május NMK 
 
               
      OK naéárendá éoní  

A O0NPK évá kölíséÖveíésben elfoÖadoíí felhalmozásá íaríalék felhasználására 
javaslaííéíel                          

      blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
 
háráló méíer éolÖármesíer elmondíaI az áérálásá ülésen kéríe a íesíüleíI kerüljön kámuíaíásraI 
a felhalmozásá íaríalék összeÖéből eddáÖ máre kölíöíí az önkormánózaí és ennek ásmereíében 
leheí íovábbá feladaíokról döníenáK Az előíerjeszíésí mánden kééváselő meÖkaéía a íeÖnaéá 
naéonK Az előíerjeszíésben íévesen leÖmaÖasabb ajánlaíkéní szereéel a OK8PRKRM4 cí a 
járdaééííésreI holoíí az a leÖkedvezőbbK hérí méÖ árajánlaíoí eÖó beíoníörő Öéé bérlésére ásI 
mellóel a járdából meÖmeníheíő beíon íörésére kerülheí sor úÖóI hoÖó azí az önkormánózaíá 
uíakra használja fel a íesíüleíK gavaslaía íeháí: az orvosá rendelő már elfoÖadoíí beruházásán 



íúlI a leÖelőnóösebb járdaééííésá ajánlaííal járdaééííés a cő úíonI íovábbá a péoríölíöző 
felújííásához anóaÖá hozzájárulás NK4PMKNSP cí naÖósáÖrendbenK 
 
ffjK oaczenböck hálmán kééváselő helóesbííeííI hoÖó az orvosá rendelő vázes berendezésá 
íárÖóaának felújííásáí NKNMMKMMM cíJal foÖadía el a íesíüleíK 
 
háráló méíer éolÖármesíer elmondíaI ez valóban íÖó vanI íeháí méÖ 4MMKMMM cí 
felhasználhaíó íaríalék leszI feníá összeÖek elfoÖadása uíán ásK 
 
A kééváselők íámoÖaííák a járdafelújííásí és a séoríölíöző felújííásáí ásI és S áÖen eÖóhanÖú 
szavazaííal meÖhozíák alábbá haíározaíukaí: 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
RS/O0NPK (sK4K) számú eaíározaía 

A felhalmozásá célú íaríalék felhasználásáról                                                                                                                
 

                           A kééváselőJíesíüleí a OMNPK évá felhalmozásá célú íaríalékból 
                           OK8PRKRM4 cí összeÖben a cő uíon a mellékelí árajánlaí alaéján 
                           járdafelújííásí haíároz elI íovábbá íámoÖaíja az ÖTC kérelméíI melóben 
                           a péoríölíözőre elnóerí éálóázaíhoz kéríek az elnóerí éálóázaí és  
                           az összkölíséÖveíés közöííá NK4PMKNSP cí naÖósáÖrendű íámoÖaíásíK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíerí a munka meÖrendeléséreI 
                           flleíve az ÖTC elnökJhelóeííesének éríesííésre az önkormánózaí  
                           TámoÖaíásárólK 
 
                           celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádő: OMNPK május NM K az éríesííésí álleíőenI állK OMNPK júnáus NRK 
 
 
 
bzí köveíően háráló méíer éolÖármesíer meÖköszöníe a részvéíelí és NTKPM órakor a 
rendkívülá nóálvános ülésí bezáríaK  
 

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