
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 júnáus OSK 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 
 
fÖazolían íávol:           hövecses Támea aléolÖármesíer 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: kémeíh aóra jeÖóző 
 
Tanácskozásá joÖÖal meÖhívoííak: Benkőné hrankováís jelándaI aömöíör oozalándaI méíer 
sákíor cerenc 
 
A hÁBbiJTs a kééváselőJíesíüleíá ülésí röÖzííeííe íeljes íerjedelembenK 
 
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 A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

OF blőíerjeszíés a házszámozás szabálóaáról szóló rendeleíJíervezeíről                                                                       
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer  
             kémeíh aóra jeÖóző 

PF A helóá áéarűzésá adó íárÖóában meÖalkoíoíí rendeleí módosííása 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 

QF A szálárd hulladékról szóló NRLOMNMK EuffKPMKF számú rendeleí módosííása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

RF Tájékozíaíó jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde OMNOLNPK évá szakmaá 
munkájáról        

      blőadó: aömöíör oozalánda áníézménóvezeíő      
SF Beszámoló a dóermekjóléíá pzolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről 
      blőadó: méíer sákíor cerenc családÖondozó   



TF A helóá esélóeÖóenlőséÖá íerv meÖváíaíása 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző                        

UF A házá seÖííséÖnóújíás szakmaá éroÖramjának felülvázsÖálaía 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 

VF A szocáálás éíkezíeíés szakmaá éroÖramjának felülvázsÖálaía 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 

NMF Az áníézménóvezeíőá álláshelóre káírí éálóázaí elbírálása EjackóJhuckó kaéközáJ 
lííhonos Óvoda és BölcsődeF 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző      

NNF Az Álíalános fskola áníézménóvezeíőá éálóázaíára káírí éálóázaí véleménóezése 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer       

NOF bÖóebek 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

                   kémeíh aóra jeÖóző 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal az alábbá naéárendá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía el: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
RTLOMNPKEsfKOSKF számú eaíározaía 

a OMNPK júnáus OSJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
NK A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
OK blőíerjeszíés a házszámozás szabálóaáról szóló rendeleíJíervezeíről                                                                                  

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer  
             kémeíh aóra jeÖóző 

PK A helóá áéarűzésá adó íárÖóában meÖalkoíoíí rendeleí módosííása 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 

QK A szálárd hulladékról szóló NRLOMNMK EuffKPMKF számú rendeleí módosííása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

RK Tájékozíaíó jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde OMNOLNPK évá szakmaá 
munkájáról        

      blőadó: aömöíör oozalánda áníézménóvezeíő      
SK Beszámoló a dóermekjóléíá pzolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről 
      blőadó: méíer sákíor cerenc családÖondozó   
TK A helóá esélóeÖóenlőséÖá íerv meÖváíaíása 

blőadó: kémeíh aóra jeÖóző                        
UK A házá seÖííséÖnóújíás szakmaá éroÖramjának felülvázsÖálaía 

blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
VK A szocáálás éíkezíeíés szakmaá éroÖramjának felülvázsÖálaía 

blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
NMK Az áníézménóvezeíőá álláshelóre káírí éálóázaí elbírálása EjackóJhuckó kaéközáJ 

lííhonos Óvoda és BölcsődeF 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző      

NNK Az Álíalános fskola áníézménóvezeíőá éálóázaíára káírí éálóázaí véleménóezése 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer       

NOK bÖóebek 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

                   kémeíh aóra jeÖóző 



 
         
 
A naéárendá éoníok íárÖóalása előíí szóí kérí áfjK Börzseá iászló kééváselő és elmondíaI hoÖó a 
háréáíaljaá seÖííők Öóűjíésí szervezíek az árvízkárosulíaknakI meló összeÖeí a íeÖnaéá naéon 
jecsér közséÖ éolÖármesíerének áíadíákK hészülí eÖó ráéorí ásI melóeí javasol meÖíekáníená a 
faluíévé köveíkező adásábanK 
 

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

háráló méíer éolÖármesíer az írásos naéárendeí szóban nem eÖészííeííe káI kéríe annak 
elfoÖadásáíK                                        

 
A kééváselőJíesíüleí S áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

R8LOMNPKEsfKOSKF 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 
 
 
NTKMU kor meÖérkezeíí cehérvárá hároló kééváselőI íÖó a íesíüleí léíszáma T főre emelkedeííK 
               
      OK naéárendá éoní  

blőíerjeszíés a házszámozás szabálóaáról szóló rendeleíJíervezeíről                                                                                  
      blőadó: háráló méíer éolÖármesíer  
                   kémeíh aóra jeÖóző 
 
A jeÖóző ásmeríeííeI hoÖó az új önkormánózaíá íörvénó ad felhaíalmazásí a házszámozás 
rendjének rendeleíben íöríénő meÖhaíározásárólK Az elkészülí íervezeí az eddáÖá Öóakorlaíoí 
íaríalmazzaK jeÖjeÖóezíeI hoÖó a oudas iászló uíca áínevezésére nem ezérí kerülí sorI hanem 
száníén az új önkormánózaíá íörvénó vonaíkozó rendelkezése alaéjánI meló szerání nem 
váselheíá közíerüleí nevéí az a személóI aká az elmúlí önkénóuralmá rendszerhez köíheíőK 
oudas iászló a jaÖóar Tudománóos Akadémáa elnökének állásfoÖlalása alaéján az 
önkénóuralmá rendszerhez köíheíőI ezérí kerülí sor a közíerüleí nevének meÖválíozíaíásáraK  
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoníok 
íárÖóábanK 
                       
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 NMLOMNPK EsffKM8KF Önkormánózaíá oendeleíe 

a közíerüleí elnevezés és a házszámozás rendjéről 



 
                           A kééváselőJíesíüleí az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání foÖadja  
                           bl a rendeleíJíervezeíeíK                                   
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK                              
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káhárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK júláus NMK  
 
 
PK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a VLOMNPK EfsKORKF a helóá áéarűzésá adóról szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  
                       
A jeÖóző az írásos anóaÖoí szóban röváden ásmeríeííeK 
 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí:             

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

NNLOMNPK EsffKM8KF Önkormánózaíá oendeleíe             
 a helóá áéarűzésá adóról                                                                 

 
                           A kééváselőJíesíüleí a helóá áéarűzésá adóról szóló rendeleíJíervezeí 
                          Az előíerjeszíésben foÖlalí íaríalommal elfoÖadjaK 
 
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káhárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK júláus NMK 
 

4K naéárendá éoní 
blőíerjeszíés NRLOMNMKEuffKPNKF a íeleéülésá szálárd hulladékok kezelésével kaécsolaíos 
közszolÖálíaíásról szóló rendeleí módosííásáról 

      blőadó: háráló méíer éolÖármesíer  
 
háráló méíer éolÖármesíer elmondíaI hoÖó hörnóezeívédelmá Államíáíkár állásfoÖlalása 
alaéjánI míÖ íörvénó nem szabálóozzaI az önkormánózaínak joÖában áll helóá rendeleíben a 
lakaílan ánÖaílanokaí szabálóoznáK 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí:             

 
 



 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

NOLOMNPK EsffKM8KF Önkormánózaíá oendeleíe             
 a NRLOMNMKEuffKPNKF a íeleéülésá szálárd hulladékok kezelésével kaécsolaíos 

közszolÖálíaíásról szóló rendeleí módosííásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a rendeleíJíervezeí az előíerjeszíésben 
                           foÖlalí íaríalommal elfoÖadjaK 
 
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káhárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK júláus NMK 
 

 
RK naéárendá éoní 
Tájékozíaíó jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde OMNOLNPK évá szakmaá 
munkájáról        
blőadó: aömöíör oozalánda áníézménóvezeíő      
 

aömöíör oozalánda áníézménóvezeíő az írásos anóaÖoí szóban az alábbáakban eÖészííeííe 
ká: A csoéoríléíszám az év véÖéáÖ folóamaíosan nőííI az új köznevelésá íörvénó szabálóaá 
alaéján ezí az alaéííó okáraíon áí kell majd vezeínáK A nevelésá év rendben lezajloííI szereíne 
köszöneíeí mondaná a szülőknek a széé ballaÖásá meÖleéeíéséríK 
blmondíaI foníos lenne az udvará jáíékok szabvánóosííásaI meló be van íervezve a 
kölíséÖveíésbeI erre kellene a nóáron fáÖóelmeí fordííaná a szokásos fesíéseken kívülK 
háemelíeI hoÖó az eléÖedeííséÖá kérdőíveí káéríékelíe a nevelőíesíüleí és a vezeíésI 
összesséÖében a szülők eléÖedeííek a veÖóes csoéorííal és az óvoda munkájávalK 
bÖóebekben az írásos anóaÖoí nem kívánía káeÖészííenáK 
 
háráló méíer éolÖármesíer a kééváselőJíesíüleí nevében meÖköszöníe aömöíör oozalánda 
íeleéülésérí véÖzeíí íevékenóséÖéí és áínóújíoíía számára az bmberá brőforrás jánászíéráum 
okleveléí és eÖó csokor váráÖoíK 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaíokkal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
RVLOMNPK EsfKOSKF számú eaíározaía 

A jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde OMNOLOMNPK nevelésá évéről véÖzeíí 
beszámoló elfoÖadásáról                                                 

 
                           A kééváselőJíesíüleí az áníézménó íevékenóséÖről készííeíí 
                           beszámolóí válíozaílan íaríalommal elfoÖadjaK      
                           A beszámoló a mellékleí részéí kééezáK                                 
 
bzí köveíően aömöíör oozalánda íávozoíí a kééváselőJíesíüleíá ülésrőlK 



           
SK naéárendá éoní 
Beszámoló a dóermekjóléíá pzolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről 

      blőadó: méíer sákíor cerenc családÖondozó   
 

háráló méíer éolÖármesíer bemuíaíía a kééváselőJíesíüleínek az új családÖondozóíI 
akánek eddáÖá munkájával eléÖedeííK blmondíaI az anóák naéá újsáÖban részleíesen 
meÖásmeríeííe a íeleéülés méíer sákíor cerenceíK bzí köveíően meÖkéríeI ásmeríesse a 
Öóermekjóléíá szolÖálaí OMNO évá íevékenóséÖéíK 
 
méíer sákíor cerenc családÖondozó köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíI majd 
röváden bemuíaíkozoííK Az írásos anóaÖoí nem kívánía szóban káeÖészííenáI kéríe a 
kééváselőJíesíüleí íaÖjaáí mondják el véleménóükeíK 
 
ffjK Börzseá iászló kééváselő meÖkérdezíeI az áskolaá íávolmaradásokaí hoÖóan Öondolía 
korláíozná? 
 
méíer sákíor cerenc válaszában elmondíaI ez naÖóon nehéz feladaí és sokak eÖóüííes 
munkájáí áÖénóláK A leÖfoníosabb az okok felíárása e íerüleíenK 
 
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 
SMLOMNPKEsfKOSKF számú eaíározaía 

A Öóermekjóléíá szolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről szóló beszámoló elfoÖadásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a Öóermekjóléíá szolÖálaí OMNOK évá  
                           TevékenóséÖéről szóló beszámolóí válíozaílan íaríalommal 
                           blfoÖadjaK 
 
                           A beszámoló a mellékleí részéí kééezáK 
 
A haíározaíhozaíalí köveíően méíer sákíor cerenc íávozoíí az ülésíerembőlK 
                            

 
TK naéárendá éoní 
A helóá esélóeÖóenlőséÖá íerv meÖváíaíása 
blőadóK kémeíh aóra jeÖóző 
 
kémeíh aóra jeÖóző ásmeríeííe az eÖóenlő bánásmódról és az esélóeÖóenlőséÖ 
előmozdííásáról szóló íörvénó vonaíkozó rendelkezéséíI meló szerání OMNPK júláus MNK 
naéjáíól a íeleéülésá önkormánózaí az államházíaríás alrendszeréből és az euJs forrásokból 
éálóázaíá íámoÖaíásban csak akkor részesííheíőI ha rendelkezák helóá esélóeÖóenlőséÖá 
íervvelK fsmeríeííeI hoÖó ánÖóenes kéézésben sajáíííoíía el ő és a hávaíal eÖó dolÖozója a 
íervkészííés módjáíI formájáíK Az elkészííeíí íerv íaríalmazza mándazokaí a jövőbená 
célokaíI melóek korábban ás felmerülíek a fejleszíések íerénK dondolok áíí a közösséÖá 



íérreI eÖó falubuszra síbK jándenI amá a íervben benne szereéelI arra leheí éálóáznáK ea 
másra szereínénkI módosííaná kell a íerveíK  
 
jável kérdés nem hanÖzoíí elI a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní 
íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
SNLOMNPKEsfKOSKF számú eaíározaía 

Öííevénó közséÖ helóá esélóeÖóenlőséÖá éroÖramjáról                            
 

                           A kééváselőJíesíüleí a helóá esélóeÖóenlőséÖá éroÖramjáí  
                           Az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání elfoÖadjaK          
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíerI Öondoskodjon a ebm 
                           O évenkéníá vaÖó szükséÖ szerání Öóakorább felülvázsÖálaíárólK 
 
                           A éroÖram a mellékleí részéí kééezáK 
 
                           celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádő: folóamaíos 
 
8JVK naéárendá éoníok 
A házá seÖííséÖnóújíás szakmaá éroÖramjának felülvázsÖálaía 
A szocáálás éíkezíeíés szakmaá éroÖramjának felülvázsÖálaía 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
 
kémeíh aóra jeÖóző elmondíaI jelenleÖ ás van szakmaá éroÖramja mándkéí szolÖálíaíásnakI 
melóeí leÖalább kéíéveníe felül kell vázsÖálnáK brre kerülí mosí sorK  
 
A naéárendá éoní íárÖóalásánál szóba kerülíI hoÖó a íeleéülésen az eÖóák eÖóház ás működíeí 
házá seÖííséÖnóújíásíI amá a kééváselők szerání nem konkurencáaK  
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí TJT áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíaáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
SOLOMNPKsfKOSKF számú eaíározaía  

a házá seÖííséÖnóújíás szakmaá éroÖramjának módosííásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání  
                           foÖadja el a házá seÖííséÖnóújíás szakfeladaí szakmaá éroÖramjáíK 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
SPLOMNPKsfKOSKF számú eaíározaía  

a szocáálás éíkezíeíés szakmaá éroÖramjának módosííásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání  
                           foÖadja el a szocáálás éíkezíeíés szakfeladaí szakmaá éroÖramjáíK 



NMK naéárendá éoní 
Az áníézménóvezeíőá álláshelóre káírí éálóázaí elbírálása EjackóJhuckó kaéközáJ 

      oííhonos Óvoda és BölcsődeF 
      blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  
 
háráló méíer éolÖármesíer ásmeríeííeI hoÖó az áníézménóvezeíőá álláshelóre kéí éálóázaí 
érkezeíí beK Az eÖóák éálóázaíoí a kééváselőJíesíüleí eredménóíelennek nóálvánííoííaK Benkőné 
hrankováís jelánda éálóázaía a íörvénóá előírásnak és a káírásban foÖlalíaknak meÖfelelíK 
höszöníöííe Benkőné hrankováís jelánda éálóázóíI és meÖkéríe ásmeríesse röváden 
éálóázaíáíK 
 
Benkőné hrankováís jelánda köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíI elmondía NQ éve 
dolÖozák az áníézménóben és úÖó vélá szakmaá íaéaszíalaíaI valamání vezeíőá kééesséÖeá 
kééessé íeszák az áníézménó vezeíéséreK bzí köveíően részleíesen ásmeríeííe vezeíőáI 
éedaÖóÖáaá háívallásáíI vezeíőá konceécáójáíI fejleszíésá elkéézeléseáíK E A éálóázaíá anóaÖ a 
mellékleí részéí kééezáF héríe a kééváselőkeí íeÖóék fel kérdéseákeíI mondják el 
véleménóükeíK 
 
oácz gózsef kééváselő azí kérdezíeI van e elkéézelése a veÖóes csoéoríok helóeíí eÖónemű 
csoéoríok vásszaállííására? 
 
Benkőné hrankováís jelánda válaszában elmondíaI hoÖó a szülők vásszajelzése alaéján a 
veÖóes csoéorí beválíI íÖó nem kérdés meÖválíozíaíásaK Amákor a veÖóes csoéorí bevezeíésre 
kerülíI íöbbenI közíük az óvodaéedaÖóÖusok ás íaríoííak íőleI mennóáre lesz jóK eász mándkéí 
válíozaínak meÖvan az előnóeK kem áÖazI hoÖó az óvónőknek a veÖóes csoéorí könnóebbI 
merí a naÖóokra bízzák a kácsákeíK pőíI ez a nehezebbI hászen mánden éleíkornak meÖvan a 
sajáíossáÖaI a fejleszíésá leheíőséÖeáI és ahhoz méríen kell a foÖlalkozásokaí meÖszerveznáK 
jára már bebázonóosodoííI jó a veÖóes csoéoríI íÖó válíozás e íerén nem várhaíóK 
 
jável íöbb kérdésI hozzászólás nem hanÖzoíí elI a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a 
naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
S4LOMNPK EsfKOSKF számú eaíározaía 

Benkőné hrankováís jelánda meÖbízásáról a jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és 
Bölcsőde áníézménóvezeíőjévé 

 
                           A kééváselőJíesíüleí Benkőné hrankováís jelándáí bízza meÖ az öííevénóá 
                           jackóJhuckó kaéközáoííhonos Óvoda és Bölcsőde áníézménóvezeíőá 
                           junkakörére OMNPK szeéíember MNJOMNUK auÖuszíus NRK közöííá ádőíaríamraK 
                           A maÖasabb vezeíő vezeíőá éóíléka a éóílékalaé OMM BJaK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon a kánevezésá 
                           lkáraí elkészííéséről és azí a jÁhJnak küldje meÖK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK júláus OMK 
     
A éolÖármesíerI a kééváselők és a jeÖóző ás Öraíulálíak a vezeíőá meÖbízáshozK 



bzí köveíően Benkőné hrankováís jelánda íávozoíí az ülésíerembőlK 
 
 

NNK naéárendá éoní 
Az Álíalános fskola áníézménóvezeíőá éálóázaíára káírí éálóázaí véleménóezése 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer       
 
háráló méíer éolÖármesíer elmondíaI hoÖó véleménóezésá joÖköre van a kééváselőJ
íesíüleínekK A éálóázaí káírásáí köveíően íöbb jeleníkező ás felkeresíeI érdeklődöíí a 
íeleéülésI az áníézménó helózeíérőlI hovácsné pzemes fbolóa nemK Áínézve az anóaÖáí 
íöbb kérdés ás felmerülíK méldáulI hoÖó máérí kell szeéíemberíől maÖasabb vezeíőI mákor a 
jelenleÖá vezeíő decemberíől lesz nóuÖdíjasI nem derülí ká az anóaÖból éoníosan hol ás 
lakákK jável öííevénóá éálóázó ás volíI csak érvénóíelen leíí a éálóázaíaI mável méÖ nem 
fejezíe be a közokíaíás vezeíőá kéézésíI azí javasoljaI hoÖó ne íámoÖassa a íesíüleí ezí a 
éálóázaíá anóaÖoíI javasoljaI hoÖó új éálóázaí kerüljön káírásra OMNQK január NK naéjávalI 
addáÖra a helóbelá éálóázó ás meÖszerzá kééesííéséíK 
 
oácz gózsef kééváselő elmondíaI az áskola ás meÖkaéía véleménóezésre a éálóázaíoíI 
melóben a nevelőíesíüleí íöbb hábáí ás íalálíK A hábák az áníézménó nem ásmeréséből 
adódnakI álleíve háánóos íárÖóá ásmereíekbőlK eáánóolía a nevelőíesíüleíI máérí OMNNJes 
ajánlólevél van csaíolvaK ieánformálva a éálóázóí sem kaéíunk éozáíív válaszíI íÖó a 
nevelőíesíüleí nem íámoÖaíja a éálóázóíK 
 
A kééváselőJíesíüleí íaÖjaá a éolÖármesíer álíal elmondoííakkal eÖóeíéríeííekK 
 
 

A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
SRLOMNPK EsfKOSKF számú eaíározaía 

az Álíalános fskola áÖazÖaíóá álláshelóére meÖküldöíí éálóázaí  
véleménóezéséről 

 
 

                           Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíe 
                           nem íámoÖaíja hovácsné pzemes fbolóa éálóázaíá anóaÖáíI és 
                           kérá a éálóázaí káírójáíI hoÖó OMNQK január MNK naéjáíól hárdesse meÖ 
                           újra az állásíK A kééváselőJíesíüleí szereínéI ha íöbb éálóázó közül íudna 
                           válaszíanáI és kánóálvánííjaI amennóáben öííevénóá éálóázó leszI őí 
                           kívánja elsődleÖesen íámoÖaínáK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI hoÖó a hfhJnek a haíározaíá 
                           hávonaíoí küldje meÖK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK júnáus PMK 

 
                     
 
 



NOK naéárendá éoní 
bÖóebek  
blőadó:háráló méíer éolÖármesíerIkémeíh aóra jeÖóző  
 
 
háráló méíer éolÖármesíer az alábbáakban számolí be az elmúlí ülés óía elíelí üÖóekrőlI 
álleíve döníésí áÖénólő kérdésekről 
 

NK oóma haíolákus bÖóházközséÖ kérelme íáborozáshoz: a kééváselőJíesíüleí íaÖjaá 
közöíí váíáí válíoíí ká az eÖóház kérelmeI leÖánkább azéríI máérí nem szereéel 
éoníosan hánó öííevénóá Öóermekeí érání és mák a éoníos kölíséÖekI véÖül a 
kééváselőJíesíüleí R áÖen O nem szavazaííal az alábbá haíározaíáí hozía meÖ: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

SSLOMNPKEsfKOSKF számú eaíározaía  
a oómaá kaíolákus bÖóház nóárá íáborozásá kérelmének elbírálásáról 

 
                           A kééváselőJíesíüleí O Öóermek nóárá íáborozásának kölíséÖeáí 
                           TámoÖaíja QQKMMMIJcí összeÖbenK                                                                          
                            
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI Öondoskodjon az        
                           ÖsszeÖ áíuíalásárólK 
 
                           celelős: háráló méíer éolÖármesíer  
                           eaíárádő: OMNPK júláus NSK 
 

 
OK  A réÖá  áfá ÖTC íámoÖaíásá kérelme  szlovákáaá íesívér íeleéülésá íalálkozóhozK bzí 

a kérelmeí a kééváselőJíesíüleí nem íámoÖaííaK 
 
PK pzáÖeíköz nuelle hfíK hérelmeK A éolÖármesíer részleíesen ásmeríeííe a kérelmeíI 

valamání a korábbá íesíüleí döníéséí TMM cíLmO ár meÖszabásárólK E A kérelem a 
mellékleí részéí kééezáF A kééváselőJíesíüleí íámoÖaíía feníá áron a TPULVQ és a 
TPULUT hrszJú ánÖaílan éríékesííéséí úÖóI hoÖó az eÖóák ánÖaílaní fásííásra 
használja a céÖK A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá 
haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

STLOMNPKEsfKOSKF számú eaíározaía  
a TP8L8TK és a TP8LV4K hrszJú belíerüleíá ánÖaílanok éríékesííéséről és eladásá árának 

meÖhaíározáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a feníá hrszJú ánÖaílanjaáí 
                           TMM cíLmO áron kívánja éríékesííená a pzáÖeíköz nuelle hfíKJnekK 
                           AdásJvéíel eseíén a íesíüleí káköíáI hoÖó a TPULVQ hrszJú ánÖaílanon 
                           markosííással vaÖó fásííással zajvédő falaí alakííson káK                 
                            
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI hoÖó a haíározaíban 
                           foÖlalíakról az éráníeííeí éríesííseI majd kösse meÖ az adásJvéíelá 
                           szerződésíK 



 
                          celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                          eaíárádő: OMNPK júláus NSKa közlésí álleíően 
               
 

 
QK ieader éálóázaíunk eredménóesséÖe a járáa szobor felújííására álleíve a éarkoló 

felújííásáraK 
 
RK Az ÖoaÖdhlkveA hfíJvel újabb szerződésí köíöííünk R éves ádőíaríamraK Az 

elmúlí O évben a színvonalraI mánőséÖreI éarínerá vászonóra nem volí éanaszK 
 
 

SK hönóvíár:  jeÖóeá hönóvíárral köíöíí meÖállaéodás szerání NKMOMKMMM cí –oí kaé 
Öííevénó meló feleíí a jeÖóeá könóvíár rendelkezák EfejleszíésI könóv 
ánformaíákaF 

 
TK  pzúnóoÖÖóérííésről:  O Öóérííésí rendelíünk meÖ a jóvárá  TársulásíólI melónek 

eÖó részéí éálóázaí bázíosííja I íÖó ás a kéí Öóérííés PVMK MMM cí önrészbe kerülI míÖ 
OMMKMMM cí íámoÖaíásí kaéíunkK N Öóérííés ebből meÖíöríéníK Az árvízhelózeí máaíí 
OJO  Öóérííésí kaéunk a kaíaszírófavédelemíől I O földáí  és O reéülőÖééeseí melóből 
száníén eÖóeíJeÖóeí elvéÖezíek I meló sok kívánnávalóí haÖó maÖa uíánK bzí 
jelezíük a kaíaszírófavédelemnekK 

 
 

oácz gózsef kééváselő íávozoíí az ülésíerembőlI íÖó a kééváselőJíesíüleí léíszáma S főre 
csökkeníK       

         
UK sédőnőí helóeííesííő oamné hunszáÖeíá védőnő kéríeI hoÖó szeéíemberíől nem 

íudja elláíná az eÖóre naÖóobb íerhekkel járó feladaíokaíI ezérí új védőnőí 
keresíünkK brre az fkrénóá BoÖnárné Takács haíalán védőnőí íalálíukK A vele 
köíendő szerződés folóamaíban vanK   

 
VK Tűz és  Baleseívédelem dolÖaának rendezése:  háss pándor vállalkozóval köíöííünk 

szerződésí I mável  ezen íerüleí eléÖÖé el volí hanóaÖolva és az elköveíkező 
hónaéokíól évekíől kezdve naÖó hanÖsúló foÖnak az ellenőrzésre szánnáK évá 
OMMKMMM cí érí vállalja  áníézménóeánk eÖészére a íűz és baleseívédelmeíK 

 
NMK pzárénák éróbája: a három szárénából O nem működák ezekeí ellenőrázíeííükI mání 
műszaká I mání éráníésvédelmá szeméoníbólK bÖóedül a jáklósá u sarkán lévő 
működákK héríünk árajánlaíoí a beszerzésről N db száréna NKOMMK MMM cíJba kerülneK 
bzérí a kaíaszírófavédelemnek eÖó leveleí foÖalmazunkI meló szerání ekkora 
összeÖeí nem áll módunkban meÖfázeínáK 

 
NNK sázeí és szennóvázeí szereínénk bevezeíná a Tűzolíó szeríárhozK kéríem a 

mannonvíz vezéráÖazÖaíójáí ennek a káváíelezésének seÖííéséreK há ás jöííek és 
meÖkaéíuk az íÖéreíeíK sárjuk a fejleménóekeíK 

 



NOK A köveíkező évre ásméí az blkT válaszíjuk szolÖálíaíónakI hász kedvezőbb 
ajánlaíoí íeíí az elmúlí évá vállamos árakhoz kééesí  ONKRJ NVKUR álleíve közváláÖííás  
NTKOJ NRIT cí raK 

 
NPK bÖó  bClibp  plirTflk E szolesönF  nevű íársasáÖ kereseíí  meÖ közváláÖííás 

korszerűsííéssel kaécsolaíbanK iedes láméaíesíekkel íöríénő korszerűsííésreK 
Ajánlaíoí foÖnak kádolÖoznáK  

 
NQK A jaÖóar Telekom kóríKbérelné a MUULNM hrszJú külíerüleíá ánÖaílan NM mO 

íerüleíéíI meló az önkormánózaí íulajdonaI az üzemelíeíője a mannonvíz ZríK A 
bérleíá díj felesben álleíá meÖ a bérbeadóí és az üzemelíeíőíI erről szükséÖes 
haíározaíoí hoznáK A kééváselőJíesíüleí S áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía 
alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

S8LOMNPKEsfKOSKF számú eaíározaía  
a M88LNM hrszJú külíerüleíá ánÖaílan bérbe adásáról                                                        

 
                           A kééváselőJíesíüleí a feníá hrszJú ánÖaílaní bérbe adja a  
                           ORMKMMM cíHÁcA összeÖben a jaÖóar Telekom kóríKJnekK             
                           A bérleíá díj RM BJa az üzemelíeíőíI RM BJa bérbeadóí álleíá meÖK  
K  
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI hoÖó a haíározaíban 
                           foÖlalíakról az éráníeííeí éríesííseI majd kösse meÖ a bérleíá szerződésíK 
                            
 
                          celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                          eaíárádő: OMNPK júláus NSKa közlésí álleíően 
 
séÖül a éolÖármesíer meÖköszöníe az öííevénóá lakosoknak az árvíz alaíí íanúsííoíí seÖííő 
közreműködéséíK 
 
bzí köveíően kémeíh aóra jeÖóző íájékozíaíía a lakossáÖoí az ebek összeírásának 
köíelesséÖérőlI hoÖó ez a jeÖóző feladaíaI melóre leÖalább Péveníe kell sorí kerííenáK  
jeÖemlííeííe méÖI hoÖó sok a kánílévőséÖ az adóból és különösenI bár összeÖre nem sok a 
maÖánszemélóek kommunálás adójábólK bnnek összeÖeI a QKMMMIJcíLév a leÖkevesebb a 
körnóékenI kéríe a lakossáÖoí fázessék be íaríozásukaíI merí leíálíásra kerül fázeíésbőlI 
nóuÖdíjból eÖóaráníK 
 
bzí köveíően háráló méíer éolÖármesíer meÖköszöníe a részvéíelí és NVKMM órakor a 
nóálvános ülésí bezáríaK  
 

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