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Készült: ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk OMNPK szeéíember NNK 
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 
                                    cÉhérvárá hároló kéévásÉlő 
 
fÖazolían íávol:           cÉhérvárá hároló kéévásÉlő               
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: kémÉíh aóra jÉÖózőI hövÉcsÉs TámÉa 
aléolÖármÉsíÉr 
 
Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoííak: BÉnkőné hrankováís jÉlánda áníézménóvÉzÉíő 
 
A hÁBbiJTs a kéévásÉlőJíÉsíülÉíá ülésí röÖzííÉííÉ íÉljÉs íÉrjÉdÉlÉmbÉnK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííÉ a kéévásÉlőJíÉsíülÉí íaÖjaáíI az aléolÖármÉsíÉr 
asszonóí és mÉÖjÉlÉní államéolÖáríK jÉÖállaéííoííaI hoÖó a kéévásÉlőJíÉsíülÉí haíározaíkééÉs 
mávÉl a mÉÖválaszíoíí T kéévásÉlőből S jÉlÉn vanK                                                                                                                                                                           
 
A haíálóos pzÉrvÉzÉíá és jűködésá pzabálózaí éríÉlmébÉn fÉlkéríÉ oácz gózsÉf és pák dóula  
kéévásÉlőkÉí jÉÖózőkönóvJháíÉlÉsííőnÉkK 
 
bzí kövÉíőÉn ásmÉríÉííÉ a naéárÉndá éoníokaíI amÉlóÉk az alábbáak:   
 

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

OK blőíÉrjÉszíés a kéévásÉlőJíÉsíülÉí és szÉrvÉá OMNPK évá kölíséÖvÉíéséről szóló 4LOMNPK 
EffKNRKF számú rÉndÉlÉí módosííásáról 
blőadó: oácz gózsÉf a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökÉ 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 

PK BÉszámoló az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖvÉíésénÉk fK félévá íÉljÉsííéséről                                                
blőadó: oácz gózsÉf a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökÉ 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 

4K blőíÉrjÉszíés a közíÉrülÉí fálmforÖaíásá célú használaíáról szóló rÉndÉlÉíről 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 



RK blőíÉrjÉszíés íÉlÉéülésá éríékíár léírÉhozásáról 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

SK blőíÉrjÉszíés a jackóJ huckó kaéközá oííhonos Óvoda és BölcsődÉ Alaéííó 
lkáraíának módosííásáról                    

      blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző  
                   BÉnkőné hrankováís jÉlánda áníézménóvÉzÉíő 
TK blőíÉrjÉszíés az áníézménóvÉzÉíő és az áníézménóvÉzÉíőJhÉlóÉííÉs vÉzÉíőá éóílékának 

mÉÖállaéííásáról 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 

UK A jackóJ huckó kaéközá oííhonos Óvoda és BölcsődÉ áníézménóvÉzÉíőjÉ álíal 
bÉnóújíoíí kérÉlÉm mÉÖváíaíása 
blőadó: BÉnkőné hrankováís jÉlánda áníézménóvÉzÉíő 

VK blőíÉrjÉszíés a PVLOMNPKEsffKPNKF Bj rÉndÉlÉí alaéján bÉnóújíandó éálóázaíról 
blőadó: oácz gózsÉf mB Élnök 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

NMK blőíÉrjÉszíés a dóőrá kaÖóíérséÖá eulladékÖazdálkodásá Önkormánózaíá Társulás 
Alaéííó lkáraíának módosííásáról EszóbanF 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

NNK blőíÉrjÉszíés a rÉndÉlkÉzésrÉ állóI a OMNPK évbÉn ÉlfoÖadoíí kölíséÖvÉíés íaríalék 
fÉlhasználásáról 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

NOK blőíÉrjÉszíés a molÖármÉsíÉrá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 

NPK bÖóÉbÉk 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              kémÉíh aóra jÉÖóző 

N4K bÖóÉdá üÖóÉk Ezárí ülésF 
 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal az alábbá naéárÉndá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía Él: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
TN/OMNPKEfuKNNK) számú eaíározaía 

a OMNPK szeéíember NNJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
NK A lÉjárí haíárádÉjű haíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
OK blőíÉrjÉszíés a kéévásÉlőJíÉsíülÉí és szÉrvÉá OMNPK évá kölíséÖvÉíéséről szóló 4LOMNPK 

EffKNRKF számú rÉndÉlÉí módosííásáról 
blőadó: oácz gózsÉf a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökÉ 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 

PK BÉszámoló az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖvÉíésénÉk fK félévá íÉljÉsííéséről                                                
blőadó: oácz gózsÉf a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökÉ 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 

4K blőíÉrjÉszíés a közíÉrülÉí fálmforÖaíásá célú használaíáról szóló rÉndÉlÉíről 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

RK blőíÉrjÉszíés íÉlÉéülésá éríékíár léírÉhozásáról 



blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
SK blőíÉrjÉszíés a jackóJ huckó kaéközá oííhonos Óvoda és BölcsődÉ Alaéííó 

lkáraíának módosííásáról                    
      blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző  
                   BÉnkőné hrankováís jÉlánda áníézménóvÉzÉíő 
TK blőíÉrjÉszíés az áníézménóvÉzÉíő és az áníézménóvÉzÉíőJhÉlóÉííÉs vÉzÉíőá éóílékának 

mÉÖállaéííásáról 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 

UK A jackóJ huckó kaéközá oííhonos Óvoda és BölcsődÉ áníézménóvÉzÉíőjÉ álíal 
bÉnóújíoíí kérÉlÉm mÉÖváíaíása 
blőadó: BÉnkőné hrankováís jÉlánda áníézménóvÉzÉíő 

VK blőíÉrjÉszíés a PVLOMNPKEsffKPNKF Bj rÉndÉlÉí alaéján bÉnóújíandó éálóázaíról 
blőadó: oácz gózsÉf mB Élnök 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

NMK blőíÉrjÉszíés a dóőrá kaÖóíérséÖá eulladékÖazdálkodásá Önkormánózaíá Társulás 
Alaéííó lkáraíának módosííásáról EszóbanF 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

NNK blőíÉrjÉszíés a rÉndÉlkÉzésrÉ állóI a OMNPK évbÉn ÉlfoÖadoíí kölíséÖvÉíés íaríalék 
fÉlhasználásáról 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

NOK blőíÉrjÉszíés a molÖármÉsíÉrá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 

NPK bÖóÉbÉk 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              kémÉíh aóra jÉÖóző 

N4K bÖóÉdá üÖóÉk Ezárí ülésF 
 
         

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

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

 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

TO/OMNPKEfuKNNK) 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 a kééváselőJíesíüleí és szerveá OMNPK évá kölíséÖveíéséről szóló 4/OMNPK 
EffKNRK) számú rendeleí módosííásáról 

      blőadó: oácz gózsÉf a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökÉ 
       háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
       kémÉíh aóra jÉÖóző 

 
háráló méíer éolÖármesíer Élmondía a ménzüÖóá BázoíísáÖ íárÖóalía az ÉlőíÉrjÉszíésíI 
mÉlónÉk a lénóÉÖÉI hoÖó szÉrkÉzÉíáíalakííása íaríalékkéní vásszaéóíolí az állam néhánó 
fÉladaíra júnáus PMJáÖ 4KOMM ÉcíJoíI valamání a bérkoméÉnzácáó összÉÖéí az ÉlőíÉrjÉszíés 
alaéjánI mÉlóÉí célíaríalékba javasol hÉlóÉznáK jajd áíadía a szóí a ménzüÖóá BázoíísáÖ 
ÉlnökénÉkK 
 
oácz gózsef mB elnök ÉlmondíaI hoÖó a éénzüÖóá bázoíísáÖ Ézí a naéárÉndá éoníoí 
ÉlfoÖadásra javasolja a kéévásÉlőJíÉsíülÉínÉkK  
 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoníok 
íárÖóábanK 
                       
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíéí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 NP/OMNPK EfuKO4) Önkormánózaíá oendeleíe 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání foÖadja  
                           bl a rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉíÉíK                                   
                           A rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK                              
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rÉndÉlÉí káhárdÉíésérőlK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK szÉéíÉmbÉr ORK        
 
 
PK naéárendá éoní 
Beszámoló az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖveíésének fK félévá íeljesííéséről                                                   
blőadó: oácz gózsÉf a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökÉ 

 háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                       
oácz gózsef mB elnök ÉlmondíaI a bázoíísáÖ a kérdésÉárÉ az ülésÉn válaszí kaéoííK Az 
anóaÖból láíhaíó volíI hoÖó a káadások mÉÖhaladják a bÉvéíÉlÉkÉíI mÉlónÉk az oka azI hoÖó a 
nóuÖdíjba vonulí munkaíársaknak a jubálÉumá juíalma az Élső félévbÉn kÉrülí káfázÉíésÉK 
hérdés volí méÖI hoÖó a VUO Écí üÖóvédá lÉíéíI máí jÉlÉníK bz a konóháí korábban üzÉmÉlíÉíő 
vállalkozónak vásszauíalí összÉÖK A konóha áíadása során fÉlmÉrülí kölíséÖÉknÉk Éz a részÉ 
nÉm kÉrülí ÉlásmÉrésrÉK 
 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 



A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí:                   
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
TP/OMNPKEfuKNNK) számú eaíározaía                     

 az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖveíésének fK félévá íeljesííéséről szóló beszámoló 
elfoÖadásáról 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az Önkormánózaí OMNPK évá kölíséÖvÉíésénÉk       

fK félévá íÉljÉsííéséről szóló bÉszámolóí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalí 
íaríalommal ÉlfoÖadjaK 

                            Az ÉlőíÉrjÉszíés a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                            

4K naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a közíerüleí fálmforÖaíásá célú használaíáról szóló rendeleíről 

      blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
 
 
kémeíh aóra jeÖóző ÉlmondíaI hoÖó a mozÖókééről szóló OMM4K évá ffK íörvénó ad 
fÉlhaíalmazásí a rÉndÉlÉí mÉÖalkoíásáraK A íörvénó és a véÖrÉhajíására káadoíí rÉndÉlÉí a főbb 
szabálóokaíI a díj méríékéí íaríalmazzaI a hÉlóá rÉndÉlÉí csak a fÉníáÉkbÉn nÉm 
mÉÖhaíározoííak szabálóozására íér káK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí SáÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖalkoíía alábbá rÉndÉlÉíéí:             

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

N4/OMNPK EfuKO4K) Önkormánózaíá oendeleíe             
 a közíerüleí fálmforÖaíásá célú használaíáról                                                                                 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn 
                           foÖlalí íaríalommal ÉlfoÖadjaK 
 
                           A rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí és az ÉlfoÖadoíí rÉndÉlÉí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rÉndÉlÉí káhárdÉíésérőlK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK szÉéíÉmbÉr ORK 
 

 
RK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés íeleéülésá éríékíár léírehozásáról 

      blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
 

háráló méíer éolÖármesíer ásmÉríÉííÉI hoÖó a íÉlÉéülésá önkormánózaí íÉlÉéülésá éríékíáraí 
hozhaí léírÉK bnnÉk módja íÉlÉéülésá éríékíár bázoíísáÖ léírÉhozásaI mÉló lÉÖalább P íaÖból állK 
A íÉlÉéülésá éríékÉknÉk íöbb kaíÉÖóráája vanK ÖííÉvénóÉn hónóa iajos méhész íalálmánóa 
áÖazá hunÖarácumI Ézérí az ÉlőíÉrjÉszíés B haíározaíá javaslaíáí kéríÉ íámoÖaínáK                                                                                                     



 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaíokkal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
T4/OMNPK EfuKNNK) számú eaíározaía 

íeleéülésá éríékíár bázoíísáÖ léírehozásáról 
 

         ÖííÉvénó közséÖ Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a maÖóar 
         nÉmzÉíá éríékÉkről és a hunÖarákumokról szóló OMNOK évá uuuK  
         íörvénóI és a maÖóar nÉmzÉíá éríékÉk és a hunÖarákumok  
         Öondozásáról szóló NN4LOMNPK EfsKNSKF kormánórÉndÉlÉí vonaíkozó  
         rÉndÉlkÉzésÉá alaéján úÖó döníI hoÖó élná kíván a íeleéülésá  
         éríékíár léírehozásának leheíőséÖévelK  
 
 
        A héévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá háráló méíÉr éolÖármÉsíÉrí  
        és kémÉíh aóra  jÉÖózőíI hoÖó a TÉlÉéülésá Éríékíár BázoíísáÖ  
        léírÉhozásáraI a bázoíísáÖ szabálózaíára vonaíkozó ÉlőíÉrjÉszíésí a  
        OMNPK okíóbÉrá ülésrÉ készíísÉ ÉlőK  
 
        A héévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlhívja háráló méíÉr éolÖármÉsíÉríI hoÖó  
        döníéséről éríÉsíísÉ a dóőrJjosonJpoéron jÉÖóÉá hözÖóűlés  
        ÉlnökéíK  
 
        cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉrI kémÉíh aóra jÉÖóző 
        eaíárádő: OMNPK szÉéíÉmbÉr ORK állK OMNPK okíóbÉrá ülés 

                               
                  

SK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a jackóJ huckó kaéközá oííhonos Óvoda és Bölcsőde Alaéííó 
lkáraíának módosííásáról                    
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző  
             BÉnkőné hrankováís jÉlánda áníézménóvÉzÉíő 
 
kémeíh aóra jeÖóző ÉlmondíaI az Alaéííó okáraí módosííására az óvodaá léíszám 
mÉÖÉmÉlkÉdésÉ máaíí kÉrül sorK                            
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní 
íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
TR/OMNPKEfuKNNK) számú eaíározaía 

A jackóJ huckó kaéközá oííhonos Óvoda és Bölcsőde Alaéííó lkáraíának 
módosííásáról    

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az áníézménó Alaéííó lkáraíáí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn 



                           coÖlalíak szÉrání módosííjaK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI hoÖó  
                           A módosííoíí okáraíoíI valamání az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉ foÖlalí okáraíoí 
                           hészíísÉ ÉlI és küldjÉ mÉÖ a jaÖóar Államkáncsíárnak a íörzskönóvá 
                           ÁívÉzÉíés céljábólK 
 
                           A módosííoíí Alaéííó lkáraí és az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉ foÖlalí Alaéííó 
                           lkáraí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK szÉéíÉmbÉr ORK 
 
                        

 
TK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés az áníézménóvezeíő és az áníézménóvezeíőJhelóeííes vezeíőá éóílékának 
meÖállaéííásáról 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
háráló méíer éolÖármesíer ásmÉríÉííÉ a naéárÉndá éoníoíI majd javasolía a mánámum 4M 
B éóílék mÉÖállaéííásáí az áníézménóvÉzÉíőI a mánámum OM B éóílék mÉÖállaéííásáí a 
hÉlóÉííÉs részérÉK eanÖsúlóozíaI hoÖó a vÉzÉíőá mánámum éóílék íÖó ás RM BJos ÉmÉlés a 
korábbához kééÉsíK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí ÉlI a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní 
íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
TS/OMNPK EfuK NNK) számú eaíározaía 

az áníézménóvezeíőá és áníézménóvezeíőJhelóeííesá éóílék méríékének meÖállaéííásáról               
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a nÉmzÉíá köznÉvÉlésről szóló OMNNK évá CuCK íörvénó 
                           VTK § OM aK bÉkÉzdésrÉ és a íörvénó UK mÉlléklÉíébÉn foÖlalíakra fáÖóÉlÉmmÉl 
                           az áníézménóvÉzÉíő éóílékáí az állÉíménóalaé 4MI a hÉlóÉííÉs éóílékáí az      
                           állÉíménóalaé OM BJában állaéííja mÉÖ OMNPK szÉéíÉmbÉr MNK naéjáíól 
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI Öondoskodjon a kánÉvÉzésÉk módoJ 
                           sííásárólK 
 
                           cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádő: folóamaíos 
 
 

8K naéárendá éoníok 
A jackóJ huckó kaéközá oííhonos Óvoda és Bölcsőde áníézménóvezeíője álíal 
benóújíoíí kérelem meÖváíaíása 
blőadó: BÉnkőné hrankováís jÉlánda áníézménóvÉzÉíő 

háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííÉ BÉnkőné hrankováís jÉlána áníézménóvÉzÉíőíI és 
mÉÖkéríÉ ásmÉríÉssÉ kérÉlméíK 



 
Benkőné hrankováís jelánda áníézménóvezeíő ásmÉríÉííÉ a kérÉlméíI mÉlóbÉn az új 
köznÉvÉlésá íörvénó szÉéíÉmbÉr NK naéján haíálóba lééÉíí válíozása alaéján lÉhÉíőséÖ nóílák 
óvodaíáíkár és éÉdaÖóÖáaá asszászíÉns alkalmazásáraI mÉlóhÉz kérá a íÉsíülÉí íámoÖaíásáíK 
 
háráló méíer éolÖármesíer ÉlmondíaI hoÖó az áníézménóbÉn káalakulí óvónőháánó máaíí azí 
javasoljaI a éÉdaÖóÖáaá asszászíÉns hÉlóÉííÉs fÉladaíokaí lásson Él a nÉvÉlésá évbÉnI azaz nÉm 
javasolja a élusz síáíuszíK Az óvodaíáíkár fÉlvéíÉléí ándokolínak íaríjaK 
 
oácz gózsef mB elnök ásmÉríÉííÉI hoÖó a mB ülésÉn Éz a naéárÉnd ás mÉÖíárÖóalásra kÉrülíK 
gÉÖóző asszonó íájékozíaíía a íaÖokaí a várhaíó íöbblÉíkölíséÖÉkről és az óvodában lévő N 
bÉíölíÉílÉn álláshÉlórőlK Az óvodaíáíkár álláshÉló félállásJÉmÉlkÉdésí jÉlÉní és havonía TOK4MM 
cí íöbblÉíkölíséÖÖÉl járK fíí kÉll mÉÖÉmlííÉnáI hoÖó a szÉéíÉmbÉr MNJá bérÉmÉlés a jÉÖóző 
íájékozíaíása alaéján NK4RM Écí íöbblÉíkölíséÖÉí jÉlÉní havoníaI mÉlónÉk az államálaÖ Öaraníálí 
fÉdÉzÉíÉ méÖ nÉm kÉrülí fÉlmérésrÉI vászoní az óvodaéÉdaÖóÖusok bérÉmÉlésÉ ÖaraníálíK 
rÖóanakkor a dajkákI bölcsődÉá dolÖozók nÉm részÉsülnÉk bérÉmÉlésbÉnK  A bázoíísáÖ ás azí 
javasoljaI az óvodaíáíkárá állás ándokolíI a éÉdaÖóÖáaá asszászíÉns éÉdáÖ hÉlóÉííÉsííhÉíá az 
óvónőíK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn eÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíaáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
TT/OMNPK EfuKNNK) számú eaíározaía  

Benkőné hrankováís jelánda áníézménóvezeíő kérelmének elbírálásról           
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a kérÉlÉmbÉn foÖlalíakaí az alábbáak szÉrání íámoÖaíja: 
J OMNPK novÉmbÉr MNJíől ÉnÖÉdélóÉzá óvodaíáíkár munkakör hÉíá 4M órás  

iéírÉhozásáíI mÉlónÉk íöbblÉíkölíséÖéí a OMNPK évá kölíséÖvÉíésébÉn  
Bázíosííja 

J a kéévásÉlőJíÉsíülÉí nÉm ÉnÖÉdélóÉzá a éÉdaÖóÖáaá asszászíÉns 
munkakör léírÉhozásáíK 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI hoÖó a haíározaíban foÖlalíakról 
                           Az áníézménóvÉzÉíőí íájékozíassaK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző  
 

               
VK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a PV/OMNPKEsffKPNK) Bj rendeleí alaéján benóújíandó éálóázaíról 

      blőadó: oácz gózsÉf mB Élnök 
             háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr  
 
háráló méíer éolÖármesíer ásmÉríÉííÉI hoÖó a korábban Ökefhf névÉn ásmÉrí íámoÖaíásí 
válíja fÉl Éz a rÉndszÉrI mÉlórÉ az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak alaéján joÖosulí lÉhÉí 
önkormánózaíunkI hászÉn az áéarűzésá adó alaé jÉlÉníős csökkÉnésí muíaíK A rÉndÉlÉí 
mÉlléklÉíébÉn lévő íáblázaíból kámuíaíhaíó a OMNPK évá kölíséÖvÉíésá működésá háánóK A 
íámoÖaíásá áÖénóí mándÉnkééé javasolja bÉnóújíanáK 



 
oácz gózsef mB elnök ásmÉríÉííÉ a mB állásfoÖlalásáíI mÉló szÉrání a kámuíaíoíí háánó íÉljÉs 
összÉÖéí kÉll mÉÖjÉlölná íámoÖaíásá áÖénókéníK 
 
jávÉl íöbb kérdésI hozzászólás nÉm hanÖzoíí ÉlI a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a 
naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
T8/OMNPKEfuKNNK) számú eaíározaía 

a PV/OMNPK EsffKPNK) Bj rendeleí alaéján benóújíandó éálóázaíról                                          
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a hÉlóá önkormánózaíok működőkééÉsséÖÉ                 
                           mÉÖőrzéséí szolÖáló OMNPK évá káÉÖészííő íámoÖaíásokról szóló  
                           PVLOMNPK EsffKPNKF Bj rÉndÉlÉí alaéján káÉÖészííő íámoÖaíás áÖénóléséről 
                           és a íámoÖaíásá áÖénó bÉnóújíásáról döníK                      
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉrí és a jÉÖózőíI Öondoskodjon a  
                           íámoÖaíásá áÖénó haíárádőbÉn íöríénő bÉnóújíásárólK    
 
                           cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉrI kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK szÉéíÉmbÉr PMK 
     
 
 

NMK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a dóőrá kaÖóíérséÖá eulladékÖazdálkodásá Önkormánózaíá Társulás 
Alaéííó lkáraíának módosííásáról EszóbanF 
blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző                 
 
kémeíh aóra jeÖóző ÉlmondíaI hoÖó a íársulásá mÉÖállaéodásokaí az új önkormánózaíá 
íörvénó éríÉlmébÉn kÉll fÉlülvázsÖálná és módosííanáI ÉrrÉ kÉrül sor íulajdonkéééÉnK      
 
 

jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
TV/OMNPKEfuKNNK) számú eaíározaía 

a dóőr kaÖóíérséÖá eulladékÖazdálkodásá Önkormánózaíá Társulás      
Társulásá Tanácsa Alaéííó lkáraíának módosííásáról                                                         

 
                           ÖííÉvénó közséÖ Önkormánózaíá héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ 
                           A dóőr kaÖóíérséÖá eulladékÖazdálkodásá Önkormánózaíá Társulás    
                           Alaéííó lkáraíának módosííásáí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání  
                           blfoÖadjaK  
 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉrI hoÖó az Alaéííó lkáraí 
                           jódosííásának ÉlfoÖadásáról a dóőr kaÖóíérséÖá eulladékÖazdálkodásá  



                           Önkormánózaíá Társulásí a haíározaí mÉÖküldésévÉl éríÉsíísÉK 
 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíés a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK                                                      
                       
                           cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
                           eaíárádő: OMNPK szÉéíÉmbÉr ORK   

 
                     

NNK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a rendelkezésre állóI a OMNPK évben elfoÖadoíí kölíséÖveíés íaríalék 
felhasználásáról 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
 
háráló méíer éolÖármesíer az írásban mÉÖküldöíí anóaÖoí részlÉíÉsÉn ásmÉríÉííÉI külön 
káÉmÉlvÉI hoÖó a íaríalékI az már a köíÉlÉzÉííséÖvállalással nÉm íÉrhÉlí összÉÖK héríÉ a 
kéévásÉlőkÉí íámoÖassák az ÉlőíÉrjÉszíésíK 
 
oácz gózsef mB elnök bÉszámolí arrólI a bázoíísáÖ az ÉlőíÉrjÉszíésí mÉÖíárÖóalía és 
ÉlfoÖadásra javasolja azzalI hoÖó íöríénjÉn íénólÉÖÉs bÉjárás az ülésí kövÉíőÉn az éráníÉíí 
úíszakaszokonK  
 
pák dóula aléolÖármesíer kéríÉI hoÖó a Börcsá kanóar ás lÉÖóÉn bÉbÉíonozvaI mÉrí 
élÉívÉszélóÉsK 
 
Tuba hálmán kééváselő a aózsa dóörÖó és a TÉmélom uícáí ás javasolía fÉlújííanáK 
 
A éolÖármÉsíÉr a kövÉíkÉző fÉlújííáskéní nÉvÉzÉíÉ mÉÖ a kéévásÉlő álíal ÉmlííÉíí 
szakaszokaíK 
 
A kéévásÉlők mÉÖváíaííák azí ásI hoÖó nÉm szabad ÉlfÉlÉjíÉnáI van a íÉljÉs bÉlvízÉlvÉzÉíő 
rÉndszÉrrÉ kész éálóázaíá dokumÉníácáóI mÉló íavaló uÖóan nÉm nóÉríI dÉ Éz azI amá 
véÖlÉÖÉsÉn mÉÖoldana a vízÉlvÉzÉíés éroblémájáí a íÉlÉéülésÉnK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní 
íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

8M/OMNPKEfuKNNK) számú eaíározaía  
a fejleszíésá íaríalék OMNPK évá felhasználásról                   

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání NMKRMSKMRS cíJoí 
                           hülöníí Él az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn mÉÖhaíározoíí fÉladaíokraK                                     
                            
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉrí a munkák mÉÖrÉndÉlésérÉK 
K 
 
                           cÉlÉlős: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr  
                           eaíárádő: OMNPK ősz        



 
NOK naéárendá éoní 

      blőíerjeszíés a molÖármesíerá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról 
      blőadó: kémÉíh aóra jÉÖóző 
 
 
kémeíh aóra jeÖóző Élmondía a módosííásra a eávaíal ÉlnÉvÉzésÉ máaíí kÉrül sorK 
 
jávÉl kérdés nÉm hanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóhanÖú szavazaííal mÉÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
8N/OMNPEfuKNNK) számú eaíározaía  

a molÖármesíerá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról                                              
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az áníézménó Alaéííó lkáraíáí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn 
                           foÖlalíak szÉrání módosííjaK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI hoÖó  
                           A módosííoíí okáraíoíI valamání az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉ foÖlalí okáraíoí 
                           készíísÉ ÉlI és küldjÉ mÉÖ a jaÖóar Államkáncsíárnak a íörzskönóvá 
                           áívÉzÉíés céljábólK 
 
                           A módosííoíí Alaéííó lkáraí és az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉ foÖlalí Alaéííó 
                           lkáraí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíh aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK szÉéíÉmbÉr ORK 
 

NPK naéárendá éoní 
bÖóebek 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
             kémÉíh aóra jÉÖóző 

 
 
háráló méíer éolÖármesíer íájékozíaíía a kéévásÉlőJíÉsíülÉíÉí a hlÉbÉlsbÉrÖ 
fníézménófÉnníaríó hözéoní és az önkormánózaí közöííáI a Öondnoká fÉladaíokra vonaíkozó 
mÉÖállaéodás kérdésÉs éoníjaárólK  
 
bzí kövÉíőÉn a jeÖóző íájékozíaíía a lakossáÖoí az Ébolíás ádőéoníjáról és mÉÖköszöníÉI hoÖó 
az Éb nóálváníaríás fÉlfÉkíÉíésébÉn részí vÉííÉkK Az adóbÉvéíÉlÉk alakulásáról káfÉjíÉííÉI hoÖó 
ÉÖóák oldalon ÖííÉvénó az pZgA fázÉíés szÉméoníjából az öíödák a mÉÖóébÉnI a másák 
oldalon éÉdáÖ a 4KMMM cí kommunálás adóí sokan nÉm fázÉíák mÉÖK eanÖsúlóozíaI hoÖó bérbőlI 
és nóuÖdíjból ás lÉíálíhaíóK 
Tájékozíaíía a jÉlÉnlévőkÉíI hoÖó hovács iászlóné hÉlóérÉ BÉnkő oékáí foÖja alkalmazná a 
eávaíalbanK 
 
oácz gózsef kééváselő kérésÉI hoÖó a jövőbÉn lÉÖóÉn mÉÖoldvaI hoÖó a péorícsarnok nóáron 
lÉÖóÉn nóáíva a hÉlóá csaéaíoknakI ahoÖó a korábbá évÉkbÉnK ea a bérlő nóáron nÉm 
üzÉmÉlíÉíá a csarnokoíI üzÉmÉlíÉíhÉíá az önkormánózaí úÖóI mání a íavalóá évbÉnK hérdésÉ 
méÖI hoÖó a Öééjárműadó mÉÖ nÉm fázÉíésÉ ÉsÉíén lÉhÉí É forÖalomból kávonná ÖééjárművÉí? 



hérdésÉ az ásI máí lÉhÉí íÉnnáI ha a íűzÖóújíásá íálalom alaíí ÉÖóÉsÉk a lÉÖnaÖóobb forrósáÖban 
ás éÖÉínÉk? 
 
háráló méíer éolÖármesíer válaszában ÉlmondíaI jövőrÉ áíÖondolják a péorícsarnok nóárá 
üzÉmÉlíÉíéséí a hifhJÉl közösÉnK A íűzÖóújíásra vonaíkozóan hanÖsúlóozíaI hoÖó a íÉlÉéülés 
bÉlíÉrülÉíérÉ nÉm íÉrjÉdí káK A Öééjárműadó mÉÖ nÉm fázÉíésÉ ÉsÉíénI az adóhaíósáÖ 
kÉzdÉménóÉzhÉíá a forÖalomból íöríénő kávonásíK 
 
bzí kövÉíőÉn háráló méíer éolÖármesíer mÉÖköszöníÉ a részvéíÉlí és NUKPM órakor a 
nóálvános ülésí bÉzáríaK  
 
 

kKmKfK 
 

 
        háráló méíer                                                                      kémeíh aóra 
      éolÖármesíer                                                                          jeÖóző 
    
       pák dóula                                                                              oácz gózsef                    
   jeÖózőkönóvJháíelesííő                                                         jeÖózőkönóvJháíelesííő 
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