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g e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öííevénó hözséÖ Önkormánózaía hééváselőJíesíüleíének OMNPK okíóber NMK    
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 
 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: kémeíh aóra jeÖózőI hövecses Támea 
aléolÖármesíer 
 
Tanácskozásá joÖÖal meÖhívoííak: arK honczos dóörÖó foÖorvosI pák dóuláné mbK 
áníézménóvezeíő 
 
A hÁBbiJTs a kééváselőJíesíüleíá ülésí röÖzííeííe íeljes íerjedelembenK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíI az aléolÖármesíer 
asszonóí és a meÖhívoíí vendéÖekeíK jeÖállaéííoííaI hoÖó a kééváselőJíesíüleí haíározaíkéées 
mável a meÖválaszíoíí T kééváselőből T jelen vanK                                                                                                                                     
 
A haíálóos pzervezeíá és jűködésá pzabálózaí éríelmében felkéríe cehérvárá hároló és pák 
dóula  kééváselőkeí jeÖózőkönóvJháíelesííőnekK 
 
bzí köveíően ásmeríeííe a naéárendá éoníokaíI és javasolíaI mável a házáorvos és a 
Öóermekorvos nem jelení meÖI veÖóe le a íesíüleí a naéárendről ezí a kéí íájékozíaíóíK 
 
 

NK A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

OK blőíerjeszíés a foÖorvosá szolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről 
blőadó: drK honczos dóörÖó foÖszakorvos  

PK blőíerjeszíés a íeleéülésá éríékíár bázoíísáÖá íaÖok meÖválaszíásáról                                                        
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

4K blőíerjeszíés a nemzeíá köznevelésről szóló íörvénó alaéján áníézménóá íanácsba 
önkormánózaíá kééváselők deleÖálásáról EszóbanF 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző    

                  pák dóuláné mbK áníézménóvezeíő  
RK blőíerjeszíés a molÖármesíerá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról 



blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
SK blőíerjeszíés az önkormánózaínál munkavászonóban állók bérrendezésére  
      blőadó: oácz gózsef mB elnök 

                    háráló méíer éolÖármesíer 
TK A Bursa eunÖaráca ÖszíöndíjéroÖramhoz való csaílakozásról szándéknóálaíkozaí 

meÖíéíele 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer EszóbanF 

UK  bÖóebek 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
              kémeíh aóra jeÖóző 

VK bÖóedá üÖóek Ezárí ülésF 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
 

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

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
UPLOMNPKEuKNMKF számú eaíározaía 

a OMNPK okíóber NMJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
 
NK A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
OK blőíerjeszíés a foÖorvosá szolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről 

blőadó: drK honczos dóörÖó foÖszakorvos  
PK blőíerjeszíés a íeleéülésá éríékíár bázoíísáÖá íaÖok meÖválaszíásáról                                                        

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
4K blőíerjeszíés a nemzeíá köznevelésről szóló íörvénó alaéján áníézménóá íanácsba 

önkormánózaíá kééváselők deleÖálásáról EszóbanF 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző    

                  pák dóuláné mbK áníézménóvezeíő  
RK blőíerjeszíés a molÖármesíerá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról 

blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
SK blőíerjeszíés az önkormánózaínál munkavászonóban állók bérrendezésére  
      blőadó: oácz gózsef mB elnök 

                    háráló méíer éolÖármesíer 
TK A Bursa eunÖaráca ÖszíöndíjéroÖramhoz való csaílakozásról szándéknóálaíkozaí 

meÖíéíele 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer EszóbanF 

UK  bÖóebek 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
              kémeíh aóra jeÖóző 

VK bÖóedá üÖóek E zárí ülésF 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
 

 
         

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 T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

U4LOMNPKEuKNMKF 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 
     
 
      OK naéárendá éoní  

blőíerjeszíés a foÖorvosá szolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről 
      blőadó: drK honczos dóörÖó foÖszakorvos 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe drK honczos dóörÖó foÖorvosí és kéríe íarísa meÖ 
íájékozíaíójáíK  
 
arK honczos dóörÖó foÖorvos köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáí és íevékenóséÖéről az 
alábbáakban íájékozíaíía a íesíüleíeí: 
 
OMNOJben NUMM orvos beíeÖ íalálkozás íöríéníI az ádén várhaíóan ONMMJOOMM közöíí várhaíóK 
pajnos leÖÖóakrabban akuí eseíekben keresák fel a rendelőíI amánek senká nem örül áÖazánK Az 
akuí eseíek száma folóamaíosan emelkedákK blmondíaI hoÖó sok a foÖéóílásI melóeí az lbm 
nem íéríí meÖK Az beíeÖek részére a íámoÖaíások nem emelkedíekI a foÖorvosá szolÖálaí 
részére havá RMKMMM cíJalI amá eszközíámoÖaíásí jeleníK 

Az ádeá évben sor kerülí a rendelő felújííásáraI meló ádőszerű volíI és melónek a szervezéseI 
lebonóolííása úÖó zajloííI hoÖó a rendelésí nem zavaríaI melóérí köszöneíéí fejezá ká az 
önkormánózaínakK jeÖújulíakI korszerűek leííek a mellékhelóáséÖekI a váróI az orvosá 
rendelő ásK A íavaszíól meÖoldódoíí a bázíonsáÖ kérdése ásI íÖó az éríékek védelme bázíosííva 
vanK  

blmondía méÖI a bekölíöző fáaíalok nem dóőrbe mennekI íÖó nő a beíeÖléíszám ásK 

pzó eseíí méÖ a héívéÖá üÖóeleíá elláíásról ásI mellóel kaécsolaíban a foÖorvos jelezíeI hoÖó az 
üÖóeleíen elkezdeíí kezelés a rendelőjében folóíaíódákK 
eanÖsúlóozía méÖI foníos a Öóermekek foÖaának rendszeres ellenőrzése és a meÖelőzésK 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoníok 
íárÖóábanK 
                       
A kééváselőJíesíüleí TáÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 



 URLOMNPK EuKNMKF számú haíározaía 
a foÖorvosá szolÖálaí OMNOK évá íevékenóséÖéről szóló íájékozíaíó elfoÖadásáról 

 
                           A kééváselőJíesíüleí a foÖorvosá szolÖálaí íájékozíaíójáí elfoÖadjaK 
                            
                           A íájékozíaíó a mellékleí részéí kééezáK 
 
A haíározaíhozaíalí köveíően arK honczos dóörÖó az ülésíeremből íávozoííK  
 

PK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a íeleéülésá éríékíár bázoíísáÖá íaÖok meÖválaszíásáról                                                        

      blőadó: kémeíh aóra jeÖóző     
                    
kémeíh aóra jeÖóző elmondíaI a íesíüleí szeéíemberá ülésén döníöíí a íeleéülésá éríékíár 
bázoíísáÖ felállííásárólK A éolÖármesíerrelI aléolÖármesíerrelI éénzüÖóá bázoíísáÖ elnökével 
folóíaíoíí meÖbeszélésen az a javaslaí szüleíeííI hoÖó a íeleéülésá éríékíár bázoíísáÖ íaÖjaá a 
jelenleÖá üÖórendá bázoíísáÖá íaÖok leÖóenekI az cehérvárá hárolóI Tuba hálmán és áfjK 
Börzseá iászló kééváselőkK  
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí 4 áÖen szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí:                   

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

USLLOMNPKEuKNMKF számú eaíározaía                     
 a íeleéülésá éríékíár bázoíísáÖ íaÖjaának meÖválaszíásáról                                

 
                           A kééváselőJíesíüleí a íeleéülésá éríékíár bázoíísáÖ íaÖjának válaszíoíía: 
 

J cehérvárá hároló kééváselőíI 
J Tuba hálmán kééváselőíI 
J ffjK Börzseá iászló kééváselőí 

 
 

4K naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a nemzeíá köznevelésről szóló íörvénó alaéján áníézménóá íanácsba 
önkormánózaíá kééváselők deleÖálásáról EszóbanF 

      blőadó: kémeíh aóra jeÖóző    
                  pák dóuláné mbK áníézménóvezeíő 
 
pák dóuláné mbK áníézménóvezeíő köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíI majd elmondíaI 
hoÖó a nemzeíá köznevelésről szóló íörvénó TPK§ Ja alaéján az áskolában a helóá közösséÖek 
érdekeánek kééváseleíére a szülőkI a íanulókI a nevelőíesíüleí az áníézménó székhelóe szeráníá 
íeleéülésá önkormánózaíI eÖóházá joÖá személóekI a helóá ÖazdasáÖá kamrák azonos számú 
kééváselőjéből és a fenníaríó deleÖálíjából álló áníézménóá íanács hozhaíó léíreK b EPF 
bekezdés csak vaÖólaÖos léírehozásí emlííI az ezí köveíő E4F bekezdés eÖóéríelműen röÖzííáI 
amennóáben a EPF bekezdésében foÖlalíak nem íeljesülnekI akkor a szülőkI a nevelőíesíüleí és 
az áníézménó székhelóe szeráníá íeleéülésá önkormánózaí deleÖálíjaából kell léírehozná az 
áníézménóá íanácsoíK A léírehozás íörvénóá haíárádeje OMNPK okíóber NRK  



Az áníézménóá íanács íkK A réÖá áskolaszék feladaíaáí veszá áíI íársadalmá koníroll az 
áníézménó feleííK 
héríe a íesíüleíeí deleÖáljanak eÖó íaÖoíI meló a nevelőíesíüleí részéről meÖíöríéní gankováís 
fldákó személóébenK 
 
blmondía méÖI hánó ellenőrző szerve ás van az áníézménónekI az lkíaíásá eávaíalI 
hormánóhávaíalI íankerüleíá felüÖóeleíK Azí ás ásmeríeííe a íanács joÖá személó leszI melóeí 
nóálváníaríásba kell veíeíná és kéríe a jeÖózőíI ebben seÖíísen majd nekáK 
 
háráló méíer éolÖármesíer javaslaíoí íeíí oácz gózsef kééváselő személóében az áníézménóá 
íanácsba íöríénő deleÖálásárólK 
 
A kééváselőJíesíüleí SáÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí:                   

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

UTLOMNPKEuKNMKF számú eaíározaía 
                                     áníézménóá íanácsba deleÖálásról 

 
                           A kééváselőJíesíüleí oácz gózsef kééváselőí deleÖálja az áskola 
                           fníézménóá íanácsábaK        K 
 

 
RK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a molÖármesíerá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról 

      blőadó: kémeíh aóra jeÖóző                 
 

kémeíh aóra jeÖóző ásmeríeííeI hoÖó a jaÖóar Államkáncsíár háánóéóílásá felhívásí áníézeíí 
a eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáhozK A háánóéóílásnak meÖfelelően elkészülí a 
módosííásI és az eÖóséÖes szerkezeíű alaéííó okáraí ásK                                                                                                       
 
jável 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 
UULOMNPEuKNMKF számú eaíározaía  

a molÖármesíerá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról                                              
 

                           A kééváselőJíesíüleí az áníézménó Alaéííó lkáraíáí az előíerjeszíésben 
                           foÖlalíak szerání módosííjaK A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI hoÖó  
                           A módosííoíí okáraíoíI valamání az eÖóséÖes szerkezeíbe foÖlalí okáraíoí 
                           készííse elI és küldje meÖ a jaÖóar Államkáncsíárnak a íörzskönóvá 
                           áívezeíés céljábólK 
 
                           A módosííoíí Alaéííó lkáraí és az eÖóséÖes szerkezeíbe foÖlalí Alaéííó 
                           lkáraí a mellékleí részéí kééezáK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK okíóber O4K   
 



                  
SK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés az önkormánózaínál munkavászonóban állók bérrendezésére  
blőadó: oácz gózsef mB elnök 
             háráló méíer éolÖármesíer 
             kémeíh aóra jeÖóző 
 
háráló méíer éolÖármesíer a naéárendá éonííal kaécsolaíban elmondíaI hoÖó a ménzüÖóá 
BázoíísáÖ íárÖóalía ülésén a javaslaíoíI meÖkéríe a bázoíísáÖ elnökéíI mondja el a bázoíísáÖ 
véleménóéíK 
 
oácz gózsef mB elnök íájékozíaíía a kééváselőJíesíüleíeí a bázoíísáÖ véleménóéről: 
 
Az anóaÖból láíszoííI hoÖó az óvodaéedaÖóÖusok közéoníá béremelésére az állam a 
fedezeíeí bázíosííjaI az önkormánózaíá forrásí nem áÖénóelK Az előíerjeszíésben a nem 
óvodaéedaÖóÖus munkakörben foÖlalkozíaíoííak béremelésének OMNPK évá fedezeíe 
rendelkezésre állíI ezérí a bázoíísáÖ a jeÖózőtől válaszí várí arraI a béremelés íaríhaíó e a 
OMN4K évben ásK A jeÖóző az évá NM málláós íöbbleíkáadásból T málláó cí káadásra 
meÖnevezíe a fedezeíeíI a íöbbáre a jövő évá kölíséÖveíésből áÖóekeznek fedezeíeí 
bázíosííanáK Az áníézménóvezeíő vezeíőá éóílékának meÖemeléséí P áÖen szavazaííal 
eÖóhanÖúan íámoÖaíía a bázoíísáÖI a dolÖozók béremeléséí havá PMKMMM cíJal O fő 
íámoÖaííaK A bázoíísáÖ PK íaÖja ORKMMM cí béremelésí íámoÖaíoíí dolÖozónkéníK blmondíaI 
hoÖó az előíerjeszíésben szereéelő 4RKMMM cíL dolÖozó összeÖ íeháí PMKMMM cíLdolÖozóra 
csökkeníI melónek odaííélése a éolÖármesíerI a jeÖóző és az áníézménóvezeíő döníése 
sajáí dolÖozóák vonaíkozásábanK 
 
kémeíh aóra jeÖóző foníosnak íaríoíía elmondaná a íeleéülés lakossáÖa előííI hoÖó a 
bérrendezésre íeíí javaslaíra azérí kerülí sorI merí az óvodaéedaÖóÖus munkakörben 
foÖlalkozíaíoííak OMNPK szeéíember NJíőlI majd OMNTJáÖ bezáróan mánden évben közéoníá 
béremelésben részesülnekK bz V főí éráníI de rajíuk kívül méÖ O4 fő dolÖozák az 
önkormánózaínálI akák OMMSI áll OMMU óía nem részesülíek béremelésbenI és a szeéíember 
PMJán meÖjelení OMN4K évá kölíséÖveíésJíervezeí sem íaríalmaz béremelésí számukraK Az 
óvodában íÖó óráásá különbséÖek alakulíak ká a fázeíésék közöííI méÖ akkor ásI ha 
íermészeíes azI hoÖó a főáskoláí véÖzeííek íöbbeí keressenekI mání a közééfokúakK ae azI 
hoÖó a dajkákI akák száníén részí vesznek a Öóermekek nevelésébe és a bölcsődeá 
ÖondozónőkI akák éelenkáznak és eíeínek ás NN4KMMM bruííó fázeíésí kaéjanak az számomra 
felháborííóI vaÖó uÖóaníÖó az a személóI aká az ádősekről Öondoskodák ás aláÖ kaé íöbbeí a 
közééfokú mánámálbérnél PM év uíánI vaÖó hoÖó a eávaíalból  4M szolÖálaíá év uíán 
NPM…KK valahánóezer foránííal menjen nóuÖdíjba a dolÖozó száníén mélíánóíalanKK  Amáóía 
az állam lemaxámálía a Cafaíéráa kereíeí az ás csökkení NPMKMMM cíJíal dolÖozónkéníK Az 
előíerjeszíésben ás szereéelI hoÖó ez a  munkálíaíóá döníésen alaéuló béremelés 
vásszavonásáÖ érvénóesI azaz amennóáben nem láíjuk bázíosííhaíónak a fedezeíéí 
vásszaíudjuk azí vonnáK Természeíesen azon leszünkI hoÖó erre ne kerüljön sorK  
 
háráló méíer éolÖármesíer hozzáíeííe érdeklődöíí a körnóező íeleéülések 
éolÖármesíereánélK sannak íeleéülésekI ahol éveníe éróbálják a dajkák béréí emelnáI 
vannak ahol nemI íÖó ez az előíerjeszíés nem íeljesen eÖóedülállóK  
 
 



jável 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 
U9LOMNPKEuKNMKF számú eaíározaía 

Az önkormánózaínál alkalmazásban álló EóvodaéedaÖóÖusok kávéíelévelF dolÖozók OMNPK 
M9KMNK  naéjáíól íöríénő bérrendezésérőlI álleíve Benkőné hrankováís jelánda 

áníézménóvezeíő vezeíőá éóílékának meÖállaéííásáról     
 
 

A kééváselőJíesíüleí OMNPK évá kölíséÖveíésá íaríalékának íerhére  OMNPK MVKMNK 
naéjáíól az önkormánózaínál dolÖozók  béremeléséről döníöííK  A béremelés az 
óvodaéedaÖóÖusokaí Emável az ő béremelésükről a kormánó döníöííF nem 
éráníáK A béremelésre fordííandó összeÖ  dolÖozónkéní havá bruííó PMKMMM cíI 
melónek személóenkéníá meÖállaéííásáról háráló méíer éolÖármesíerI kémeíh 
aóra jeÖóző és Benkőné hrankováís jelánda áníézménóvezeíő döníK A 
béremelés módja munkálíaíóá döníésen alaéulóI vásszavonásáÖ érvénóes éóílékK 
Benkőné hrankováís jelánda áníézménóvezeíő vezeíőá éóílékáí a kééváselőJ
íesíüleí SM BJban állaéííja meÖ OMNPK MVKMNK naéjáíólK  
A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI a éolÖármesíeríI az áníézménóvezeíőíI 
hoÖó Öondoskodjon a döníésben foÖlalíak véÖrehajíásáról 

 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖózőI háráló méíer éolÖármesíerI Benkőné 
         hrankováís jelánda áníézménóvezeíő  
                           eaíárádő: OMNPK okíóber O4K 
 
                        

kémeíh aóra jeÖóző  jó maÖa és valamennóá önkormánózaíá dolÖozó nevében 
meÖköszöníe a kééváselőJíesíüleí éozáíív hozzáállásáíK 
 
 
TK naéárendá éoní 
A Bursa eunÖaráca ÖszíöndíjéroÖramhoz való csaílakozásról szándéknóálaíkozaí 

meÖíéíele 
 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
 
háráló méíer éolÖármesíer  elmondíaI hoÖó a korábbá évekhez hasonlóan javasoljaI hoÖó 
a íeleéülés csaílakozzon a Bursa eunÖaráca Öszíöndíj éroÖramhozI melóeí az éráníeííek 
okíóber ONJíől íudnak az áníerneíen meÖíekáníenáK  

 
jável kérdés nem hanÖzoíí elI a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní 
íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí S áÖen N nem  szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
9MLOMNPK EuK NMKF számú eaíározaía 



 
    a BropA erkdAofCA öszíöndíjéroÖramhoz OMN4Kévben íöríénő csaílakozásáról 

 
 
                           A kééváselőJíesíüleí a OMN4K évben ás csaílakozák a BropA erkdAofCA 
                           ÖszíöndíjéroÖramhozI az erre a későbbáekben meÖállaéííoíí kereíeí 
                           A OMN4K évá kölíséÖveíés íervezésekor a rendeleíbe beééííáK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felhaíalmazza a éolÖármesíerí a csaílakozásá 
                           nóálaíkozaí aláírásáraK 
 
                           celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádő: OMNPK okíóber NNK 
   
 

UK naéárendá éoníok 
bÖóebek: 
 

háráló méíer éolÖármesíer  az alábbáakban számol beI az elmúlí íesíüleíá ülés óía íöríéní 
foníosabb eseménóekrőlI döníésí áÖénólő kérdésekrőlK 
  

NK Tájékozíaíía a jelenlévőkeíI hoÖó a íeÖnaéá naééal hávaíalosan ás meÖalakulí a 
caluszééeíő bÖóesüleíI melónek íöbb önkormánózaíá kééváselő ás a íaÖjaK ffjK Börzseá 
iászló kééváselő meÖjeÖóezíe az eÖóesüleí éoláíáka meníesen jöíí léíre és nem 
konkurencáája a íöbbá  cávál szervezeínek velük eÖóüíí kíván dolÖoznáK  

OK fsmeríeííe a dézenÖúz Alaéíívánó eÖóüííműködésá meÖállaéodásra vonaíkozó 
kérelméíK  EbÖóüííműködésá jeÖállaéodás íervezeí a mellékleí részéí kééezáKF A 
kééváselőJíesíüleí valamennóá íaÖja íámoÖaíía az eÖóesüleí céljáí és T áÖen eÖóhanÖú 
szavazaííal meÖhozía az alábbá haíározaíáíK  

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

9NLOMNPK EuK NMKF számú eaíározaía 
    bÖóüííműködésá jeÖállaéodás aláírásáról a dézenÖűz Alaéíívánnóal  

 
 

 A kééváselőJíesíüleí elásmerá és íámoÖaíja  az alaéíívánó céljáí és 
íevékenóséÖéíI és felhaíalmazza háráló méíer éolÖármesíerí az bÖóüííműködésá 
jeÖállaéodás aláírásáraK 

                            
 
                          celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádő: OMNPK okíóber O4K 
 

PK A éolÖármesíer íájékozíaíía a kééváselőkeí és a lakossáÖoí az ádősek naéjárólI melóre  
OMNPK okíóber OTK naéján vasárnaé  NRKMM óráíól kerül sor a séorícsarnokbanK 
blmondíaI hoÖó az éráníeííek személóesen kaénak meÖhívóíK  

4K jeÖhívía a íeleéülés lakossáÖáíI álleíve a jelenlévőkeí a meÖújulí  Tűzolíószeríár 
áíadására OMNPK okíóber NVK szombaí N4KMM óraá kezdeííelK  bÖóúííal  köszöneíéí fejezíe 
ká   mándenkánek  aká  részí  veíí  abbanI  hoÖó  mélíó  külsőí  és  körnóezeíeí  kaéoíí  a  



tűzolíószeríárK  hülön meÖemlííeííe dunóhó BalázsíI a gAdAJpZbo hfíJí és a 
mAkklkJsÍZ ZríKJíK  

RK bmlííésí íeíí az Őszádők kóuÖdíjas bÖóesüleí  OM éves  jubáleumá ünneéséÖérőlI 
melónek ádőéoníja okíóber OSK NRKMM óraK  

SK Tájékozíaíía a kééváselőJíesíüleíeíI hoÖó a közeljövőben  leheíőséÖ nóílák a ibAabo 
kereíeán belül falubusz vásárlásra I és vádéká közösséÖá heló felújííásáraI amá a mozá 
ééüleíéí jeleníáK jánd kéí éálóázaíra meÖíöríéníek az előkészüleíekI előbbáí a íűzolíó 
eÖóesüleíI uíóbbáí a közalaéíívánó foÖja benóújíanáK  

 
kémeíh aóra jeÖóző  elmondía ádén ás van leheíőséÖ szocáálás íélá íűzáfa áÖénóléséraI 
melóhez OMKMMM cí önkormánózaíá önrészí kell bázíosííanáK A vonaíkozó Bj rendeleí alaéján 
U erdeá mP  fába részesülheí önkormánózaíunkK  
 
jável 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 
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A helóá önkormánózaíok szocáálás cél íűzáfavásárláshoz kaécsolódó káeÖészííő 
íámoÖaíásról szóló RTLOMNPKEuK4KF Bj rendeleí benóújíásához önerő vállalása 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíe feníá rendeleí 
benóújíásához  OMKPOM cí önerőí bázíosííK 
 
A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőí a íámoÖaíásá áÖénó benóújíásáraK 

  
 
 
 
                 celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                 eaíárádő: OMNPK okíóber NR 

 
A haíározaíhozaíalí köveíően  a jeÖóző elmondía OS málláó foráníos íámoÖaíásá áÖénó kerülí 
benóújíásra szeéíember PMJáÖ a korábbá Ökefhf  éálóázaíhozK A káncsíár háánóéóílásá 
kérelmeí nóújíoíí beI amelóben foÖlalíakaí a haíárádőáÖ éóíolunkK 
 
ffjK Börzseá iászló kééváselő meÖkérdezíe az aléolÖármesíer asszonóí íud e a közeljövő 
éálóázaíá leheíőséÖeárőlI van e leheíőséÖ a korábban eluíasííoíí éálóázaíaánk benóújíásárólK  
 
hövecses Támea aléolÖármesíer  nem íud és náncs leheíőséÖK 
 
oácz gózsef kééváselő  felhívía a fáÖóelmeí arraI hoÖó fáaíalkorú Öóerekek joÖosíívánó nélkül 
moíoroznakK jajd arra kéríe  a jeÖózőí íájékozíassa arrólI amá drK hereszíes eajnalka 
házáorvos beszámolója kaécsán  merülí fel benneK  kevezeíen a beszámolóban szereéelI hoÖó 
az önkormánózaí  csak mennóável íámoÖaíja a házáorvosí a kérdése azI hoÖó ezenkívül má 
mekkora éénzösszeÖeí málóen címen fázeíünk az alaéelláíáséríK  A jeÖóző íÖéreíeí íeííI hoÖó 
írásban íájékozíaíja a kééváselőí errőlK  
 



cehérvárá hároló kééváselő  azí javasolíaI hoÖó az ÖhTsJben ne leÖóen semmáféle éoláíákaá 
kaméánóK  eosszan naÖó váía alakulí ká ennek kaécsánI melóből eÖóéríelműen  káderülíI hoÖó 
a kééváselőJíesíüleí nem korláíozhaíja a demokrácáára és a szólásszabadsáÖ máaíí ezíI 
uÖóanakkor a műsorszerkeszíésbe a éolÖármesíernek  beleszólása vanK  

 
 
bzí köveíően háráló méíer éolÖármesíer meÖköszöníe a részvéíelí és NUKNR órakor a 
nóálvános ülésí bezáríaK  
 
 

kKmKfK 
 

 
        háráló méíer                                                                      kémeíh aóra 
      éolÖármesíer                                                                          jeÖóző 
    
       pák dóula                                                                              cehérvárá hároló                    
   jeÖózőkönóvJháíelesííő                                                         jeÖózőkönóvJháíelesííő 
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