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Készült: Öííevénó hözséÖ Önkormánózaía hééváselőJíesíüleíének OMNPK november OMK    
naéján NT órakor az öííevénóá molÖármesíerá eávaíal íermében meÖíaríoíí rendkívülá 
nóálvános íesíüleíá üléséről 
 
gelen vannak:  háráló méíer éolÖármesíer 

pák dóula aléolÖármesíer  
                                    oácz gózsef kééváselő 
                                    ffjK oaczenböck hálmán kééváselő 
                                    Tuba hálmán kééváselő 
                                    cehérvárá hároló kééváselő 
                                    ffjK Börzseá iászló kééváselő 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: hövecses Támea aléolÖármesíerI kémeíh aóra 
jeÖóző 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíK jeÖállaéííoííaI hoÖó a 
kééváselőJíesíüleí haíározaíkéées mável a meÖválaszíoíí T kééváselőből T jelen vanK                                                    
 
A haíálóos pzervezeíá és jűködésá pzabálózaí éríelmében felkéríe cehérvárá hároló és áfjK 
oaczenböck hálmán kééváselőkeí jeÖózőkönóvJháíelesííőnekK 
 
bzí köveíően ásmeríeííe a rendkívülá ülésre a sádékfejleszíésá jánászíéráum NMPLOMNPK 
EufKM8KF rendeleíe máaíí kerül sorI merí az ebben foÖlalíak alaéján a beadásá haíárádő OMNPK 
november ORK  horábban ás eseíí róla szóI hoÖó a mozá ééüleíének íöbbfunkcáóssá íéíelére és 
felújííására a hözalaéíívánó éálóázákI de ehhez ás szükséÖes kééváselőJíesíüleíá haíározaíK A 
haíározaí lénóeÖeI hoÖó a íesíüleí szükséÖesnek íaríja a felújííásí a cávál szervezeíek és az 
áníézménóek kulíurálás éroÖramjaának lebonóolííása máaííK 
A falubuszra éedáÖ a korábbá elkéézelésekíől elíérően az önkormánózaí éálóázákI melónek 
ÁcA íaríalmáí a OMN4K évá kölíséÖveíés íerhére bázíosííaná kellI melóről száníén haíározaíoí 
kell hoznáK jável a falubusz a szocáálás alaészolÖálíaíások elláíására és a cávál szervezeíekI 
valamání az áníézménóek közlekedésére szolÖálI kell készííená eÖó közlekedésá szolÖálíaíásá 
szakmaá éroÖramoíK 
 
A éolÖármesíer ezí köveíően részleíesen ásmeríeííe a szakmaá éroÖramoíI majd mável kérdés 
nem hanÖzoíí elI szavazásí rendelí el a falubusz éálóázaíaI a mozá ééüleíének íöbbfunkcáós 
éálóázaíaI véÖezeíül a kásíérséÖá közlekedés szakmaá éroÖramja íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí TJTJT áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíaáíW 
         

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselő-íesíüleíének 
NMN/OMNPK(ufKOMKF számú eaíározaía 

a NMP/OMNPK(ufK8KF sj rendeleí alaéján éálóázaí benóújíására 
 



                           Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíának hééváselő Tesíüleíe szükséÖesnek 
                           íaríjaI hoÖóW 

· a szocáálás alaészolÖálíaíások seÖííéséreIEházá seÖííséÖnóújíásI 
szocáálás éíkezíeíésF 

·  az áníézménóek és a naÖószámú cávál szervezeíek közlekedésének 
seÖííésére calubusz beszerzésére éálóázaíoí adjon beI mável álóen 
szolÖálíaíással ez ádááÖ nem rendelkezeíí a íeleéülésK  

 
                           A éálóázaí során elnóerheíő falubuszí az Önkormánózaí faluÖondnokaá  
                           seÖííséÖével üzemelíeíáK 
                           ceníá ándokok alaéján Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíe   
                           elhaíározzaI éálóázaíoí nóújí be a NMPLOMNPKE ufK8KF sj rendeleí  
                           szeráníáI az buróéaá jezőÖazdasáÖá sádékfejleszíésá Alaéból nóújíandó  
                           íámoÖaíásokra káírí calubusz beszerzéséreK  
                           A éálóázaíá leheíőséÖek közül a ÖéékaíalóÖus EfffK Öééjármű adaíok – 
                           mákrobuszok íáblázaíánakF M48M sorszámú solkswaÖen Transéoríer hombá  
                           oT 4moíKI OKMC o Taá 4 ajíós 4 ta V személóes Öééjárműveí válaszíoííaK  
                           A meÖvalósííáshoz szükséÖes neííó NMKSMMKMMM cí összeÖeí éálóázaíá  
                           éénzbőlI míÖ a fennmaradó ÁcA íaríalmaí  OK8SOKMMM cíJoí a OMN4 évá      
                           kölíséÖveíése íerhére bázíosííjaK   
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíerí a éálóázaíá anóaÖ elkészíííeíésére 
                           és a éálóázaí benóújíásáraK 
 
                           celelősW háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádőW OMNPK november ORK 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselő-íesíüleíének 
NMO/OMNPK(ufKOMKF számú eaíározaía 

a NMP/OMNPK(ufK8KF sj rendeleí alaéján éálóázaí benóújíásának íámoÖaíása 
 
                           Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe szükséÖesnek  
                           íaríjaI hoÖó a íulajdonában lévő  jozá ééüleíéí E Öííevénó meíőfá pándor uK  
                           O4 F íöbbfunkcáós szolÖálíaíó közéonííá alakíísa áíK 
                           Öííevénó íeleéülésén jelenleÖ náncs olóan közösséÖá íér ahol az áníézménóekI   
                           naÖó számú cávál szervezeíek  kulíurálás rendezvénóekeíI előadásokaíI  
                           összejöveíelekeí íaríhassanakK  
                           brre káváló leheíőséÖnek muíaíkozák  a  jozá ééüleíének áíalakííásaI  
                           felújííásaK    
 
                           ceníá ándokok alaéján Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíe 
                           elhaíározzaI íámoÖaíja az Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánóí abbanI hoÖó  
                           éálóázaíoí nóújíson be a  NMPLOMNPK EufK8F sjK rendeleí szeráníáI az buróéaá  
                           jezőÖazdasáÖá sádékfejleszíésá Alaéból nóújíandó íámoÖaíásokra káírí   
                           íöbbfunkcáós szolÖálíaíásá  közéoní káalakííásáraI felújííására  a meíőfá pándor  
                           uK O4 szám alaííá jozá ééüleíéreK   
                          Az Önkormánózaí külön nóálaíkozaíban hozzájárul a beruházás  
                          meÖvalósííásához  és a működíeíéshezK    
  
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI hoÖó nóálaíkozaíával íámoÖassa  



                           az Alaéíívánó éálóázaíáí és járuljon hozzá külön nóálaíkozaíban az ánÖaílan  
                           használaíáhozK 
                            
                           
                           celelősW háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádőW OMNPK november ORK 
                                                            

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselő-íesíüleíének 
NMP/OMNPK(ufKOMKF számú eaíározaía 

a hásíérséÖá közlekedés szakmaá éroÖramjának elfoÖadásáról                                     
 

                           A kééváselőJíesíüleí a mellékleíben foÖlalí íaríalommal elfoÖadja 
                           a kásíérséÖá közlekedés szakmaá éroÖramjáíK 
 
                            A szakmaá éroÖram a mellékleí részéí kééezáK 
 
kémeíh aóra jeÖóző ezí köveíően elmondíaI hoÖó módosulí a dóőrá Többcélú hásíérséÖá 
Társulás Társulásá meÖállaéodásaI melóeí jóvá kell haÖónáK fsmeríeííe a módosííás ándokáíK 
 
A éolÖármesíer szavazásí rendeleí el a dvThT meÖállaéodásának módosííása íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáíW 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá kééváselő-íesíüleíének 
NM4/OMNPK(ufKOMKF számú eaíározaía 

a dóőrá Többcélú hásíérséÖá Társulás Társulásá meÖállaéodása módosííásáról 
 

                           Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíe meÖásmeríe a  
                           dvThT Társulásá meÖállaéodása felülvázsÖálaíára íeíí javaslaíoí és 
                           Az abban foÖlalíakaí válíozaílan íaríalommal elfoÖadjaK 
                           A válíozásí a íanácsülés OMNPK júnáus PJá ülésen foÖadía eK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI hoÖó a haíározaíban 
                           coÖlalíakról az éráníeííeí éríesííseK 
 
                           celelősW kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádőW OMNPK november ORK 
 
             
A haíározaíhozaíalí köveíően háráló méíer éolÖármesíer meÖköszöníe a részvéíelí és NTKPM 
órakor a nóálvános ülésí bezáríaK  
 

kKmKfK 
 

 
        háráló méíer                                                                      kémeíh aóra 
      éolÖármesíer                                                                          jeÖóző 
    
       áfjK oaczenböck hálmán                                                    cehérvárá hároló                    
   jeÖózőkönóv-háíelesííő                                                         jeÖózőkönóv-háíelesííő 
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