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g e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öííevénó hözséÖ Önkormánózaía hééváselőJíesíüleíének O0NPK november O8K 
naéján NS 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 
                                    Tuba hálmán kééváselő 
                                    cehérvárá hároló kééváselő 
               
 
fÖazolían íávol: hövecses Támea aléolÖármesíer 
 
blőre nem jeleníeííe be íávolmaradásáí: áfjK Börzseá iászló kééváselő 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí: kémeíh aóra jeÖóző 
 
A hÁBbiJTs a kééváselőJíesíüleíá ülésí röÖzííeííe íeljes íerjedelembenK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíK jeÖállaéííoííaI hoÖó a 
kééváselőJíesíüleí haíározaíkéées mável a meÖválaszíoíí T kééváselőből S jelen vanK Az 
aléolÖármesíer asszonó íávolmaradásáí előre bejeleníeííeK                                                                                                                                                       
 
A haíálóos pzervezeíá és jűködésá pzabálózaí éríelmében felkéríe Tuba hálmán és pák dóula 
kééváselőkeí jeÖózőkönóvJháíelesííőnekK 
 
bzí köveíően ásmeríeííe a naéárendá éoníokaíI melóek a z alábbáak: 
 
 

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

OK blőíerjeszíés az önkormánózaí OMN4K évá belső ellenőrzésá íervéről         
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  

PK blőíerjeszíés az Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánó Alaészabálóának módosííására 
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 

      4K   bÖóedá üÖóek Ezárí ülésF  
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
              kémeíh aóra jeÖóző 

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



Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselő-íesíüleíének 
N05/O0NPKEufKO8K) számú eaíározaía 

a O0NPK november O8-á kééváselő-íesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
 
NK A lejárí haíárádejű haíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
OK blőíerjeszíés az önkormánózaí OMN4K évá belső ellenőrzésá íervéről         

blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  
PK blőíerjeszíés az Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánó Alaészabálóának módosííására 

blőadó: kémeíh aóra jeÖóző 
      4K   bÖóedá üÖóek Ezárí ülésF  

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
              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 hééváselő-íesíüleíének 

N0S/O0NPKEufKO8K) 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 az Önkormánózaí O0N4K évá belső ellenőrzésá íervéről    
      blőadó: kémeíh aóra jeÖóző                            
 
kémeíh aóra jeÖóző ásmeríeííeI hoÖó OMN4K január NJíől külön szerződés kereíében láíja el az 
önkormánózaí a köíelező belső ellenőrzésá feladaíáíI mável ezí korábban a dóőrá Többcélú 
hásíérséÖá Társulás kereíében véÖezíe a belső ellenőrK A kásíérséÖből Öííevénó közséÖ OMN4K 
január MNK naéjával kálééeííK A belső ellenőr személóén az önkormánózaí nem kíván 
válíozíaínáI a OMN4K évá kéí íéma éedáÖ a OMN4K évá kölíséÖveíés meÖalaéozoíísáÖának 
vázsÖálaíaI álleíve a éénzüÖóáJÖazdálkodásá feladaíokkal összefüÖÖő szabálózaíok 
felülvázsÖálaíaK 
 
A éolÖármesíer a O íémával eÖóeíéríeííI majd mável kérdés nem hanÖzoíí elI szavazásí rendelí 
el a naéárendá éoníok íárÖóábanK 
                       
A kééváselőJíesíüleí S áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 



 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselő-íesíüleíének 

 N0T/O0NPK EufKO8K) számú haíározaía 
az Önkormánózaí O0N4K évá belső ellenőrzésá íervéről        

 
 

                           Az Önkormánózaí a OMN4K évá belső ellenőrzésá íémakörökeí 
                           Az alábbáakban haíározza meÖ: 
 

J a OMN4K évá kölíséÖveíés meÖalaéozoíísáÖának felülvázsÖálaía         
J a ÖazdálkodássalI a éénzüÖóáJszámváíelá feladaíok elláíásával 

összefüÖÖő szabálózaíok felülvázsÖálaía 
 
                           A íerv a mellékleí részéí kééezáK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI hoÖó a haíározaíban foÖlalíakról  
                           A belső ellenőrí éríesííseI íovábbáI hoÖó kösse meÖ OMN4K évre a szerződésíK 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK december NRK 

 
 

PK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés az Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánó Alaéííó lkáraíának 
módosííásáról                       
blőadó: kémeíh aóra jeÖóző  

                    
kémeíh aóra jeÖóző elmondíaI a hözalaéíívánó Alaéííó lkáraíának módosííására kéí okból 
kerül sorK Az elsőI hoÖó a cávál szervezeíek áíalakulása uíán az Őszádők kóuÖdíjas bÖóesüleí 
és az Öííevénóá hézálabda péorí bÖóesüleí ás új íaÖokaí deleÖálí a huraíóráumbaI a másák 
éedáÖ azI hoÖó az elnök és az elnökJhelóeííes önállóan ás eljárhasson hávaíalos üÖóek 
áníézésénélI íovábbá a bankszámla feleííá rendelkezés önállóan ás meÖállesse őkeíK bzzel 
eÖószerűsödák az üÖóáníézésI hászen nem kell mándáÖ mándenhová keííejüknek eÖóüííesen 
meÖjelennáK 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí S áÖen eÖóhanÖú szavazaííal meÖhozía alábbá haíározaíáí: 
 

N08/O0NPK EufKO8K) számú eaíározaía 
az Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánó Alaéííó lkáraía módosííásárólI álleíve a 

huraíóráumba új íaÖok deleÖálásról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí az Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánó 
                            Alaéííó lkáraíának 8KNK éoníja az alábbáak szerání módosul: 
8KNK A hözalaéíívánó vaÖóonának felhasználásáról az Alaéííó lkáraíban részleíezeíí módon a 
huraíóráum ÖondoskodákK A bankszámla feleííá rendelkezésá jogosulísággal felruházoíí 
személóek a kuraíóráum elnöke vagó elnökhelóeííese önállóanK 
A közalaéíívánó vaÖóonának felhasználásánál az olóan köíelezeííséÖvállalás eseíénI amelónél 
a közalaéíívánó valameló olóan íászíséÖváselője kerül meÖbízásos vászonóba a 



közalaéíívánnóalI aká joÖosulí a vaÖóon feleííá rendelkezésre J nem álleíá ez meÖ a személóéí 
éráníő káfázeíésekreK  
                           Az Alaéííó lkáraí NOK éoníja helóébe az alábbá rendelkezés léé: 
 
A hözalaéíívánóí a bíróságok, haíóságok és harmadák személóek előíí a kuraíóráum elnöke 
önállóan kééváseláK A bankszámla feleííá rendelkezésá jogosulísággal felruházoíí személóek a 
kuraíóráum elnöke vagó elnökhelóeííese önállóanK  
 
Az Alaéííó lkáraí NNKOKPK éoníja helóébe az alábbá rendelkezés léé: 
 

NNKOKPK A huraíóráum íaÖjaá:  
háráló méíer                                   EVNRP ÖííevénóI cő uK NRRLaKF 
Tuba hálmán                                EVNRP ÖííevénóI ieneskeríá OPK  KF 
oaczenböck hálmán                     EVNRP ÖííevénóI Adó bK uK 4PKF 
 

    Tubáné píeánánÖer Beáía             EVNRP ÖííevénóI ieneskeríá uK OPKF 
    Báder Zsolí                                  EÖííevénóI pzabadsáÖ uK TKF 
    audás gózsef                               EVNRP ÖííevénóI Temélom uK NTK 
    Tolnaá gánosné                            EVNRP ÖííevénóI cő uK POKF 
    heríész oáchárd                          EÖííevénóI gózsef AK uK NLPK 
    oaczenböck méíerné                   EÖííevénóI cő uK NP8KF 

 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI hoÖó a módosííásokaí az alaéííó  
                           lkáraíon vezesse áí és azí a BírósáÖnak küldje meÖK 
 
 
                           celelős: kémeíh aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK december NRK 

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

kKmKfK 
 

 
        háráló méíer                                                                      kémeíh aóra 
      éolÖármesíer                                                                          jeÖóző 
    
       Tuba hálmán                                                                         pák dóula                       
    jeÖózőkönóv-háíelesííő                                                         jeÖózőkönóv-háíelesííő 
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