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g e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öííevénó hözséÖ Önkormánózaía hééváselőJíesíüleíének O0NPK november O8K 
naéján NT órakor az öííevénóá caluházban meÖíaríoíí közmeÖhallÖaíásrólK  
 
gelen vannak:  háráló méíer éolÖármesíer 
                                    oácz gózsef kééváselő 
                                    ffjK oaczenböck hálmán kééváselő 
                                    cehérvárá hároló kééváselő 
                                    pák dóula aléolÖármesíer 
                                    áfjK Börzseá iászló kééváselő 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖhívoíí:  kémeíh aóra jeÖóző 
 
fÖazolían íávol:            hövecses Támea aléolÖármesíer 

 
A lakossáÖ részéről kbK PM fő államéolÖár jelení meÖK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a meÖjelení öííevénóá lakókaíK  jeÖállaéííoííaI hoÖó 
a kééváselőJíesíüleí haíározaíkéées mável a meÖválaszíoíí T kééváselőből T jelen vanK                                                    
 
A haíálóos pzervezeíá és jűködésá pzabálózaí éríelmében felkéríe pák dóula és Tuba hálmán 
kééváselőkeí jeÖózőkönóvJháíelesííőnekK 
 
bzí köveíően ásmeríeííe a naéárendá éoníoíI ameló köveíkező:   
 

NK Tájékozíaíó az Önkormánózaí OMNPK évá helózeíérőlI a kölíséÖveíés alakulásárólI a 
íervezeíí és meÖvalósííoíí beruházásokrólI íájékozíaíó a kééváselőJíesíüleí munkájáról 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
 

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

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselő-íesíüleíének 
NNN/O0NPK(ufKO8K) számú eaíározaía 

a O0NPK NNKO8-á közmeÖhallÖaíás naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 

                           A kééváselőJíesíüleí az alábbá naéárendá éoníok íárÖóalásáí foÖadía el: 
 

NK Tájékozíaíó az Önkormánózaí OMNPK évá helózeíérőlI a kölíséÖveíés alakulásárólI a 
íervezeíí és meÖvalósííoíí beruházásokrólI íájékozíaíó a kééváselőJíesíüleí munkájáról 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

 
 
 



     NK naéárendá éoní 
Tájékozíaíó az Önkormánózaí O0NPK évá helózeíérőlI a kölíséÖveíés alakulásárólI a 
íervezeíí és meÖvalósííoíí beruházásokrólI íájékozíaíó a kééváselő-íesíüleí 
munkájáról 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
              

háráló méíer éolÖármesíer részleíesen ásmeríeííe az önkormánózaí OMNPK évá 
kölíséÖveíésének alakulásáíI a OMNPK évben meÖvalósííoíí felújííásokaíI beruházásokaíI és a 
jövő évre meÖfoÖalmazoíí feladaíokaíK E A részleíes beszámoló a mellékleí részéí kééezáF                                     
 
A mándenre káíerjedő íájékozíaíó uíán meÖkérdezíe a jelenlévőkeí van e valakánek az 
elhanÖzoííakhoz kérdéseI véleménóeK 
 
jável kérdés nem hanÖzoíí el a éolÖármesíer meÖköszöníe a részvéíelí és a 
közmeÖhallÖaíásí NTKP0 órakor bezáríaK 
 
                               
 

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