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Készült: Öííevénó hözséÖ Önkormánózaía hééváselőJíesíüleíének OMNPK december NUK 
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 
                                    Tuba hálmán kééváselő 
                                    ceÜérvárá hároló kééváselő 
                                    áfjK Börzseá iászló kééváselő 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖÜívoíí: hövecses Támea aléolÖármesíerI kémeíÜ aóra 
jeÖóző 
 
A hÁBbiJTs a kééváselőJíesíüleíá ülésí röÖzííeííe íeljes íerjedelembenK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííe a kééváselőJíesíüleí íaÖjaáíK jeÖállaéííoííaI ÜoÖó a 
kééváselőJíesíüleí Üaíározaíkéées mável a meÖválaszíoíí T kééváselőből T jelen vanK                                                                                                                                               
 
A Üaíálóos pzervezeíá és jűködésá pzabálózaí éríelmében felkéríe ceÜérvárá hároló és áfjK 
Börzseá iászló kééváselőkeí jeÖózőkönóvJÜáíelesííőnekK 
 
bzí köveíően ásmeríeííe a naéárendá éoníokaíI melóek az alábbáak: 
 

NK A lejárí Üaíárádejű Üaíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

OK blőíerjeszíés a szocáálás áÖazÖaíás és a szocáálás elláíások Üelóá szabálóaáról szóló 
rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző  

PK blőíerjeszíés a Öóermekvédelem Üelóá szabálóaáról szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző 

4K blőíerjeszíés a íemeíőkről szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző 

RK blőíerjeszíés a hééváselőJíesíüleí és szerveá OMNPK évá kölíséÖveíéséről szóló rendeleí 
módosííásáról 
blőadó: oácz gózsef mB elnök 

SK blőíerjeszíés a pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíról szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: ceÜérvárá hároló ÜB elnök 
             kémeíÜ aóra jeÖóző 

TK blőíerjeszíés a molÖármesíerá eávaíal pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző 

UK blőíerjeszíés a kééváselőJíesíüleí OMN4K évá munkaíervéről 



blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
      VK   bÖóebek 

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
              kémeíÜ aóra jeÖóző 
 

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

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NNOLOMNPKEuffKNUF számú eaíározaía 

a OMNPK december NU Já kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
NK A lejárí Üaíárádejű Üaíározaíokról szóló íájékozíaíó elfoÖadása 

blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
OK blőíerjeszíés a szocáálás áÖazÖaíás és a szocáálás elláíások Üelóá szabálóaáról szóló 

rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző  

PK blőíerjeszíés a Öóermekvédelem Üelóá szabálóaáról szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző 

4K blőíerjeszíés a íemeíőkről szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző 

RK blőíerjeszíés a hééváselőJíesíüleí és szerveá OMNPK évá kölíséÖveíéséről szóló rendeleí 
módosííásáról 
blőadó: oácz gózsef mB elnök 

SK blőíerjeszíés a pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíról szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: ceÜérvárá hároló ÜB elnök 
             kémeíÜ aóra jeÖóző 

TK blőíerjeszíés a molÖármesíerá eávaíal pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző 

UK blőíerjeszíés a kééváselőJíesíüleí OMN4K évá munkaíervéről 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

      VK   bÖóebek 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
              kémeíÜ aóra jeÖóző 

         
NK naéárendá éoní 
A lejárí Üaíárádejű Üaíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadása                   
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer        
 

háráló méíer éolÖármesíer az írásos naéárendeí szóban nem eÖészííeííe káI kéríe annak 
elfoÖadásáíK                                        

 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóÜanÖú szavazaííal meÖÜozía alábbá Üaíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

NNPLOMNPK EuffKNUKF számú eaíározaía 
A lejárí Üaíárádejű Üaíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadásáról 

 
                           A kééváselőJíesíüleí az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání 



                           elfoÖadja a lejárí Üaíárádejű Üaíározaíokról szóló beszámolóíK 
 
                           Az előíerjeszíés a mellékleí részéí kééezáK 
     
 
      OK –PK naéárendá éoní  

blőíerjeszíés a szocáálás áÖazÖaíás és a szocáálás elláíások Üelóá szabálóaáról szóló 
rendeleí módosííásárólI a Öóermekvédelem Üelóá rendszeréről szóló rendeleí 
módosííásáról 

      blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző  
 
kémeíÜ aóra jeÖóző ásmeríeííeI ÜoÖó a szocáálás áÖazÖaíásról szóló íörvénó módosííásának 
éríelmében OMN4K január MNK naéjáíól új seÖélóezésá formaI az önkormánózaíá seÖéló kerül 
bevezeíésreI melónek részleíszabálóaáról a kééváselőJíesíüleínek OMNPK december PNK naéjááÖ 
kell rendeleíeí alkoínáaK jeÖszűnák külön nevesííeíí elláíáskéní az áímeneíá seÖélóI a íemeíésá 
seÖéló és a rendkívülá Öóermekvédelmá íámoÖaíásI íÖó ezekeí Üaíálóon kívül kell Üelóezná a 
meÖlévő rendeleíekbőlI és a szocáálás rendeleíben kell meÖÜaíározná az önkormánózaíá seÖéló 
részleíes szabálóaáíK Az előíerjeszíés NMK§Ja rendelkezák errőlI aÜol meÖÜaíározzukI málóen 
eseíbenI málóen felíéíelekkel leÜeí önkormánózaíá seÖélóí meÖállaéííanáK jeÖmarad az 
elÜalálozásI mání okI a léífenníaríásí veszélóezíeíő éleíÜelózeí síbKI azaz a korábbá áímeneíáI 
íemeíésá seÖéló szabálóaá és a rendkívülá Öóermekvédelmá íámoÖaíás szabálóaá kerülnek 
beééííésreK coníosI ÜoÖó NR naéon belül el kell bírálná ezekeí az üÖóekeíI íÖó éolÖármesíerá 
Üaíáskörben maradnakI íovábbáI aká OUKRMM cíJnál íöbb íámoÖaíásí kaéI annak RMMM cíJoí 
brzsébeí uíalvánó formájábanI íermészeíben kell káfázeínáK 
 
oácz gózsef kééváselő meÖkérdezíe máí jelení a közös Üázíaríás foÖalmaI merí korábban 
meÖállaéííoíí elláíásnál úÖó emlékszákI nem kell az áÖénólőnek eÖó Üázíaríásban lakná élK az 
áéolííalI a rendeleí éedáÖ máskéní szabálóozK 
 
A jeÖóző válaszában elmondíaI ÜoÖó az áéolásá díj szabálóaánál valóban nem kell eÖó 
lakcímen laknáI oíí az elbírálás szeméoníja az orvos álíal káállííoíí áÖazolásI az eÖó főre juíó 
jövedelemI íovábbáI ÜoÖó az áÖénólő ne részesüljön rendszeres éénzelláíásban és a rokonsáÖá 
fokK 
 
jável íöbb kérdés nem ÜanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoníok 
íárÖóábanK 
                       
A kééváselőJíesíüleí TJT áÖen eÖóÜanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíeáí:  
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 NRLOMNPK EuffKPNKF önkormánózaíá rendeleíe 

a szocáálás áÖazÖaíás és szocáálás elláíások Üelóá szabálóaáról  
 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a rendeleíJíervezeí az előíerjeszíésben 
                           foÖlalí íaríalommal elfoÖadjaK 
 
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káÜárdeíésérőlK 



 
                           celelős: kémeíÜ aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK december PNK   
 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 NSLOMNPK EuffKPNKF önkormánózaíá rendeleíe 

a Öóermekvédelem szabálóozásáról szóló SLOMNPKEffKOMKF önkormánózaíá rendeleí 
módosííásáról 

 
                           A kééváselőJíesíüleí a rendeleíJíervezeí az előíerjeszíésben 
                           foÖlalí íaríalommal elfoÖadjaK 
 
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káÜárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíÜ aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK december PNK   

 
 

4K naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a íemeíőkről szóló rendeleí módosííásáról 
blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző  

                    
háráló méíer éolÖármesíer íájékozíaíía a íesíüleíá íaÖokaí a szocáálás íemeíés áníézménóérőlI 
meló azon kívül I ÜoÖó a íemeíőben szocáálás célú éarcelláí kell kájelölnáI másí ás jeleníK 
geleníá azíI ÜoÖó a Üozzáíaríozónak kell közreműködná az elÜunóí ölíözíeíésébenI íemeíőn 
belülá szállííásában és a sírÜeló ásásánál ásK A szocáálás íemeíés kölíséÖéí az önkormánózaí 
váseláI éoníosabban az államI de az önkormánózaí úíjánK A szükséÖes kellékekeí ás csak eÖó 
céÖíől leÜeí meÖvennáK kem éríáI má a célja bevezeíésénekK 
 
kémeíÜ aóra jeÖóző elmondíaI eÖó méÖ ká nem Üárdeíeíí saláíaíörvénó eÖó évvel elÜalaszíja 
a bevezeíésíI íalán ééé a kádolÖozaílansáÖ máaííK A szocáálás íemeíésí bárká áÖénóelÜeíá majdI 
jövedelmá vászonóokíól füÖÖeílenülI a felíéíelI ÜoÖó részí veÖóen az ölíözíeíésbenI sírásásbanI 
elÜunóí szállííásánálK sászoní mándenkáí munka és baleseívédelmá okíaíásban kell részesííená 
majdK A jelen előíerjeszíés csak a éarcella kájelöléséről szólI melóeí meÖ kell íennáK 
 
ffjK Börzseá iászló kééváselő meÖkérdezíeI éráníá e a éarcellakájelölés a rendezésá íerveíI kell 
e emáaíí módosííanáK 
 
háráló méíer éolÖármesíer válaszában elmondíaI nem kellI merí az a íemeíőn belül íöríénákK 
 
jável íöbb kérdés nem ÜanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoníok 
íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóÜanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí: 
 
 
 



Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 NTLOMNPK EuffKPNKF önkormánózaíá rendeleíe 

a íemeíőről és íemeíkezésá íevékenóséÖről szóló VLOMNNKEsKNUKF rendeleí módosííásáról         
 

                           A kééváselőJíesíüleí a rendeleíJíervezeí az előíerjeszíésben 
                           foÖlalí íaríalommal elfoÖadjaK 
 
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káÜárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíÜ aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK december PNK   
 
 

RK naéárendá éoní 
      blőíerjeszíés a hééváselőJíesíüleí és szerveá OMNPK évá kölíséÖveíéséről szóló rendeleí  
      jódosííásáról 
      blőadó: oácz gózsef mB elnök 
 
oácz gózsef mB elnök elmondíaI a bázoíísáÖ Üéífőá ülésén részleíesen íárÖóalía az 
előíerjeszíésíI melónek lénóeÖe ORKMMM e cí íöbbleíbevéíel máaííá módosííásK A bázoíísáÖ 
eÖóÜanÖúan elfoÖadásra javasolja az előíerjeszíésíK 
 
jável kérdés nem ÜanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóÜanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 NULOMNPK EuffKPNKF önkormánózaíá rendeleíe 

a kééváselőJíesíüleí és szerveá OMNPK évá kölíséÖveíéséről szóló 4LOMNPKEffKNRKF 
önkormánózaíá rendeleí módosííásáról 

 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a rendeleíJíervezeí az előíerjeszíésben 
                           foÖlalí íaríalommal elfoÖadjaK 
 
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káÜárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíÜ aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK december PNK   
 
 

SK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíról szóló rendeleí módosííásáról 

      blőadó: ceÜérvárá hároló ÜB elnök 
             kémeíÜ aóra jeÖóző 

 



ceÜérvárá hároló ÜB elnök elmondíaI  a  bázoíísáÖ  az  ülésí  meÖelőzően  íárÖóalía  az  új  
pZjpZJíI melónek okaáról majd a jeÖóző íájékozíaíja a íesíüleíeíK Ő a P fajsúlóos kérdésí 
emelí káK Az eÖóákI ÜoÖó a korábbá éolÖármesíerre áíruÜázoíí Üaíáskörök maradjanak íovábbra 
ás éolÖármesíerá ÜaíáskörbenI a másákI ÜoÖó valamennóá ülésí meÖelőző és köveíő anóaÖ 
kerüljön fel a ÜonlaéraI és az a mándenkorá hÁBbiJTsJs feladaía leÖóenI a ÜarmadákI ÜoÖó a 
íesíüleíá ülésről csak vádeó felvéíel készüljönI külön ÜanÖfelvéíel nem szükséÖesK 
 
háráló méíer éolÖármesíer kéríeI ÜoÖó a Üonlaé szerkeszíése maradjon eÖóelőre a 
éolÖármesíer ÜaíásköreI leÖóen eÖó áímeneíá ádőI amíÖ ő ezí más személónek áíadjaK 
 
kémeíÜ aóra jeÖóző ásmeríeííe a rendeleí meÖalkoíásának oka: az új önkormánózaíá íörvénó 
meÖalkoíásaI melónek Üaíálóbalééése fokozaíosI íöbb ádőéoníban zajloííK Az pZjpZ nem 
másI mání a kééváselőJíesíüleí munkájának szabálóozásaI az ülés előkészííéséíől az arról 
készülí anóaÖok lezárásááÖI íovábbá a íörvénóben előírí részleíszabálóok meÖalkoíásááÖK mlK ká 
káí ÜelóeííesííI má íöríénákI Üa a kééváselő nem jelenák meÖ az ülésenK A Üonlaéon való 
nóálvánossáÖ a uufK század áÖénóe a lakossáÖ szélesebb körű íájékozíaíása céljábólK blmondía 
méÖI meÖválíozák az előíerjeszíésének készííésének formaá módjaI melóeí a kééváselők majd 
íaéaszíalná foÖnakK kéÜánó mellékleíI élK a cávál szervezeíek felsorolásaI vezeíőák neveI 
elérÜeíőséÖeák nem kerülíek az pZjpZ mellékleíébeI Üászen válíoznak állandóan és amúÖó ás 
íudomásunk van ezekrőlK Alaéjaában nem válíozák a jelenleÖáÜez kééesíI de káÜaÖó mánden 
olóan szabálóozásíI amáí a joÖszabáló röÖzííK 
 
jável kérdés nem ÜanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóÜanÖú szavazaííal meÖalkoíía alábbá rendeleíéí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 NVLOMNPK EuffKPNKF önkormánózaíá rendeleíe 

a kééváselőJíesíüleí szervezeíá és működésá szabálózaíáról                                                                      
 
 

                           A kééváselőJíesíüleí a rendeleíJíervezeí az előíerjeszíésben 
                           foÖlalí íaríalommal –az ÜÖórendá BázoíísáÖ javaslaía szerání JelfoÖadjaK 
                           A Üonlaé szerkeszíése íovábbra ás a éolÖármesíer ÜaíásköreK 
 
                           A rendeleíJíervezeí és az elfoÖadoíí rendeleí a mellékleí részéí kééezáK 
                           A kééváselőJíesíüleí felkérá a jeÖózőíI Öondoskodjon 
                           a rendeleí káÜárdeíésérőlK 
 
                           celelős: kémeíÜ aóra jeÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK december PNK   
 
 

TK naéárendá éoní 
      blőíerjeszíés a molÖármesíerá eávaíal pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról 
      blőadó: kémeíÜ aóra jeÖóző 
 
kémeíÜ aóra jeÖóző elmondíaI a eávaíalnak eddáÖ nem volí pZjpZJeI csak ÜÖórendjeI 
mosí joÖszabálóá felÜaíalmazás alaéján pZjpZJben röÖzííjük feladaíáíI felééííéséíI a 
Üelóeííesííések rendjéíI üÖófélfoÖadásáí síbK  



jável kérdés nem ÜanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóÜanÖú szavazaííal meÖÜozía alábbá Üaíározaíáí:        
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NN4LOMNPK EuffKNUKF számú eaíározaía 

A molÖármesíerá eávaíal pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáról                                            
 

                           A kééváselőJíesíüleí az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání 
                           elfoÖadja a molÖármesíerá eávaíal pzervezeíá és jűködésá pzabálózaíáíK 
 
                           Az előíerjeszíés a mellékleí részéí kééezáK 
 

UK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés a kééváselőJíesíüleí OMN4K évá munkaíervéről 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 

    
háráló méíer éolÖármesíer ásmeríeííe az írásos előíerjeszíésíK 
 
jável kérdés nem ÜanÖzoíí el a éolÖármesíer szavazásí rendelí el a naéárendá éoní íárÖóábanK 
 
A kééváselőJíesíüleí T áÖen eÖóÜanÖú szavazaííal meÖÜozía alábbá Üaíározaíáí:        
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NNRLOMNPK EuffKNUKF számú eaíározaía 

A kééváselőJíesíüleí OMN4K évá munkaíervéről                                                                                     
 

                           A kééváselőJíesíüleí az előíerjeszíésben foÖlalíak szerání 
                           elfoÖadja a OMN4K évá munkaíervéíK                                      
 
                           Az előíerjeszíés a mellékleí részéí kééezáK 
 

VK naéárendá éoní 
bÖóebek 
blőadó: háráló méíer éolÖármesíer 
             kémeíÜ aóra jeÖóző 
 
A éolÖármesíer íájékozíaíásí adoíí a szocáálás íűzáfa felÜasználásárólI a ibAabo 
éálóázaíokrólI a jálíaá szereíeíszolÖálaí és kaÖókuíasá sákíor karácsonóá felajánlásaárólK 
 
oácz gózsef kééváselő meÖkérdezíeI máérí kell rendelkezésre állásá díjaí fázeínáI Üa a 
Üulladékudvar zárva íarí? gavasolíaI ÜoÖó a meÖcsonkííoíí fákaí mánél előbb váÖja ká az 
önkormánózaíK bzí köveíően meczár iászló ÖTC elnök meÖÜívásáí íolmácsolía a ceÜér 
jáklós emlékíornáraI melónek bevéíeléí a koraszülöíí Öóermekek alaéíívánóa kaéjaK 
 
A éolÖármesíer válaszában elmondía a rendelkezésre állásá díjaí a ÜulladékszáÖeíekÜez 
való Üozzájuíásérí kell fázeínáI a meÖcsonkííoíí fákaí a közmunkásokkal leÜeí majd jövőre 
káváÖaínáI de ásméí felÜívía a fáÖóelmeíI csak a íénóleÖ veszélóes fa kerüljön káváÖásraK  
 



A jeÖóző elmondía a éénzüÖóá bázoíísáÖá ülésnek volí méÖ eÖó naéárendá éoníjaI amelóen 
a NOKVMS ecí íámoÖaíás felÜasználására adíak javaslaíoíK celolvasía Tállaá András 
önkormánózaíá államíáíkár íámoÖaíásá okáraíábólI máre kell elkölíená a kaéoíí íámoÖaíásíK 
jeÖjeÖóezíeI eÖó kávéíellelI ezek mánd rendezve vannak eÖóéb íaríalékból éénzüÖóáleÖI 
íeÜáí van szabadon felÜasználÜaíó részK 
 
oácz gózsef mB elnök ásmeríeííe a bázoíísáÖ javaslaíáíK  
· A közváláÖííás korszerűsííése Eláméaíesíek cseréjeF 
· ieneskeríá úíon a íemeíő és a jáíszóíér közöíí járdaééííés 
· BuszváróJfelújííás 
· jáklósá úíon járdaééííés 
· A molÖármesíerá eávaíalba mozÖáskorláíozoíí feljáró 
· pebesséÖmérők káééííése 
· aózsa uI Temélom uK felújííása azzalI ÜoÖó a NN málláó íaríalék OM BJa maradjon meÖK  

 
háráló méíer éolÖármesíer javasolía a íesíüleínek a aózsa uI Temélom uíca felújííásáíI 
mellóel a jelenlévők eÖóeíéríeííek és felkéríék a éolÖármesíeríI kérjen árajánlaíoí erre a kéí 
úíraK 
 
bzí köveíően a ieneskeríá uícaá járdaééííésről Üosszan szó eseííI melónek véÖeredménóeI 
ÜoÖó bármálóen döníés előíí bejárásí kell íaríaná jövőreK 
 
A jeÖóző íájékozíaíía a íesíüleíeí az Államkáncsíár ellenőrzéseI meló az óvodáraI áskoláraI 
Üázá seÖííséÖnóújíásraI szocáálás éíkezíeíésre íerjedí káI és O éves ádőíaríamoí ölelí 
felHTTOKMMM cíJal zárulíI melóeí a háncsíár uíal az önkormánózaínakK Az ás éozáíívI ÜoÖó a 
íervezeíí adóbevéíelnél íöbb folóí be az önkormánózaí kasszájábaK 
 
A Öóermekjóléíá és családseÖííő szolÖálaííal kaécsolaíban elmondíaI új íársulásá 
meÖállaéodásí kell elfoÖadnáI merí a jaÖóar Államkáncsíár meÖkáfoÖásolía néÜánó 
éoníjáíK gavasolía a korábbá meÖállaéodások Üaíálóon kívül Üelóezéséí és új 
meÖállaéodások elfoÖadásáíI melóek a mellékleí részéí kééezákK 
 
A kééváselőJíesíüleí TJTJTJT áÖen eÖóÜanÖú szavazaíokkal meÖÜozía alábbá Üaíározaíaáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NNSLOMNPK EuffKNUKF számú eaíározaía 

a 4NLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaí Üaíálóon kívül Üelóezéséről                                                                  
 

                           A kééváselőJíesíüleí feníá számú Üaíározaíáí Üaíálóon kívül ÜelóezáK 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NNTLOMNPK EuffKNUKF számú eaíározaía 

a 4OLOMNPK EfffKOMKF számú eaíározaí Üaíálóon kívül Üelóezéséről                                                                
 

                           A kééváselőJíesíüleí feníá számú Üaíározaíáí Üaíálóon kívül ÜelóezáK 
 

 
Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

NNULOMNPK EuffKNUKF számú eaíározaía 



A dóőrzámoló íeleéüléssel közösen léíreÜozandó Öóermekjóléíá szolÖálaí Társulásá 
jeÖállaéodásának elfoÖadásáról 

 
                           Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíe dóőrzámoló 
                           hözséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíével Öóermekjóléíá 
                           celadaí közös elláíására íársul a jaÖóarorszáÖ Üelóá önkormánózaíaáról 
                           pzóló OMNNK évá CiuuufuK Törvénó alaéjánK 
                           A íársulásá meÖállaéodás a mellékleí részéí kééezáK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felÜaíalmazza a éolÖármesíerí a íársulásá meÖállaéodás 
                           jeÖköíéséreK 
 
                           A íársulásá íanácsba háráló méíer éolÖármesíerí és pák dóula aléolÖármesíerí 
                           aeleÖálja a kééváselőJíesíüleíK 
 
                           celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádő: OMNPK december PMK 
 

Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NNVLOMNPK EuffKNUKF számú eaíározaía 

A dóőrzámoló íeleéüléssel közösen léíreÜozandó családseÖííő szolÖálaí Társulásá 
jeÖállaéodásának elfoÖadásáról 

 
                           Öííevénó hözséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíe dóőrzámoló 
                           közséÖ Önkormánózaíá kééváselőJíesíüleíével családseÖííő  
                           feladaí közös elláíására íársul a jaÖóarorszáÖ Üelóá önkormánózaíaáról 
                           szóló OMNNK évá CiuuufuK Törvénó alaéjánK 
                           A íársulásá meÖállaéodás a mellékleí részéí kééezáK 
 
                           A kééváselőJíesíüleí felÜaíalmazza a éolÖármesíerí a íársulásá meÖállaéodás 
                           jeÖköíéséreK 
 
                           A íársulásá íanácsba háráló méíer éolÖármesíerí és pák dóula aléolÖármesíerí 
                           aeleÖálja a kééváselőJíesíüleíK 
 
                           celelős: háráló méíer éolÖármesíer 
                           eaíárádő: OMNPK december PMK 
 
 
bzí köveíően háráló méíer éolÖármesíer meÖköszöníe a részvéíelí és NUKNR órakor a 
nóálvános ülésí bezáríaK A kééváselőJíesíüleí zárí ülésen folóíaíía munkájáíK 
 
 

kKmKfK 
 

        háráló méíer                                                                      kémeíÜ aóra 
      éolÖármesíer                                                                          jeÖóző 
    
       ceÜérvárá hároló                                                                  áfjK Börzseá iászló               
    jeÖózőkönóvJÜáíelesííő                                                         jeÖózőkönóvJÜáíelesííő 
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