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   Ó h í d   

M E G H Í V Ó 

Tájékoztatom, hogy 2009. február 3-án (kedden) 18.00. órakor  Képviselő-

testületi ülést tartunk.  

Az ülés helye:  Körjegyzőség Hivatali helyisége. 

N a p i r e n d i   p o n t o k:  

1.) 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

2.) Zalaszentgrót Zeneiskola támogatási kérelme. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

3.) Falugondnoki autóra pályázat benyújtásáról döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

4.) Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

5.) Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

6.) Vegyes ügyek 

Zárt ülés:  

 Egyedi kérelmek elbírálása. 

Óhíd, 2009. január 29.     Tisztelettel:  

       Molnár András sk. 

          polgármester 

Óhíd Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

8342 Óhíd, Petőfi u. 3. 

     8342 Óhíd, Petőfi u. 3.       83/574-014,  Telefax  83/574-014   



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

       2009. február 3. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. február 3. 18.00. óra 

 

Jelen vannak: Molnár András polgármester, 

 Bárka József alpolgármester, 

 Pleiveisz László, Födelmesi László, 

     Dóber János, Fraller Balázs képviselők. 

     Horváth Róbert, Kiss József László képviselők igazoltan távol. 

      

       Bödör Endréné körjegyző   

   

Tanácskozási joggal meghívott: Bakos Ilona pénzügyi főelőadó. 

   

Molnár András polgármester: köszönti a megjelenteket. 

 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 

napirendi javaslatot elfogadja. 

 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 

 

1.) 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

2.) Zalaszentgrót Zeneiskola támogatási kérelme. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

3.) Falugondnoki autóra pályázat benyújtásáról döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

4.) Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

      Előadó: Molnár András polgármester 



5.) Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

6.) Vegyes ügyek 

Napirend tárgyalása: 

1.) 2009. évi költségvetés megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: előterjeszti a költségvetés tervezetét, és kéri a 

képviselők véleményét. 

Fraller Balázs képviselő: megkérdezi, hogy a Város és Községgazdálkodás 

szakfeladatán miért nőttek a kiadások 16. millió forintra. 

Bakos Ilona pü.főea.: ezen a szakfeladaton van megtervezve a módosított 

Szociális törvény szerinti közfoglalkoztatás április 1-től. 

Pleiveisz László képviselő: a költségvetés tervezetében 11 millió forint van az 

iskolára  mint átadott pénz tervezve. Tehát ezek szerint az iskola teljes működési 

hiánya 22 millió forint? 

Molnár András polgármester: az iskolánál a tervkoncepcióhoz kapott adatokat 

tudtuk figyelembe venni, mivel azóta újabb adatokat nem kaptunk a 

költségvetéshez, de az iskola működtetése az előzetes információk szerint 

lényegesen többe kerül, mint az elmúlt tanévben, mivel nem kap az iskola 

kiegészítő normatívát a lecsökkent osztálylétszámok miatt és a nemzeti oktatás 

bevezetésével sem jutott az intézmény az előre beharangozott 

többletbevételekhez. 

Fraller Balázs képviselő: a sümegi kihelyezett tagozat szervezése hogyan áll? 

Molnár András polgármester: tudomásom szerint az iskolaigazgató és a sümegi 

polgármester között ez ideig egy levélváltásra került sor a kihelyezett tagozattal 

kapcsolatban. 

Fraller Balázs képviselő: a családsegítés szakfeladaton kinek a bére és költségei 

vannak tervezve? 

Bakos Ilona pü.főea.: a falugondnok bére és a szolgálattal kapcsolatban 

felmerülő költségek vannak tervezve. 



Fraller Balázs képviselő: történt-e előrelépés a falugondnok nyugdíjaztatásával 

kapcsolatban? 

Molnár András polgármester: írásban megkapta a felhívást a falugondnok, hogy 

kérje meg időbeszámítási határozatát a Nyugdíjfolyósító Intézettől, mivel ha van  

40 év munkaviszonya, akkor ez év júliusában teljesjogu nyugdíjba vonulhat. 

Ez ideig a falugondnok az időbeszámítási nyilatkozatát nem mutatta be és 

tudomásom szerint nem is akar nyugdíjba vonulni, tovább szeretne dolgozni. 

Fraller Balázs képviselő: feleslegesnek tartom, hogy foglalkoztatunk egy 

falugondnokot és egy karbantartót és a munka szervezése és elvégzése mégsem 

kielégítő. A két ember helyett egy rátermett falugondnokot kell az 

önkormányzatnak foglalkoztatni, a jelenlegi pedig menjen nyugdíjba. 

Pleiveisz László képviselő: ha jól értelmezem, akkor a működési hiány 21. 

millió forint. Ezzel a hiánnyal az önkormányzat végig tudja-e vinni az évet? 

Bödör Endréné körjegyző: 21 millió forintos hiányt kigazdálkodni képtelenség, 

ezt mindenképpen csökkenteni kell és mivel a bevételek növekedése nem 

várható, így a költségvetés kiadási oldalát kell a testületnek esetlegesen egy 

munkamegbeszélésen újra átgondolni és átszámolni. 

Molnár András polgármester: javasolja, hogy még egyszer beszélje át a 

költségvetést a testület, az iskola költségvetését követően egy 

munkamegbeszélésen és utána tűzzük ismételten napirendre. 

Képviselő-testület a polgármester indítványával egyetért. 

Fraller Balázs képviselő: megkérdezi, hogy dr. Tompos József háziorvos mennyi 

lakbért fizetett 2008. évben. 

Bakos Ilona pü.főea.: a Doktor Úr nem fizetett lakbért egész évben, a lakásra 

fordított költségekről 76.000.Ft. értékben nyújtott be számlát és a számlák 2007-

évben keltek.  

Dóber János képviselő: az érthető, hogy egy lakásban felújítási munkát végez a 

lakó és ezt a tulajdonos általában támogatja is, de azt előzetesen be kell jelenteni 

a tulajdonosnak és hozzájárulást kérni. 

Fraller Balázs képviselő: a Doktor Úr sem hozzájárulást nem kért sem a lakbér 

beszámítást  utólag a testülettől nem kérvényezte. 



Bárka József alpolgármester: a 2007. évben elvégzett felújítást, amiről az 

önkormányzatnak tudomása sem volt, 2008-ban ne akarja az orvos lelakni, nem 

támogatom a lakbérbeszámítást.  

Fraller Balázs képviselő: egyetértek az előttem szólóval, és én sem támogatom a 

lakbér beszámítást, az orvos fizesse ki a 2008. évi lakbérét. 

Képviselő-testület egyhangúlag egyetért az elhangzottakkal és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

1/2009.(II.03.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött, hogy Dr. Tompos 

József által elvégzett önkormányzati lakás átalakításának számláit a 2008.évi 

lakbérének kompenzálásában nem számolja el. 

A lakásban történő átalakítást az önkormányzat, mint tulajdonos előzetes 

engedélye nélkül végezte, a számlák alapján 2007.  márciusában, így a 2008. évi 

lakbérét maradéktalanul fizesse be 30 napon belül az önkormányzat számlájára. 

A testület döntéséről a polgármester értesíti a háziorvost. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

2.) Zalaszentgrót Zeneiskola támogatási kérelme. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester:  ismerteti a testülettel Császár József 

Zalaszentgrót Város Polgármesterének levelét, melyben kéri, a Zeneiskola 

támogatásához a Támogatási Szerződés megkötését és a 2009. évi költségvetés 

terhére 630.e. Ft. támogatást megállapítani. 

Bárka József alpolgármester: nem kötelező feladat Zeneiskola fenntartása, 

ekkora összeggel nem tudjuk finanszírozni a szentgróti zeneiskolát. 

Pleiveisz László képviselő: községünkből már nagyon sok tanuló járt 

zeneiskolába és az önkormányzat minden évben nyújtott is támogatást, de 

tudomása szerint 2 fiatalember van,  akik jelenleg is zenélnek a szentgróti 

zenekarban . Javasolja a 2008. évi támogatás összegét 2009-re is betervezni, de 

630.e. Ft. támogatást 20 milliós hiánynál nem szabad jóváhagyni. 

Képviselő-testület egyetért abban, hogy a 2008. évben megállapított  

60.000.Ft-os támogatást tervezi 2009.évre is. 



Képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt.  

Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

2/2009.(II.03.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Zalaszentgrót 

Város Önkormányzat fenntartásában működő Erkel Ferenc Zeneiskola óhídi 

telephelyének működtetésére vonatkozó Támogatási Szerződést és döntött, hogy 

a 2009. évi költségvetése terhére 630.000.Ft. támogatást nem tud megállapítani 

az intézmény részére.   

A 2009. évi költségvetése terhére az előző évben is nyújtott 60.000.Ft/év 

támogatást tudja biztosítani. 

 

A döntésről a polgármester értesíti Zalaszentgrót Város Önkormányzatát. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

3.) Falugondnoki autóra pályázat benyújtásáról döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy március 

1-ig lehetőség van pályázatot benyújtani a falugondnoki autó cseréjére.  

Célszerű lenne pályázni, egy 9 személyes falugondnoki járműre, mivel a 

jelenlegi csak ötszemélyes személyautó. 

Képviselő-testület egyetért a pályázat benyújtásával. 

 

4.) Polgári Védelmi Kirendeltség működéséhez támogatáskérés. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően a költségvetésben tervezzük a Zalaszentgrót Polgárvédelmi Iroda 

támogatását az előző évekhez hasonlóan 10.000.Ft.-ban. 

 

 



5.) Luxusadóról szóló helyi rendelet hatályon kívül helyezéséről döntés. 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző: előterjeszti a luxusadóról szóló helyi rendelet 

hatályon kívül helyezését. 

Képviselő-testület a rendelet hatályon kívül helyezésével egyetért. 

Óhíd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  6   igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

1/2009.(II.04.) számú rendeletét a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezéséről. 

 

6.) Vegyes ügyek 

Molnár András polgármester: felolvassa a Zalaispa Hulladékgazdálkodási 

Társulástól  tegnapi napon érkezett megkeresést, amelyben kérik a 

27/2008.(IV.28.) számú határozatunk módosítását, mivel nem ugyanazzal a 

tartalommal fogadtuk el, amellyel a Társulási Tanács. 

Fraller Balázs képviselő: kéri, hogy tájékoztassák a határozat-tervezet és az 

elfogadott határozat közötti eltérésről és mi ennek az előzménye. 

Bödör Endréné körjegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet a Társulási Tanács 

korábbi évben előterjesztett kérelméről. 

Molnár András polgármester: kéri a képviselő-testület döntését az előterjesztett 

határozati javaslat elfogadásáról. 

Képviselő-testület  6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

3/2009.(II.03.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

27/2008.(IV.28.) számú határozatát és helyette az alábbi határozatot hozza. 

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Nyugat-

Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárd hulladékai 

kezelésének korszerű megoldására létrejött Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodás VII.2. Tulajdonjogi kérdések fejezetének első bekezdése 

helyébe az alábbi lépjen: 



„Tagok előzetesen hozzájáruljanak ahhoz, hogy a projekt keretében megépülő 

létesítmények a Társulás Tulajdonába kerüljenek, mely Társulás tulajdonosai a 

tagok az 1. sz. melléklet szerinti arányban. 

Ezért a tagok vállalják az ingatlanok tiszta jogi helyzetének megteremtését, így 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az ISPA/KA projekt keretében megépülő 

felépítmények a Társulás nevére 1/1 tulajdoni arányban az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek. A létrejövő közös tulajdoni részarányok 

mértékét, megoszlásának kialakítását a tagok a beruházáshoz történő 

hozzájárulásuk arányához igazítják. Zalabér esetében a konkrét tulajdoni 

részarányok kialakításakor a Társulás tagjai figyelembe veszik az előkészítés 

során felmerült többletráfordításokat, különös tekintettel az előkészítés 

költségeire, az átadott terület értékére és a pályázatokon Zalabér által elnyert 

összegek jelen projekt érdekében történő felhasználására. Felek vállalják, hogy a 

tulajdonjogi kérdésekben a pénzügyi memorandumnak megfelelően járnak el.” 

Felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a döntésről a határozati kivonat 3 

példányának megküldésével a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás 

(8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. ) tájékoztatásáról gondoskodjanak. 

Felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

Ugyancsak felhívja a tisztségviselők figyelmét, hogy a társulás ezen döntéssel 

elfogadott társulási megállapodás aláírását helyettesítő un. aláíró lapok 

ugyancsak 3 példányának ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás részére 

történő megküldéséről gondoskodjanak. 

Határidő: 2008. április 13. 

Felelős: Bödör Endréné körjegyző 

     Molnár András polgármester 

 

Képviselő-testület részéről egyéb felvetés nem volt, a polgármester az ülést   

19.40. órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

Bödör Endréné                Molnár András 

   körjegyző                  polgármester 



 

 

 


