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Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

2009. április 21-én megtartott üléséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Határozatok száma: 6 db 

                          Rendeletek száma:  2  db 



                                                   

 

            Ó h í d   

M E G H Í V Ó  

Óhíd 

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. április 21-én (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./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.  

      Előadó: Molnár András polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

3./  2008. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása 

      Előadó: Molnár András polgármester 

4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

5./ Döntés az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

      Előadó: Molnár András polgármester 

 

6./ Pályázat benyújtásáról döntés 

     Előadó: Molnár András polgármester 

7.) „ Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása” elnevezésű pályázat  

     benyújtásáról döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

8./ Vegyes ügyek 

Zárt ülés:  

                Egyedi kérelmek elbírálása. 

Óhíd, 2009. április 14. 

                                   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. április 21. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. április 21. 18.00. óra 

 

Jelen vannak: Molnár András polgármester, 

 Bárka József alpolgármester, 

 Dóber János, Pleiveisz László, 

     Fraller Balázs, Horváth Róbert, 

     Födelmesi László képviselő. 

               Kiss József László képviselő igazoltan távol. 

      

       Bödör Endréné körjegyző   

     

Molnár András polgármester: köszönti a megjelenteket. 

 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 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./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.  

      Előadó: Molnár András polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

3./  2008. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása 

      Előadó: Molnár András polgármester 

4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 



5./ Döntés az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

      Előadó: Molnár András polgármester 

 

6./ Pályázat benyújtásáról döntés 

     Előadó: Molnár András polgármester 

7.) „ Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása” elnevezésű pályázat  

     benyújtásáról döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

8./ Vegyes ügyek 

Napirend tárgyalása: 

1./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása.  

      Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: előterjeszti a 2008. évi költségvetési rendelet  

módosítását és kéri a képviselő-testület hozzászólását.  

 

A képviselő-testület részéről  hozzászólás nem volt  7  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

4/2009.(IV.22.) számú rendeletét Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-

testületének a 3/2008.(III.05.) számú 2008. évi költségvetési rendelet 

módosításáról.  

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: ismerteti az önkormányzat 2008. évi 

gazdálkodásáról készült beszámolót. 

 

Kéri a képviselő-testület véleményét.  

 

Bárka József alpolgármester: a gépjárműadó bevételt kevésnek találja a 

beszámolóban, véleménye szerint többnek kellene lenni. Valamint az a kérdése, 

hogy az Útkezelői Társulásnak miért fizetünk, amikor ilyen rosszak az útjaink. 

 



Bödör Endréné körjegyző a képviselő kérdésére válaszol: az Útkezelői 

Társulásnak fizetett tagdíj nem az utak karbantartását finanszírozza, azt a 

Közútkezelő végzi, illetve önkormányzati utaknál az önkormányzat. 

Tájékoztatja a testületet az Útkezelői Társulással meglévő szerződésről, ami év 

végével felmondható, de a döntést szeptemberig meg kell hozni. 

 

Fraller Balázs képviselő: van a beszámolóban 250.000.Ft. államháztartáson 

kívülről átvett pénz, az mit takar, valamint a kiadások között a helyi közutak 

hidak szakfeladat kétszer szerepel. 

 

Bödör Endréné körjegyző: Sümegcsehi Polgárőr Egyesület utalta át a 

250.000.Ft-ot az önkormányzatnak, ezért Államháztartáson kívülről átvett pénz. 

A közutak – hidak szakfeladaton a helyi utak karbantartására fordított dologi 

kiadások vannak, a helyi közutak, hidak felújítása szakfeladaton pedig az 

Akácos utcára felvett hitel törlesztése. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt  7  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

5/2009.(IV.22.) számú rendeletét az Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-

testületének 2008. évi gazdálkodásáról.  

 

3./  2008. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása 

      Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: előterjeszti a 2008. évi éves ellenőrzési jelentést. 

 

Kéri a képviselő-testület hozzászólását.  

  

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

24/2009.(IV.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi éves ellenőrzési 

jelentést az előterjesztés szerint elfogadta. 

 



4./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: ismerteti a ZALAISPA levelét, melyben kéri az 

Alapító Okirat módosításának és a Társulási Megállapodás módosításnak 

elfogadását. 

Pleiveisz László képviselő: felháborító, hogy mindent a lakosságra hárítanak. 

Fraller Balázs képviselő: a világ legnagyobb hülyesége volt ebbe beszállni. Aki 

nincs a ZALAISPA rendszerben annak kevesebbért fogják elvinni a szemetét. 

Molnár András polgármester: most már sok mindent nem tehetünk, mint 

elfogadjuk a Társulási Tanács által meghozott döntéseket. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 6  igen szavazattal,  1 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

25/2009.(IV.21.) számú határozat:  

1. Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 

Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási 

Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és Társulási Megállapodás 

aláírására. 

2. Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete rögzíti, hogy a Nyugat-

Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 

Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás 2009. 

március 05-i Társulási Tanács egyhangú igen szavazással meghozott 5/2009. sz. 

határozata szerint – a beruházás eredményeként létrejött ISPA/KA vagyon 

vonatkozásában – a 970. Ft/LE/év eszközhasználati díj 2009. július 1. napjától 

kezdődően az alábbiak szerint kerül bevezetésre: 

- 2009. július 1-től, 2009. december 31-ig 50%-os mértékben  

  (azaz 485 Ft/LE/év), míg 

- 2010. január 1-től 2010. december 31-ig 70%-os mértékben  

   (azaz 680 Ft/LE/év), majd 



- 2011. január 1-től 100%-ban (azaz 970 Ft/LE/év). 

Az így megállapított eszközhasználati díj 2010. január 1-től a KSH által a 

tárgyévet megelőző évre közzétett közölt inflációs rátával emelkedik. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

5./ Döntés az ÖNHIKI támogatás benyújtásáról 

      Előadó: Molnár András polgármester 

 

Molnár András polgármester: ismerteti a határozati javaslatot az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról.  

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 7  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

26/2009.(IV.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

települési önkormányzatok 2009. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

A) Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. §. (1) bekezdése és 6. 

számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az 

önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 

támogatására. 

 

B) Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának 

igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I/b. Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-én 619 fő, és Óhíd 

székhelyű Körjegyzőséghez tartozik. 

II/b. Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményt nem tart fenn, azonban 

Óhíd-Mihályfa székhelyű iskola, valamint Óhíd székhelyű óvoda 



intézményfenntartó – külön jogszabály szerint létrehozott – társulásban részt 

vesz. 

III.2.3. a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az 

alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú kistérségi 

társulás keretében) látja el, Intézményeit társulásban (intézményi társulásban) 

tartja fenn 2009. január 1. után:  

 -     családsegítés 

- gyermekjóléti szolgálat 

- belső ellenőrzési feladatok 

 

IV. Az önkormányzat 

1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 

1.2. nem vesz részt többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és 

az általa fenntartott nevelési, intézmény csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága 

a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. 

Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának 

a) az óvodai csoport(ok)ban az első és második óvodai nevelési években a  

    75 %-át, 

aa) eléri. 

b) az óvodai csoport(ok)ban a harmadik óvodai nevelési évben, 

ba) – ha a település 3000 fő, vagy az alatti lakosságszámú – legalább az 50%-át 

baa) eléri. 

 

2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 

2.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában,  

és az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmény csoportonkénti kapacitás-

kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú 

melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának 

a) az óvodai csoport(ok)ban valamennyi óvodai nevelési évben a 75%-át, 



aa) eléri 

V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók 

kommunális adója, telekadó, építményadó, gépjárműadó, iparűzési adó 

bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodás 

során realizál. 

VI/b. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv.92/A. §-

a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

VI/bb. A zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján 

nem bízott meg. 

Határidő: 2009. április 24. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

6./ Pályázat benyújtásáról döntés 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet annak a 

lehetőségéről, hogy önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény 

felújítására lehet pályázni. 

A sportöltöző felújítása 3.446.588.Ft. lenne, bővítéssel és vizesblokk 

kialakítással együtt pedig 12,8 millió forint. 

Saját forrást az önkormányzat a sporttámogatáson kívül hozzátenni nem tud 

mivel a fejlesztési pénzek feladattal terheltek és az ÁFA várható növekedése 

miatt a folyamatban lévő beruházás tovább drágul, mivel a támogatást nyújtó az 

ÁFA növekményre nem ad finanszírozást. 

A képviselő-testület részéről  hozzászólás nem volt 7  igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

27/2009. (IV.21.) számú h a t á r o z a t 

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 

15/2009.(III.17.) ÖM rendeletben meghatározott „ a helyi önkormányzatok 

fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására” pályázatot 

nyújt be. 

A pályázat célja a meglévő sportöltöző felújítása. 



A felújítás összköltsége: 3.446.588,- Ft. Az önkormányzat a felújítási 

költségekhez saját forrást biztosítani nem tud a 2009. évi költségvetéséből, 

mivel a fejlesztési forrásai feladattal terheltek egy folyamatban lévő beruházás 

miatt. A sportegyesület működéséhez a költségvetésében meghatározta a 

támogatás mértékét, továbbá biztosítja a  sportlétesítmények működési 

költségeit a költségvetés terhére.  

 A sportöltöző felújítási program első üteme 2009. évben a meglévő épület 

felújítása, a második ütem a bővítés, korszerűsítés és akadálymentesítés a 

megvalósítás tervezett időpontja 2010. 

A pályázat benyújtásával a képviselő-testület megbízza a polgármestert. 

Határidő: 2009. április 24. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

7.) „ Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása” elnevezésű pályázat  

     benyújtásáról döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester:  javasolja a pályázat benyújtását.  

Kéri a képviselő-testület hozzászólását. 

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

28/2009.(IV21.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, a 

„Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása” elnevezésű pályázat 

benyújtásához az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. 

A képviselő testület felkéri Molnár András polgármestert a pályázat 

benyújtásához. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

 



8./Vegyes ügyek 

Molnár András polgármester: felolvassa Vörös Melinda és Hegedüs Ferenc 

levelét, amiben kérik a képviselő-testületet, hogy a 259 hrsz-ú építési telket 

tőlük vásárolja vissza és a telek árán kívül fizesse meg az általuk ráfordított 

290.226.Ft-ot, mivel beköttették az áramot, az ivóvizet a telekre és hidat 

építettek. 

Fraller Balázs képviselő: vissza kell vásárolni és kifizetni a ráfordított 

költségeket. 

Bödör Endréné körjegyző: felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy az 

önkormányzat Hegedüs Ferenc nevére kiállított számlát nem tud kifizetni. 

Molnár András polgármester: javasolja, hogy hosszabbítsuk meg a beépítési 

kötelezettséget egy évvel és közben lehet, hogy változik a gazdasági helyzet és 

eltudják kezdeni az építkezést, vagy amennyiben eltudja adni, adja el, az 

önkormányzat az adás-vételhez hozzájárul. 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

29/2009. (IV.21.) számú h a t á r o z a t 

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy  a 259 hrsz-ú 

építési telek beépítési kötelezettségét egy évvel meghosszabbítja, illetve ha a 

tulajdonos időközben értékesíteni tudja, az önkormányzat az adás-vételhez 

hozzájárul. 

Kérelmezőt a képviselő-testület döntéséről a hivatal értesíti. 

Határidő: 2009. április 30. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

Pleiveisz László képviselő: kéri a polgármester intézkedését az alábbi ügyekben: 

-Az elmúlt év során is már kérés volt, hogy a vízvezetéket a temetőben a bejárati 

kaputól beljebb kellene vinni, mivel a temető túlsó végéből nagyon messziről 

kell hordani a vizet. 

-A kőfaragók a síremlék törmelékeket és a beton darabokat nem viszik el, 

hanem a temetőben hagyják és rontja a temető képét, el kellene vitetni. 



-A Kossuth utca végén egy hársfa el van száradva, ki kellene vágatni. 

-Az önkormányzati utakon a kátyúkat be kellene tömni, amíg valami baleset 

nem történik. 

Molnár András polgármester: a felsorolt feladatokat lehetőség szerint 

elvégezteti, ahogy az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi. 

 

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

19.30. órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

Bödör Endréné                Molnár András 

   körjegyző                  polgármester 

 

 


