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Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
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                                                                            Határozatok száma: 9 db 

                          Rendeletek száma:  2  db 

 



                                                

 

 

 

       

 Ó h í d   

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. május 21-én (csütörtökön ) 19.00. órakor  Képviselő-testületi 

ülést tartunk.  

Az ülés helye:  Közösségi Ház 

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

1./ Óhíd, Petőfi u. 5 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési és felújítási   

     munkáival kapcsolatos kivitelezői pályázatok elbírálása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

 

2.) Helyi építési szabályzat módosítása. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

3./Beszámoló Óhíd Község Önkormányzatának gyermekjóléti és     

     gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Beszámoló a Falugondnoki tevékenységről. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

5./  Pályázat beadásáról döntés. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

6./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

7./ Aquazala kérelmének megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

8./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

9./ Falugondnoki álláshely betöltéséről döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

10.) Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

       Előadó: Molnár András polgármester 

Óhíd Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

8342 Óhíd, Petőfi u. 3. 

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



11./ Zala-KAR Társulási Megállapodás módosítása. 

       Előadó: Molnár András  polgármester 

12./ Vegyes ügyek 

Zárt ülés:  

                Egyedi kérelmek elbírálása 

 

Óhíd, 2009. május 12.                 

                                               Tisztelettel:                

Molnár András  sk. 

                                                                                     

              polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

       2009. május 21. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. május 21. 19.00. óra 

 

Jelen vannak: Molnár András polgármester, 

 Bárka József alpolgármester, 

 Dóber János, Pleiveisz László, 

     Fraller Balázs, Horváth Róbert, 

     Födelmesi László, Kiss József László képviselő  

                                    

       Bödör Endréné körjegyző   

 

Az első napirendi pont tárgyalásához meghívott: Némethy József a Zalaber  

                                                                               Vállalkozási Kft részéről. 

     

Molnár András polgármester: köszönti a megjelenteket. 

 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot.  

  

A képviselő-testület 8 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./ Óhíd, Petőfi u. 5 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési és felújítási   

     munkáival kapcsolatos kivitelezői pályázatok elbírálása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

 

2.) Helyi építési szabályzat módosítása. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 



3./Beszámoló Óhíd  Község Önkormányzatának gyermekjóléti és     

     gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

4./ Beszámoló a Falugondnoki tevékenységről. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

5./  Pályázat beadásáról döntés. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

6./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

7./ Aquazala kérelmének megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

8./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

9./ Falugondnoki álláshely betöltéséről döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

10.) Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

       Előadó: Molnár András polgármester 

11./ Zala-KAR Társulási Megállapodás módosítása. 

       Előadó: MolnárAndrás polgármester 

12./ Vegyes ügyek 

 

Napirend tárgyalása: 

1./ Óhíd, Petőfi u. 5 szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési és felújítási     

     munkáival kapcsolatos kivitelezői pályázatok elbírálása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

 

Molnár András polgármester: Óhíd Község Önkormányzata megbízásából a 

Zalaber Vállalkozási Kft meghívásos pályázatot hirdetett meg kivitelező 

szervezetek részére a tárgyi felújítási és akadálymentesítési munkák elvégzésére. 



Felkéri Némethy József műszaki ellenőrt, hogy a pályázatot és a pályázatok 

bírálatát ismertesse. 

Némethy József  műszaki ellenőr:  Az ajánlattal kapcsolatos információk az 

„egyszerű közbeszerzési eljárás” ajánlattételi felkérésben kerültek rögzítésre, 

melynek megfelelően az ajánlatok benyújtása 2009. május 15-én három 

ajánlattevő részvételével megtörtént.  

A pályázatok főbb adatai az árajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvben 

kerültek rögzítésre. Az ajánlatok bontást követően az értékelést a ZALABER 

Vállalkozási Kft elkészítette, mely a Bíráló Bizottságnak átadásra került. A 

bizottság megállapította, hogy Ajánlattevők az ajánlati felhívásban foglalt 

feltételeknek maradéktalanul eleget tettek. 

A benyújtott pályázatok a kiírásban szereplő műszaki tartalom szerint kerültek 

összeállításra. 

Az ajánlati felhívás 7. pontja értelmében az ajánlatok bírálati szempontja:  

„ a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” volt. 

A legkedvezőbb ajánlat a FŐFAL Építőipari Kft (8360 Keszthely, Skála köz 2.) 

36.474.944. Ft. bruttó összegű ajánlata. 

Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Vállalkozási 

szerződést a 3. sz. ajánlattevővel hozza létre. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

35/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött, hogy az óhídi meglévő 

mikrotérségi orvosi rendelő felújítására a FŐFAL Építőipari Kft (8360 

Keszthely, Skála köz 2.) ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést 36.474.944.-

Ft. bruttó összegű ajánlati árral.  

A szerződés megkötésével a képviselő-testület megbízza a polgármestert. 

Határidő: 2009. június 30. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 



2.) Helyi építési szabályzat módosítása. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző: az 5/2006.(III.31.) számú rendelet módosítása 

indokolt, mivel az építésügyi hatóság életveszélyessé nyilvánította az Óhíd, 

Kossuth u. 29. szám alatti 24 hrsz-ú családi házat.  

Az ingatlan a fent hivatkozott rendelet alapján helyi védelem alatt álló, ezért a 

bontási kötelezésről a határozatot nem tudja az építésügyi hatóság kiadni. 

A helyi rendelet módosítását követően az életveszélyes épület bontását el lehet 

rendelni és megelőzhető az esetleges személyi sérülés és anyagi kár, amit fal és 

a tetőszerkezet ledőlése okozhat. 

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a: 

6/2009.(V.22.) számú rendeletét az Óhíd Község Helyi Építési 

Szabályzatának, valamint a Szabályozási Tervének 5/2006.(III.31.) számú 

rendelet módosításáról. 

3./Beszámoló Óhíd  Község Önkormányzatának gyermekjóléti és     

     gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

     Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző: előterjeszti a 2008. évi gyermekjóléti- 

gyermekvédelmi és családsegítő feladatokról készített beszámolót, majd kéri a 

képviselő-testület hozzászólását, véleményét. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

36/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi átfogó 

értékelést az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról. 

Felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelésben foglaltakról tájékoztassa a 

Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális- és 

Gyámhivatalát. 

Felelős: Molnár András  polgármester 

Határidő: azonnal 



4./ Beszámoló a Falugondnoki tevékenységről. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: az írásos beszámolóhoz kéri a képviselő-testület 

hozzászólását, véleményét. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

37/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2008. évi falugondnoki 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

5./  Pályázat beadásáról döntés. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: ismerteti a Nyugat-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázati lehetőséget. 

 

Javaslatot tesz életmentő készülék beszerzésére. 

A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával és 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

38/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugat-

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 85/2009.(IV.10.) 

Korm.rendelet 24.§.(2) bekezdés h) pont (jogcím) támogatására pályázatot nyújt 

be. 

A pályázat célja:  Életmentő készülék beszerzése 

A fejlesztés megvalósulási helye: Óhíd, Petőfi S.u. 5. 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés Összege (Ft-ban) 

Saját forrás
 

478.927,- 

Hitel 0 



Támogatásból igényelt összeg 2.713.921,- 

Egyéb támogatás (nevesítve)
 

0 

Egyéb forrás 0 

Összesen 3.192.848,- 

 

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi 

költségvetéséről szóló 2/2009.(II.26.). számú Költségvetési 

Rendeletében/ határozatában biztosítja a költségvetés végrehajtása során. 

A testület felhatalmazza a polgármestert/Társulási Tanács elnökét a 

pályázat benyújtására. 

 

6./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

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

dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázat miatt 

szükséges a költségvetési rendelet módosítása, mivel a költségvetésben 

biztosítani kell a saját forrás összegét. 

Kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását. 

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a: 

7/2009.(V.22.) számú rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetésről 

szóló 2/2009.(II.26.) számú rendelet módosításáról. 

 

7./ Aquazala kérelmének megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: felolvassa az Aquazalától érkezett megkeresést, 

amelyben ismételten kérik, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a 2007. évi 

vételi ajánlatukat. 



Bárka József alpolgármester: nem kell eladni semmit, ami a mi tulajdonunkban 

van. 

Dóber János képviselő: az Aquazala csak üzemeltető és nem tulajdonos nem 

kell, hogy ingatlan tulajdont szerezzen, főleg azért sem mert 2011-ben lejár a 

koncessziós szerződés. 

A képviselő-testület egyetért Dóber János képviselő hozzászólásával és 8 igen 

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

39/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta ismételten az 

Aquazala Közszolgáltató Koncessziós Kft kérelmét és helyben hagyta az 

53/2007.(IX.13.) számú határozatát, hogy a területet továbbra sem kívánja 

értékesíteni. 

Határidő: 2009. június 11. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

8./ ZALAISPA Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása. 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

Molnár András polgármester: kéri az írásos előterjesztéshez a képviselő-testület 

hozzászólását. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen  szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

40/2009.(V.21.) számú határozat:  

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

Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás új Alapító Okiratát 2009. július 

1-jei hatállyal az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási 

Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza az új Alapító Okirat aláírására. 

Határidő: 2009. május 31. 

Felelős: Molnár András polgármester 



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

Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását 2009. 

július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

 2.1. A Társulási Megállapodás III. fejezete helyébe az alábbi szövegrész  

         lép:  

 III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló  

 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 16-18.§-aiban  

 foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi 

 személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. 

 Tevékenység jellege alapján a Társulás közszolgáltató költségvetési  

 szerv. 

 A társulás operatív végrehajtási, pénzügyi, gazdasági feladatait – a  

 Projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak 

 szerint, mint Pénzügyi Lebonyolító Szerv;  Zalabér Község 

 Önkormányzatának Képviselő-testülete látja el jelen Társulási  

 Megállapodásban, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 

 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 

 Társult Települési Önkormányzatok-képviselő-testületeinek megbízásából 

 a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – intézkedik a  

 Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi  

 nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt. 

 2.2. A Társulási Megállapodás XV. Záró rendelkezések fejezetének utolsó 

  bekezdése kiegészül „a költségvetési szervek jogállásáról és  

  gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény”-re történő  

  hivatkozással. 

 2.3. A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett  

  rendelkezései változatlanul hatályba maradnak. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási 

Tanács Elnökét tájékoztassa, és felhatalmazza a módosító okirat és az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 



Határidő: 2009. május 31. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

9./ Falugondnoki álláshely betöltéséről döntés. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: ismerteti a lakosság véleményét, ahol 453 

szavazatból Kulics József pályázó 241 szavazatot kapott, a fennmaradó 212 

szavazat megoszlik a további 10 pályázó között. 

A lakossági vélemény alapján egyértelműen látszik, hogy a település 60%-a  

Kulics Józsefet támogatja az álláshely betöltésére.  

Fraller Balázs képviselő: megkérdezi, hogy a testület megvan-e elégedve Kulics 

József munkájával. 

Molnár András polgármester: igen meg vagyok elégedve. 

Födelmesi László képviselő: az legyen a falugondnok, akit a falu akar. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak és első jelöltként Kulics József 

pályázatáról kéri a döntést. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 7 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

41/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a falugondnoki álláshely 

betöltésére Kulics József Óhíd, Petőfi u. 40.  szám alatti lakost nevezi ki 

határozatlan időre a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

Határidő: 2009. július 1. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

10.) Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: az írásos előterjesztéshez kéri a képviselő-testület 

hozzászólását. 



A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

42/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Általános Iskola Alapító 

Okiratát az alábbi  módosításokkal elfogadja: 

-A 3.) pont: Az intézmény alapító és fenntartó szervei :  

-Kisvásárhely Község Önkormányzata, 8341, Kisvásárhely, Petőfi u. 7. 

-Mihályfa Község Önkormányzata, 8341, Mihályfa, Kossuth u. 57. 

-Óhid Község Önkormányzata, 8342, Óhíd, Petőfi u. 3. 

-Szalapa Község Önkormányzata, 8341, Szalapa, Fő u. 49. 

A 3. pont kiegészül A és B pontokkal: 

-A  3/A ) pont: Az alapítói jogot gyakorló irányító szervei :  

-Kisvásárhely Község Önkormányzat Képviselőtestülete,  

8341, Kisváaárhely, Petőfi u. 7. 

-Mihályfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 

8341, Mihályfa, Kossuth u. 57. 

-Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 

8342, Óhíd, Petőfi u. 3. 

-Szalapa Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 

8341, Szalapa, Fő u. 49. 

-A 3/B) pont: Egyéb irányítói jogot gyakorló irányító szerve: 

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete, 8341, Mihályfa, Kossuth u. 

57. 

-A 4/A ) pont: A típus szerinti besorolás a következők szerint : 

           -A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv  

           -A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény  



           -Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és 

gazdálkodó   költségvetési szerv került meghatározásra. 

-Az Alapító Okirat 6. pontban Az intézmény jogszabályban meghatározott 

közfeladata      szerepel.  

 A 8.8 pont: -Az Alapfokú Művészetoktatási Iskola , kiegészül : 

                             - „az intézmény befogadó képessége: 200 fő” mondattal. 

-A 9. pont: Az intézmény működési területe az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény működési köre:” 

-A 13.) pont: Az intézmény gazdálkodási formája : „ Részben önállóan 

gazdálkodó jogkör” ,  Önállóan működő és gazdálkodó jogkörre módosul . 

Határidő: 2009. június 11. 

Felelős: Molnár András polgármester   

11./ Zala-KAR Társulási Megállapodás módosítása. 

     Előadó: MolnárAndrás  polgármester 

Molnár András polgármester: előterjeszti a Társulási Megállapodás 

módosításának szükségességét. 

A képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt 8 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

43/2009.(V.21.) számú határozat:  

Óhíd  Községi Önkormányzat képviselő-testülete a ZalA-KAR Térségi 

Innovációs Társulás Társulási Tanács 31/2009.(V. 14.) sz. határozatának 

megfelelően a Többcélú Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló 

megállapodás módosítását elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás 

elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozati kivonat egy példányának 

megküldésével a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás Munkaszervezetét 

(8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.) értesítse. 

 

Felelős: Molnár András polgármester 

              Bödör Endréné körjegyző 

Határidő: 2009. július 14. 



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

20.45. órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

Bödör Endréné                Molnár András 

   körjegyző                  polgármester 

 

 

 


