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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

2009. március 18-án megtartott rendkívüli üléséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Határozatok száma: 3 db 

                                                   



 

            Ó h í d   

M E G H Í V Ó  

 

Óhíd 

 

Tájékoztatom, hogy 2009. március 18-án (szerdán) 18.00. órakor rendkívüli  

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./  Nyertes pályázathoz szerződéskötés hiánypótlása. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

2./  Ajánlattételi felhívásról döntés 

      Előadó: Molnár András polgármester 

3./ Megbízási szerződés megtárgyalása a ZALABER  Kft-vel. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

 

Óhíd, 2009. március 17. 

            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. március 18. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. március 18. 18.00. óra 

 

Jelen vannak: Molnár András polgármester, 

 Bárka József alpolgármester, 

 Pleiveisz László, 

     Dóber János, Fraller Balázs, 

     Horváth Róbert  képviselők. 

     Födelmesi László, Kiss József László képviselők 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 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./  Nyertes pályázathoz szerződéskötés hiánypótlása. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

2./  Ajánlattételi felhívásról döntés 

      Előadó: Molnár András polgármester 

3./ Megbízási szerződés megtárgyalása a ZALABER  Kft-vel. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

 

 



Napirend tárgyalása: 

1./  Nyertes pályázathoz szerződéskötés hiánypótlása. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: elmondja, hogy a VÁTI Kht. az orvosi rendelő 

támogatásának szerződés kötéséhez nem fogadta el az önkormányzat 

költségvetési rendeletét, a rendelet helyett testületi határozatot kér a saját forrás 

biztosításáról. Ismerteti a határozati javaslatot. 

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt. 

Molnár András polgármester kéri a képviselő-testület döntését. 

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

alábbi határozatot hozta: 

16/2009.(III.18.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött, hogy a NYDOP-2007-

5.2.1/A Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /Kistérségi járóbeteg szakellátó 

központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése keretében 

37.008.012.Ft. elnyert támogatáshoz a meglévő mikrotérségi orvosi rendelő 

Óhídon felújításához a 4.112.001.Ft. saját forrást biztosít az alábbiak szerint. 

 1.) Az önkormányzat 2/2009.(II.26.) számú 2009. évi költségvetési  

               rendeletében elkülönített felújítás megvalósítására 3.112.001.Ft-ot. 

 2.) A Zala Megyei Közgyűlés önerő kiegészítéséhez átutalt az  

               önkormányzat számlájára 1.000.000.Ft. –ot. 

A saját forrás pénzügyi teljesítéséről a polgármester gondoskodik. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

2./  Ajánlattételi felhívásról döntés 

      Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: kéri a testület hozzászólását a Zalaber 

Vállalkozási Kft. által elkészített ajánlattételi felhíváshoz. 



Fraller Balázs képviselő: az ajánlattételi felhívásban a vállalkozó által 

megajánlott garanciális időt, lehetőség szerint a leghosszabbra kell kikötni. 

Dóber János képviselő: fontos a hosszabb jótállás vállalása. 

Molnár András polgármester: a vállalkozó kiválasztásánál előnyt jelent a minél 

hosszabb idejű garancia vállalása ezzel kerüljön módosításra az ajánlattételi 

felhívás. 

A felkérést megkapná a FŐFAL Építőipari Kft. , a HORVÁTH –ÉP Kft., és a 

KONZULTAX Kft.  

Képviselő-testület a felsorolt Kft-kel egyetért és a polgármester által 

indítványozott ajánlattételi felhívással. 

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

alábbi határozatot hozta: 

17/2009.(III.18.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az 

Óhíd 1/1 hrsz-ú ingatlanon meglévő orvosi rendelő felújítási és 

akadálymentesítés munkáihoz készült  ajánlattételi felhívást. 

Az ajánlattételi dokumentáció jelen határozat mellékletét képezi. 

Továbbá döntött, hogy az ajánlattételi dokumentációt az alábbiakban felsorolt 

szervezetek részére kerül megküldésre: 

 FŐFAL Építőipari Kft. 8360 Keszthely, Skála köz 2. 

 HORVÁTH-ÉP Kft. 8360 Keszthely, Sömögye dűlő 

 KONZULTAX Kft. 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 36. 

 

3./ Megbízási szerződés megtárgyalása a ZALABER  Kft-vel. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: ismerteti a ZALABER Vállalkozási Kft-vel 

tervezett megbízási szerződést, a megbízás tárgya az Óhídi Körzeti Orvosi 

rendelő felújítása, akadálymentesítési munkáinak lebonyolítása és műszaki 

ellenőrzése. 



Képviselő-testület egyetért a megbízási szerződéssel, és 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

18/2009.(III.18.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött, hogy a ZALABER 

Vállalkozási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.) szám alatti 

vállalkozással megbízási szerződést köt a Körzeti Orvosi Rendelő felújítási és 

akadálymentesítési munkáinak lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére. 

A megbízás kezdési időpontja 2009. március 18. 

Befejezés időpontja: 2010. március 31. 

A megbízottat a tevékenységéért 900.000.Ft.+ÁFA lebonyolítási díj illeti meg. 

A megbízási szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

 

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

18.30. órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

Bödör Endréné                Molnár András 

   körjegyző                  polgármester 

 

 


