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         Ó h í d   

M E G H Í V Ó  

Tájékoztatom, hogy 2009. február 25-én (szerdán) 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 költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

2./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

3./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

4./ Gazdálkodó családok támogatása 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

6./ Vegyes ügyek 

Zárt ülés: 

Egyedi kérelmek megtárgyalása. 

Óhíd, 2009. február 18.      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 25. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. február 25. 18.00. óra 

 

Jelen vannak: Molnár András polgármester, 

 Bárka József alpolgármester, 

 Födelmesi László, Dóber János, 

     Fraller Balázs, Horváth Róbert képviselők. 

     Kiss József László, Pleiveisz László képviselők igazoltan távol. 

      

       Bödör Endréné körjegyző   

       Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző. 

     

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 költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

2./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

3./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

4./ Gazdálkodó családok támogatása 

     Előadó: Molnár András  polgármester 



5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

6./ Vegyes ügyek 

Napirend tárgyalása: 

1./ 2009. évi költségvetési rendelet megalkotása. 

      Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: előterjeszti a 2009. évi költségvetés rendelet 

tervezetét, kéri a képviselő-testület hozzászólását. 

Fraller Balázs képviselő: a rendelet tervezet 8. számú mellékletében 10 fővel 

megnőtt a foglalkoztatottak létszáma, ez miből adódik. 

Bödör Endréné körjegyző: képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a 

közmunkások foglalkoztatása miatt került 10 fő éves átlagfoglalkoztatásával 

megemelésre a létszámkeret. 

Dóber János képviselő: átnéztem a költségvetést, mindent rendben találtam. 

Molnár András polgármester: az előzetesen tárgyalt tervezethez csökkent a 

költségvetési hiány mértéke, de sajnálatos módon még így is majdnem 12. millió 

forint, de ezt már tovább csökkenteni nem lehet. 

A hiány kigazdálkodása szigorú pénzügyi fegyelemmel és nagyon 

költségtakarékos gazdálkodással lehetséges. 

Továbbá még az iskola végleges költségvetését,  ha rendelkezésünkre bocsátják 

még esetlegesen akkor csökkenhet a település működési hiánya. 

Képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt. 

Óhíd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

2/2009.(II.26.) számú rendeletét az Óhíd Községi Önkormányzat  2009. évi 

költségvetéséről. 

2./ Szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 

      Előadó: Bödör Endréné körjegyző 

Bödör Endréné körjegyző: kéri az  előterjesztéshez és a rendelet tervezethez a 

képviselő-testület hozzászólását.  



Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző: amennyiben a testületnek kérdése 

nincs, úgy szeretném ismertetni a jelenleg hatályos rendelettől való eltérést, 

illetve azokat a százalékos határokat, ahol a képviselő-testületnek lehetősége van 

változtatásra. 

Részben tartalmazza az előterjesztés a törvény módosulása miatti változásokat, 

amely nagymértékben érinti az eddigi rendszeres szociális segély 

megállapításának rendszerét, új ellátási formaként belép a rendelkezésre állási 

támogatás. 

Amennyiben  a képviselő-testület egyetért a helyi lakásfenntartási támogatásnál 

szabályozásra kerül a kérelmező jövedelmének mértéke, egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 

200%-át, egyedülálló esetén a 250%-át. 

Képviselő-testület egyetért a százalékos értékhatár megállapításával. 

A méltányossági ápolási díj havi összegének minimuma a mindenkori öregségi 

nyugdíj 80%-a, a maximuma pedig a nyugdíjminimum 125%-át nem haladhatja 

meg. 

A jelenlegi szabályozás a jelenlegi nyugdíjminimum 80%-át tartalmazza. 

Bárka József alpolgármester: a 80% rögzítését tudja elfogadni, a magasabb 

összeget nem kell beépíteni a rendeletbe. 

Molnár András polgármester: szintén az alpolgármester által elmondottakkal ért 

egyet. 

Képviselő-testület a rendelet-tervezet 27§. b) pontját kéri kivenni. 

Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző: az átmeneti segély szabályozásánál 

megkellene állapítani az egy alkalomra jutó minimum és maximum összeget. 

Bárka József alpolgármester: minimum összegre 5.000.Ft-ot javasol. 

  

Horváth Róbert képviselő a maximumra 15.000.Ft-ot. 

Fraller Balázs képviselő: minimum összegnek 1.000.Ft-ot, maximumnak 

10.000.Ft-ot javasol. 



Képviselő-testület javaslatokat követően a minimum összeget 5.000.Ft-ban, a 

maximum összeget 10.000.Ft-ban kéri a rendeletben meghatározni. 

Horváthné Dér Anna szociális ügyintéző: a méltányos közgyógyellátásnál 

ismerteti a jövedelemhatárokat és javasolja azok emelését, mivel nagyon sokan 

kiesnek az ellátásból. 

A 40 §.1. bekezdés a) pontjában a 200%-ot 220-ra a 250%-ot 270%-ra javasolja 

felemelni. 

Képviselő-testület támogatja a jövedelem értékhatárok emelését. 

Molnár András polgármester: amennyiben a képviselő-testület részéről egyéb 

kérdés felvetés nincs úgy kéri a képviselő-testület döntését az előzőekben 

elhangzott módosítási indítványokkal elfogadja- e a helyi szociális rendeletet. 

 

Óhíd  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotta a:  

 

3/2009.(II.26.) számú rendeletét a Szociális gondoskodás helyi szabályairól 

szóló rendelet módosításáról. 

 

3./ Keszthely Városi Kórház finanszírozási támogatás kérése. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: kéri a képviselő testület hozzászólását a 

Keszthelyi Kórház finanszírozási kérelméhez. 

Dóber János képviselő: nagyon sajnálatos egy egészségügyi intézmény ilyen 

mértékű hiánnyal küzd, de ezek az apró falvak ennek a hiánynak még a 

töredékét sem tudják lefinanszírozni. 

Bárka József alpolgármester: véleményem szerint sem tudunk támogatást 

nyújtani a kórháznak, mivel a saját gondjainkat is elég megoldani. 

Fraller Balázs képviselő: a Keszthelyi Kórház által készített anyagot végignézve, 

egy két Balaton parti települést kivéve szerintem mindenki működési hiánnyal 

küszködik és a saját intézményeinek a fenntartását szeretné megoldani, 

sajnálatos hogy a térségben egy kórház a fennmaradásával küzd, de ezt nem 

ezek a kistelepülések fogják megoldani. 



Molnár András polgármester kéri a képviselő-testület döntését. 

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

határozatot hozta: 

9/2009.(II.25.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Keszthely Város 

Polgármestere által megküldött a Keszthelyi Városi Kórház finanszírozására 

készült előterjesztést, de a Kórház 191. milliós működési hiányából a 

településünkre jutó részt finanszírozni nem tudja, mivel önkormányzatunk  

2009. évi költségvetését 11.726.e. Ft. működési hiánnyal alkotta meg.  

Képviselő-testület döntéséről polgármester értesíti Keszthely Város 

polgármesterét. 

Határidő: 2009. március 13. 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

4./ Gazdálkodó családok támogatása 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

Molnár András polgármester: kéri a képviselők hozzászólását az 

előterjesztéshez. 

Az összeállított mezőgazdasági csomag összértékének 15 %-át kell az 

önkormányzatnak mint önerőt bevállalni és így a rászoruló családok kaphatnak 

vetőmagot és előnevelt csirkéket. 

Bárka József alpolgármester: a csomagok megvásárlásának illetve önrész 

kifizetésnek akkor van értelme, ha az igénylők ezt ténylegesen fel is használják 

és a család részére élelmiszert termelnek, de ha itt nincs ellenőrzésre lehetőség, 

akkor nincs értelme 7-8 ezer forintos támogatást fizetni az önkormányzatnak 

családonként. 

Fraller Balázs képviselő: egyetért az előtte szóló alpolgármesterrel, mivel a 

szociális rendeletben rögzített feltételek szerint a csomagokra igényt tartható 

családok 90%-a nem foglalkozik konyhakerti növények termesztésével illetve 

állattenyésztéssel. 

Molnár András polgármester kéri a testület döntését. 



Képviselő-testület 5 igen szavazattal, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

10/2009.(II.25.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete döntött, hogy nem kíván részt 

venni a Gazdálkodó Családokért  ZalA-KAR 2009. évi szociális 

földprogramjában. 

Határidő: nincs 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

5./ Védőnői körzet módosítása 

     Előadó: Molnár András  polgármester 

Molnár András polgármester: ismerteti a Vindornyaszőlősi Védőnői Kör 

helyzetét, amelynek felbomlásával lehetséges, hogy Kisgörbő, Nagygörbő, 

Döbröce települések egyéb megoldás hiányában az Óhídi Védőnői Körhöz 

tudnak csak csatlakozni, hogy a feladat a településükön megoldott legyen. 

Jelenleg most csak egy elvi állásfoglalást kell a képviselő-testületnek kialakítani, 

hogy befogadja-e a csatlakozó településeket, ha egyéb megoldást nem találnak. 

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

határozatot hozta: 

11/2009.(II.25.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kisgörbő, Nagygörbő, Döbröce 

települések csatlakozását az Óhídi Védőnői Körhöz elviekben támogatja, 

amennyiben más megoldást nem találnak a községeikben a védőnői szolgálat 

ellátására és csatlakozásukat a szakmai felügyelet is jóváhagyja. 

Határidő: nincs 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

 

 



6./ Vegyes ügyek 

Molnár András polgármester: tudomása szerint a képviselő-testület minden tagja 

kapott levelet a háziorvostól, amelyben anyagi támogatást kér a település 

önkormányzatától a háziorvosi teendői ellátásához. 

Bárka József alpolgármester: nem a képviselő-testület tehet róla, hogy 

Sümegcsehi kivált a körből és kevesebb a finanszírozás. 

Fraller Balázs képviselő: megkérdezi, hogy a háziorvos kifizette-e az elmúlt évi 

lakbérét. 

Molnár András polgármester: igen kifizette egy összegben a 2008. évi lakbérét. 

Fraller Balázs képviselő: mennyi ideig tartózkodik a háziorvos a rendelőben, 

csak a rendelés ideje alatt vagy a készenlét ideje alatt is elérhető – e a négy 

település valamelyikén. 

Ezt azért kérdezi mivel több jelzés érkezett, hogy a háziorvos a rendelési időn 

kívül a területen 7.00. és 15.00. óra között nem érhető el. 

Molnár András polgármester: az ilyen jellegű panaszt a sérelmet elszenvedő 

tegye meg írásban vagy kérje jegyzőkönyvbe rögzítését a hivatalban, mert abból 

nem lehet megítélni a háziorvos munkaidejét, hogy „valaki azt mondta”, de 

nevet és konkrét időpontot nem jelöl meg. 

Dóber János képviselő: visszatérve a levél tartalmára az önkormányzat anyagi 

helyzete jelenleg nem teszi lehetővé a vállalkozó háziorvos pénzügyi 

támogatását. 

Bárka József alpolgármester: a költségvetésből az orvosi rendelő felújítását kell 

finanszírozni és ha megvalósul a beruházás visszatérhetünk a háziorvos 

támogatására. 

Molnár András polgármester: amennyiben egyéb hozzászólás nincs kéri a 

képviselő-testület döntését. 

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

határozatot hozta: 

 

 



12/2009.(II.25.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Tompos 

József vállalkozó háziorvos kérelmét, de a 2009. évi költségvetésből a háziorvos 

részére támogatást megállapítani nem tud, mivel a költségvetés 11.726.e. Ft. 

működési hiányt tartalmaz, továbbá a megnyert pályázat sajáterő kiegészítésére 

kívánja a testület fordítani a fejlesztési tárgyú pénzeszközét, amelyből egy 

41.milliós összköltségű beruházással teljes felújításra kerül a háziorvosi rendelő. 

A beruházás megvalósulását követően amennyiben a háziorvos fenntartja 

kérelmét, a testület visszatér a támogatás kérdésére. 

Határidő: nincs 

Felelős: Molnár András polgármester 

 

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

19.15. órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

Bödör Endréné                Molnár András 

   körjegyző                  polgármester 

 


