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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 20. napján  
megtartott ülésén 
 
 
Jelen vannak: - Kara Lajos polgármester, 

- Radóné Lelkes Erika mb. jegyző, 
- Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, 
- Góz Mihály, Jilling Tibor, Miseta Andrea, Dr. Szűcs Tibor 

képviselők. 
 
Távolmaradt Mezriczky Ferenc képviselő. 
 
 
Kara Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön 
köszönti Radóné Lelkes Erika megbízott jegyzőt és köszöni, hogy arra az időszakra, 
amíg a Hivatalnak nincs jegyzője elvállalta a megbízást.  
Köszönti továbbá Mezriczky Tünde pénzügyi vezetőt és Darab Csaba műszaki 
ügyintézőt. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 6 fő képvisel ő megjelent,  az ülés 
határozatképes és megnyitja. 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Góz Mihály képviselőt és Zakariás Zoltán Vilmos 
alpolgármestert. 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1./Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervének 
    elfogadása.  
 
    Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
2./ Javaslat a képviselő-testület 15/2012. (XI.27.) önkormányzati rendeletére tett 
     törvényességi felhívás megtárgyalására. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
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3./ A képviselő-testület rendelet-tervezete a települési hulladékgazdálkodásról. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
4./ Javaslat a képviselő-testület 16/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeletére tett 
     törvényességi felhívás megtárgyalására. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
5./ A képviselő-testület rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
     szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
6./ Buzsák belterület 982/A. és 982/B/1. hrsz-ú ingatlanok elővásárlási ügye. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
7./ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi működési támogatása. 
 
     Előadó:Kara Lajos polgármester 
 
8./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás felhasználásáról szóló megállapodás 
     megkötése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
9./ Mittly Csaba és Karl Ádám buzsáki lakosok földterület felajánlása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
10./ Tájékoztatók 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 
 

                                A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 
                                megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 
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1./ Buzsák Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2014. évi  
     munkatervének elfogadása:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A munkatervre vonatkozó javaslatot a képviselők írásban megkapták. Itt már mindjárt 
szeretne módosítást javasolni, az együttes ülés Szőlősgyörök községgel február 10. 
napjára van tervezve, azonban a költségvetés beterjesztési határidejének betartása 
miatt ez február 4. napjára módosulna és ugyan így módosulna a képviselő-testület 
erre napra tervezett ülése is. A közmeghallgatás időpontja február 21. napjára 
módosulna. 
Amennyiben van még javaslat, úgy kéri a képviselőket tegyék meg. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb.jegyző 
 
Kiegészítésként javasolja még a munkatervbe belevenni azokat a napirendi pontokat, 
amelyek megtárgyalását jogszabály írja elő.  
A Köztársasági Elnök április 6-ra kitűzte az országgyűlési választásokat. A Ve. szóló 
törvény úgy rendelkezik, hogy a választások kitűzését követően legkésőbb a 
választásokat megelőző 20. napig a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait újra kell 
választani. Ezért javasolja a február 24-én tartandó ülésre napirendi pontként 
felvenni a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak újraválasztását, melynek az 
előadója a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője. 
 
Szintén törvény – közbeszerzési tv.  – írja elő, hogy március 31-ig a képviselő-
testületnek el kell fogadni a közbeszerzési tervet, ezért jó lenne ezt is a februári 
ülésre tervezni, vagy ha lesz, akkor márciusban megtárgyalni.  
 
A zárszámadás előtt még tárgyalni kell a 2013. évi belső ellenőrzési jelentést, ezt 
javasolja az áprilisi ülésre felvenni. 
A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének évente egy alkalommal be kell számolni 
tevékenységéről a képviselő-testületnek. Ezt javasolja szintén az áprilisi ülésre 
tervezni.  
 
A novemberi ülésre van ütemezve a 2014. évi költségvetés III. negyedéves 
végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása. Az  Áht módosult rendelkezési 
értelmében a beszámolót, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióval 
együtt október 31-ig kell megtárgyalni.  
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Az ülés időpontját ezért október hónapra kell átütemezni és a napirendet, ki kell 
egészíteni a 2015. évi költségvetési koncepció megtárgyalásával. 
 
Ezért javasolja, hogy a novemberre tervezett ülés időpontja kerüljön októberre, az 
alakuló ülést követően.  
Ezen ülés napirendi pontjai közé javasolja még felvenni a polgármester négy éves 
ciklusról szóló beszámolóját. 
A módosításoknak megfelelően minden képviselőnek a 2014. évi végleges 
munkaterv kiküldésre kerül. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően fogadják el a munkatervet. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi munkatervét a javasolt 
módosításokkal fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

2/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 
 

                                A képviselő-testület a 2014. évi munkatervét elfogadja. 
 
 
 
2./ Javaslat a képvisel ő-testület 15/2012. (XI.27.) önkormányzati rendeleté re tett  
     törvényességi felhívás megtárgyalására:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztést a törvényességi felhívásra vonatkozóan a képviselők megkapták, 
kéri a hozzászólásokat. 
 
Radóné Lelkes Erika  jegyző 
 
A hulladékgazdálkodásra vonatkozó törvényi rendelkezések 2013. január 1-től 
lényegesen módosultak.  
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Az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal, ezért 
a Képviselő-testületnek eleget téve jogharmonizációs kötelezettségének módosítani 
kellett volna a szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló helyi rendeletét. Ennek a kötelezettségének a képviselő-
testület nem tett eleget.  
Az Ötv. előírja, hogy a törvényességi felhívást a képviselő-testület köteles 
megvizsgálni és a testületnek véleményt kell nyilvánítani.  
Amennyiben a testület  egyetért azzal, úgy a törvénysértő állapotot meg kell szünteti,  
illetve amennyiben nem fogadja el, úgy  az érveket meg kell fogalmazni és a 
Kormányhivatal felé meg kell küldeni. 
Kéri a testületnek, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat fogadja el, mivel 
ténylegesen megvalósult a mulasztásban megnyilvánuló  törvénysértés. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal a 
képviselő-testület 15/2012. (XI.27.) önkormányzati rendeletére tett törvényességi 
felhívását fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

3/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 

 
                              Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                              Somogy Megyei Kormányhivatal jogharmonizációs kötelezettség  
                              elmulasztása miatt, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  
                              hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek  
                              tisztántartásáról szóló 15/2012. (XI.27.) önkormányzati  
                              rendeletére tett SOB/03/2113/2013. számú törvényességi  
                              felhívását megtárgyalta, azt elfogadja. 
 

1.A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy a 15/2012. ( XI. 27.)  
önkormányzati rendelete. törvényességi felhívásban foglalt 
szakaszai törvénysértők. 

 
                             2.Elismeri, hogy a Ht. 2013. január 1-jei hatályba lépését követően  
                             nem tett eleget jogharmonizációs kötelezettségének, nem  
                             teremtette meg az összhangot a  hulladékgazdálkodási  
                             közszolgáltatás tárgyában alkotott önkormányzati rendelete és a  
                             hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései között. 
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                             3.Az összhang megteremtése érdekében a képviselő-testület  
                             jelen ülésén a 3.) napirend kertében tárgyalja az 1/2014. (I.21.)  
                             önkormányzati rendelet-tervezetet, mely rendelet hatályba  
                             lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a törvénysértő  
                            15/2012.(XI.27.) önkormányzati rendeletét. 
 
                            A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a  
                            Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját a   
                            felhívásban megjelölt határidőben tájékoztassa. 
 
                            Határidő: értelem szerint 
                            Felelős: Kara Lajos polgármester 
 
 
 
3./ A képvisel ő-testület rendelet-tervezete a települési hulladékg azdálkodásról:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az előző napirendi pontnak megfelelően a rendelet-tervezetet is megkapták a 
képviselők, kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb. jegyző 
 
A hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően összeállításra került az új 
hulladékgazdálkodási rendelet, melynek hatályba lépésével egyidejűleg a régi 
rendeletet a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.  
A törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek a helyi rendeletében mit kell 
szabályozni. Változatlan az a szabályozás, hogy az Önkormányzatnak kötelező 
közszolgáltatásként gondoskodni kell a szilárd hulladék gyűjtéséről, 
ártalmatlanításáról. Az Önkormányzat csak egy szolgáltatóval köthet szerződést, 
maximum 10 éves időtartamra.  
Változás történt viszont abban, hogy 2014. január 01-től a Dél-nyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában lévő Pelso-Kom Kft. fogja ellátni a 
közszolgáltatást, és mivel ebben az Önkormányzat is  tulajdonjoggal rendelkezik, így 
a közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni.  
A lakosság ugyan úgy köteles igénybe venni a közszolgáltató által nyújtott 
szolgáltatást. Üdülőingatlanokra és időlegesen használt ingatlanokra vonatkozóan is 
változott a törvény, üdülőingatlanok esetében az éves közszolgáltatási díjnak az 50 
%-át kell megfizetni. A képviselő-testületnek díjmegállapítási jogköre nincs, mivel 
hatósági áras lett a közszolgáltatás. 
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H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Darab Csaba  műsz.ügyintéző 
 
Korábban az üdülőingatlanokra kifejezett rendelkezés nem volt, az Önkormányzatok 
helyi rendeletben állapították meg a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
rendelkezéseket. Most 50 %-nál kevesebbet nem fizethet, de eddig a mértékig 
megállapítható.  
A tervezet 4.§. (14) bek.az ingatlanhasználónak szüneteltetésre vonatkozó lehetőség 
került biztosításra olyan szempontból, hogy az ingatlan használója a közszolgáltató 
felé bejelenti. Nem önkormányzati feladat lesz, hanem az ingatlan tulajdonosának a 
kötelezettsége, ő kérheti a szüneteltetést. Eddig ez a gyakorlatban nem így 
működött. 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Így is sok problémát jelent a fizetés, valamint az, hogy egyedül élnek. Nagyon sok 
olyan ingatlan van, amelyben nem laknak, de van tulajdonosa. Úgy gondolja, hogy 
ezt sokan ki fogják használni, a különbözet szét fog osztódni azokra, akik 
szolgáltatási díjat fizetnek? 
A választhatóság elve alapján a falu lakosságának a fele a 60 literest fogja 
választani, mert azután kevesebbet kell fizetni.  
 
Darab Csaba  műsz.ügyintéző 
 
Most választható edényzet van – 60 lit, 120 lit, 1100 lit. -, ami következtében a 
díjfizetés is más. A korábbi szolgáltatónál úgy működött, hogy a településről 
tonnában beérkezett hulladékmennyiséget literbe fordította vissza, ez alapján 
állapította meg a díjat is. Mivel új a szolgáltató, idővel ki fog alakulni a rendszer, bízik 
benne, hogy ez másként fog alakulni, mint a korábbi időszakban. 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Ha az elvitt mennyiség után fogják a díjakat megállapítani, akkor valakinek csökkeni 
fog, de valakinek meg növekedni fog. 
 
Mezriczky Tünde  pü.vezető 
 
A korábbi rendeletben volt egy olyan kedvezmény a 70 éven felüli, egyedül élő helyi 
lakosoknak, hogy az Önkormányzat a befizetett közszolgáltatási díj 20 %-át 
visszatérítette. Ez a szabályozás kerüljön bele ebbe a rendeletbe is. 
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Kara Lajos  polgármester 
 
Egyetért azzal, amit a pénzügyi vezető javasol, de ne 20 %-ot térítsen vissza az 
önkormányzat, hanem javasolja ezt 25 %-ban megállapítani és 60 literes kuka ne 
legyen benne. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a települési 
hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet így fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1/2014. (I.21.) sz. rendelet  
 
 

                                 A képviselő-testület 1/2014. (I.21.) önkormányzati rendelete 
                                 a települési hulladékgazdálkodásról. 
 
                                 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 
4./ Javaslat a képvisel ő-testület 16/2013. (XI.27.) önkormányzati rendeleté re tett  
     törvényességi felhívás megtárgyalására:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Szintén törvényességi felhívás érkezett a folyékony hulladék gyűjtésére vonatkozó 
önkormányzati rendeletre is, melyről az előterjesztést a képviselők írásban 
megkapták. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal a 
képviselő-testület 16/2012. (XI.27.) önkormányzati rendeletére tett törvényességi 
felhívását fogadja el. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

4/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 
 
                          Buzsák  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
                          Somogy Megyei Kormányhivatal rendeletalkotási kötelezettség  
                          elmulasztása miatt, a települési folyékony hulladékkezelési  
                          közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának  
                          megállapításáról szóló 16/2012. (XI.27.) önkormányzati rendeletére  
                          tett SOB/03/2101/2013. számú törvényességi felhívását  
                          megtárgyalta, azt elfogadja. 
 

1. A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy mulasztásban  
megnyilvánuló jogsértés megállapítható a terhére amiatt, hogy a 
16/2012. (XI.27.) önkormányzat rendeletét – a nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz kezelésére vonatkozó módosuló 
jogszabályi rendelkezésekkel való összhang megteremtése 
érdekében  -  2013. január 01-jét követően nem vizsgálta felül. 

                                Elismeri, hogy a Vgtv. 2013. január 1-jei hatályba lépését  
                                követően nem tett eleget jogharmonizációs kötelezettségének,  
                                nem teremtette meg az összhangot a nem közművel  
                                összegyűjtött szennyvíz begyűjtése tárgyában alkotott  
                                önkormányzati rendelete és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi  
                                LVII. törvény rendelkezései között. 
 

2. Az összhang megteremtése érdekében a képviselő-testület jelen  
                               ülésén az 5.) napirend kertében tárgyalja a nem közművel  
                               összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi  
                               közszolgáltatásról szóló 2/2014. (I.21.) önkormányzati rendelet- 
                               tervezetet, mely rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon  
                               kívül helyezi a törvénysértő 16/2012.(XI.27.) önkormányzati   
                               rendeletét. 
 
                               A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a  
                               Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottját a  
                               felhívásban megjelölt határidőben tájékoztassa. 
 
                               Határidő: értelem szerint 
                               Felelős: Kara Lajos polgármes 
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5./ A képvisel ő-testület rendelet-tervezete a nem közm űvel összegy űjtött    
     háztartási  szennyvíz begy űjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A rendelet-tervezetet írásban megkapták a képviselők, kéri a hozzászólásokat. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb.jegyző 
 
 2013. január 1-től a települési önkormányzatok feladatait is érintő 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályozás jelentősen megváltozott. 
A folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos előírások a vízgazdálkodásról szóló 
törvényben kerültek szabályozásra, mivel a kommunális eredetű folyékony hulladék 
már nem minősül hulladéknak ezért az elnevezése nem közművel összegyűjtött 
szennyvízre módosult. A közszolgáltatás megszervezésére nem a 
hulladékgazdálkodási törvény, hanem a vízgazdálkodási törvény rendelkezései az 
irányadók.  E törvény írja elő, hogy az Önkormányzatnak mit kell szabályozni helyi 
rendeletében. Részletesen ismerteti Vgtv. vonatkozó 44/C §.-t. 
A helyi rendelet ennek megfelelően készült el, kéri a képviselőt-testületet, hogy a 
rendeletet a becsatolt tervezet szerint szíveskedjen elfogadni. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet 
fogadja el. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

2/2014. (I.21.) sz. rendelet  
 
 

                             A képviselő-testület 2/2014. (I.21.) önkormányzati rendelete 
                             a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
                             vonatkozó helyi közszolgáltatásról. 
 
                             A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6./ Buzsák belterület 982/A. és 982/B/1. hrsz-ú ing atlanok el ővásárlási ügye:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A buzsáki 982/A és 982/B/1.hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatos 
előterjesztést a képviselő-testület írásban megkapta. 
 
Bejelenti a képviselő-testületnek, mivel érintett, ezért a vitában részt vesz, azonban a 
szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Kéri a hozzászólásokat, javaslatokat. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Tartja magát ahhoz az álláspontjához, mindent ami az Önkormányzat vagyonát 
növeli, a képviselő-testület vásárolja meg. Véleménye szerint a testület ne mondjon 
le az elővásárlási jogáról, és vásárolja meg az ingatlanokat.  
Két fajta hasznosítási módot is javasolna. Egyik, ha az Önkormányzat saját maga 
üzemeltetné a vendéglátó egységeket, a másik pedig bérbe is lehetne adni. Úgy 
gondolja így kitermelné a vételárat.  
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
A terület amúgy is az Önkormányzaté, az hogy ott ki  gazdálkodik, az az 
Önkormányzatot nem fogja zavarni, nem foglalkozik azzal, ki mit termel, nincs vele 
gondja. Ő Buzsák képviselője és nem tudja azt képviselni, hogy a községtől elveszi a 
pénzt és elviszi Csisztára egy vendéglátó egység vásárlására. 
 
Miseta Andrea  képviselő 
 
Igaz, hogy a testület több kisebb ingatlant is megvásárolt, de azok nem ekkora 
tételek voltak. A maga részéről lemond az elővásárlási jogról. 
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Jilling Tibor  képviselő 
 
Nagyon jó dolognak tartja azt, ha egy telek és a rajta lévő felépítmény is egy 
tulajdonos kezében van. Ugyanakkor az a meglátása, hogy 50 millió Ft. mindennemű 
támogatás nélkül nagyon nagy tétel. Ezt a képviselő-testületnek kigazdálkodni 
meggondolandó dolog. Ha az Önkormányzat esetleg él az elővásárlási jogával, és ki 
akarja bérbe adni, akkor rá kell költeni 8-10 millió Ft-ot, mivel nagyon leromlott 
állapotban vannak az épületek. Ez még plusz költséget jelentene az 
Önkormányzatnak, és hogy mennyi bérleti díjat tudnak kigazdálkodni nem ismert, de 
hogy ennyit nem az biztos. 
Ha volna az Önkormányzatnak ennyi pénze, akkor jó lenne megvásárolni. 
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Azt kérdezi, hogy mint Önkormányzatnak közbeszerzési eljárás nélkül van-e joga 
felértékeletlenül ekkora összegű ingatlant megvásárolni? Úgy gondolja, ha vagyont 
gyarapít az Önkormányzat, akkor fel kell értékeltetni. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb.jegyző 
 
Jelen pillanatban az Önkormányzatnak nincs elfogadott költségvetése. Az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletben a testület arról döntött, hogy a tárgyévi 
költségvetési rendelet megalkotásig 2013. évi előirányzatokon belül történhet a 
gazdálkodás, felhalmozási kiadásokra – a folyamatban lévő beruházásokon, 
fejlesztéseken kívül – kötelezettséget vállalni nem lehet.  
Az önkormányzati hitelfelvételt nagyon bekorlátozták. Hitelfelvételre - bizonyos 
kivételektől eltekintve - csak Kormányzati hozzájárulással kerülhet sor. 
Az adósságkorlátra is figyelemmel kell lenni, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat 
saját bevételeinek 50 %-át nem haladhatja meg a hiteltörlesztésből eredő tárgyévi 
fizetési kötelezettsége. 
Adósságot keletkeztető ügylet létrehozásához a Kormány abban az esetben adja 
meg a hozzájárulást, ha az törvényben előírt kötelező önkormányzati feladat 
ellátásához kapcsolódik. Más esetben ( pl. vállalkozási tevékenység ellátásához) a 
kormány megtagadhatja a hozzájárulás megadását és e nélkül az Önkormányzat 
nem tud hitelszerződést kötni. 
Kormányzati hozzájárulás nélkül csak éven belül lejáró likvid hitelt, illetve 
adósságrendezésre, megnyert pályázat önrészének előfinanszírozására lehet hitelt 
felvenni. Nincs szükség, továbbá a Kormány hozzájárulására az Önkormányzat saját 
bevételének 20 %-át meg nem haladó, maximum 10 millió Ft összegű fejlesztési hitel 
felvételéhez. Egyéb esetben csak Kormányzati hozzájárulással lehet adósságot 
keletkeztető ügyletet kötni. 
 
 



13 

 

Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Ezt a létesítményt szakemberekkel kellene üzemeltetni, ő ebben nem lát fantáziát. 
Sok más, fontosabb feladatra kellene pénz Buzsákban, véleménye szerint a 
vendéglátó egységek megvásárlása nem létkérdése az Önkormányzatnak. Az 
Önkormányzat ezt működtetni nem tudná. 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Egy vállalkozást be kell indítani, működtetni kell. Véleménye szerint ettől nem kell 
félni, mert ez ki tudná termelni a vételárat.  
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Mindig is az volt a véleménye, és most is az a véleménye, ha meg van a fedezet, 
akkor vásárolja meg az Önkormányzat. Elhangzottak háttér információk, jelen 
pillanatban az Önkormányzatnak nincs 50 millió Ft-ja. 
Már korábban is elmondta, hogy kislépésekben nem lehet kiváltani Csisztát, csak 
állami támogatással, vagy egy nagyobb beruházóval lehetséges. A 
vagyongyarapítással egyetért, de most ő is azzal ért egyet, amit Szűcs képviselő úr 
mondott. Az ésszerűség azt diktálja, hogy jelen pillanatban ekkora költséget a 
testület ne ruházzon be. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az elhangzottak alapján javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Buzsák 982/A. és 
982/B/’. hrsz-ú ingatlanok elővásárlási jogáról mondjon le. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkod ással  az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

5/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 
 

                           Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést         
                           megtárgyalta, és a Buzsák, belterület 982/6/A és a 982/6/B/1 hrsz-ú   
                           ingatlanon lévő építmény adásvételi ügyében elővásárlási jogával  
                           nem kíván élni, arról lemond. Felkéri a polgármestert az elővásárlási  
                           jogról lemondó nyilatkozat aláírására. 
 
                           Felelős : Kara Lajos polgármester 
                           Határidő: 15 napon belül 
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7./ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 20 14. évi működési   
     támogatása:  
 
     Előadó:Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint minden évben kérelemmel 
fordul a képviselő-testülethez, hogy működési támogatásként a településen kötelező 
polgári védelmi feladatrendszer ellátásához. Ez évente 60 Ft/lakosságarányos 
összeg volt, most egyösszegű támogatást, 100.000 Ft-tal támogatni az 
Igazgatóságot. 
Erre vonatkozóan a megállapodás-tervezetet is megküldték. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. 
évi működéséhez 100.000 Ft-tal járuljon hozzá. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

6/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 
 

                               1./ A képviselő-testület a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
                                   Igazgatóság (7400. Kaposvár, Somssich Pál u.7.) 2014. évi 
                                   működéséhez 100.000 Ft. összegű anyagi támogatást 
                                    biztosít. 
 
                               2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
                                    a Sm. Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a megállapodást 
                                    aláírja. 
 
                                    Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                    Határidő: értelem szerint 
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8./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás felhaszn álásáról szóló megállapodás  
     megkötése:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan felkéri 
Darab Csaba műszaki ügyintézőt tájékoztassa a testületet. 
 
Darab Csaba  műsz.ügyintéző 
 
Jogszabályi változás miatt a DRV-vel kell egy megállapodást kötni. A Vidékfejlesztési 
Minisztérium a csatornaszolgáltatásra biztosított pénzkeretet, melyet nem az 
Önkormányzat használhat fel, hanem a szolgáltatónak kell átutalni. Erre vonatkozóan 
az Önkormányzatnak és a DRV-nek megállapodást kell kötni. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2013. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására vonatkozó megállapodást a DRV. Zrt-vel, mint 
szolgáltatóval megkösse, és hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

7/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 

                             1./ Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                                  előterjesztést megtárgyalta, a Dunántúli Regionális 
                                  Vízmű Zrt. (8600. Siófok, Tanácsház u.7.) 
                                  gazdálkodószervezettel történő – az előterjesztés melléklete- 
                                  szerinti megállapodást jóváhagyja. 
 
                             2./ Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                  felhatalmazza a polgármestert a DRV Zrt.  
                                  gazdálkodószervezettel történő megállapodás aláírására. 
 
                                  Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                  Határidő: 2014. január 31. 
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9./ Mittly Csaba és Karl Ádám buzsáki lakosok földt erület felajánlása:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A képviselő-testületnek is tudomása van arról, hogy a Csisztai úton van egy 120 ha-
os beépítetlen belterületi földrészlet, amely után a tulajdonosok nem fizették meg a 
2012. évre a telekadót. Szóban elmondták a tulajdonosok, hogy csak abban az 
esetben tudják a tartozást kifizetni, ha a terület értékesítésre kerül. A tartozás fejébe 
ebből a földterületből felajánlottak 5 ha. területet. 
Az Önkormányzat tartozás fejébe földet nem cserélhet. Arra van lehetőség, hogy 
írásban az önkormányzatnak vételre felajánlják az 5 ha. területet, melynek az értéke 
3,7 millió Ft. A vételárból a tartozásukat már ki tudják egyenlíteni, amennyiben a 
képviselő-testület a vásárlás mellett dönt.  
Kéri a hozzászólásokat. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
A terület megvásárlásával egyetért, a fűtési rendszer átállításra került fafűtésre. Ez a 
terület más hasznosítási módra nem alkalmas, mivel homokos, de fásításra a terület 
teljesen alkalmas lenne.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Kéri a testületet, hatalmazza fel a polgármestert a tárgyalásra és a megállapodás 
aláírására, amennyiben írásban a vételi ajánlatukat az ingatlan tulajdonosai 
megteszik. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

8/2014. (I.20.) KT.sz. határozat  
 
 

                           1./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 
                                a 994/4.hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlan tulajdonosaival 
                                5 ha. földterület vásárlásáról tárgyaljon, amennyiben az 
                                ingatlan tulajdonosai írásban a vételi ajánlatukat megteszik. 
 
                           2./ Az ajánlat beérkezését követően a képviselő-testület dönt 
                                a vásárlásról. 
 
                               Felelős : Kara Lajos polgármester 
                               Határidő: értelem szerint 
                            
 
 
10./ Tájékoztatók, bejelentések: 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy az Önkormányzat tervei között szerepel az újonnan 
épült garázs folytatásaként a közhasznú dolgozók részére  egy melegedő építése 
szociális helyiséggel.  
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Azt kérdezi, hogy az Önkormányzat mikorra tervezi az Idősek Napját tartani, mivel a 
faluban már többen kérdezték tőle. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az Idősek Napját úgy gondolták március 29-én tartanák.  
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Kéri a hivatalt szólítsa fel a Postahivatalt, hogy a szabadtéri égetőjükbe műanyagot 
ne égessenek. Hetente kétszer égetnek és nem csak papírt, hanem műanyagot is, 
ami rettenetesen bűzös, fanyar szaga van.  
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Az orvosi rendelőben nem lehet szellőztetni és környezetszennyező is. A 
Postahivatal is vegyen kukát és fizesse a szolgáltatási díjat. 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
Véleménye szerint a Posta is egy szolgáltató, kössön szolgáltatási szerződést a 
hulladékszállításra a közszolgáltatóval.  
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
A Postán is vannak olyan iratok, melyeket nem dobhat ki, meg kell neki semmisíteni. 
A műanyag égetésével kapcsolatosan teljesen igaza van képviselő úrnak. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Postának már szólt a hivatal, hogy csak hetente egy alkalommal, hétfői napon 
égessen, de csak papírt. Fel fogja hívni a hivatal a figyelmüket, hogy kössenek 
szolgáltatási szerződést. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Turisztikai Attrakció Buzsákon projekt 
lezárult, a projektzáró február 18-án 15.00 órakor lesz, melyre a képviselő-testület 
tagjait tisztelettel meghívja. 
 
 
Kara Lajos polgármester megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, az 
ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

Radóné Lelkes Erika                                                                          Kara Lajos 
 mb. jegyző                                                                                       polgármester 
 
 

Hitelesítők: 
 
 
 
 

Góz Mihály                                                                             Zakariás Zoltán Vilmos 
képviselő                                                                                      alpolgármester 


