
1 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 10. napján  
megtartott rendkívüli ülésén 
 
 
Jelen vannak: - Kara Lajos polgármester, 

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

 
Távolmaradt Miseta Andrea és Mezriczky Ferenc képviselő. 
 
 
Kara Lajos polgármester köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. A jelenléti ív 
alapján megállapítja, hogy 5 fő képvisel ő megjelent,  az ülés határozatképes és 
megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Jilling Tibor képviselőt és Zakariás Zoltán Vilmos 
alpolgármestert. 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1./ A 4/2014. (I.31.) BM.rendelet alapján kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
     intézmények fejlesztésére, fejújítására pályázat benyújtása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
2./ 2014. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
3./ A  Kapos-Tipp Kft. által munkahelyteremtésre pályázat benyújtásához  
     hozzájárulás. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
4./ Orvosi rendelő felújítási költségeinek vállalása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

18/2014. (II.10.) KT.sz. határozat  
 
 

                                A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 
                                megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 
 
 
 
1./ A 4/2014. (I.31.) BM.rendelet alapján kötelez ő önkormányzati feladatot ellátó  
     intézmények fejlesztésére, fejújítására pályáz at benyújtása.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megjelent egy BM. rendelet, mely alapján kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására lehet pályázatot 
benyújtani.  A támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsősorban 
fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre valamint feladatellátáshoz 
szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére igényelhető. A pályázat 80 
%-os támogatottságú, a képviselő-testületnek 20 %. saját erőt kell biztosítani. 
Amennyiben a képviselő-testület a pályázat benyújtása mellett dönt, úgy lehetőség 
nyílna az óvoda villamos hálózatának korszerűsítésére, a belső terek felújítására 
(festés, mázolás). A fűtéshálózat teljes korszerűsítésére, melynek keretében új 
gázkazán is és napkollektor is beépítésre kerülne, a régi fűtőtestek cserére 
kerülnének. A nyílászárók cseréje a korábban elnyert pályázat keretében 
megtörténik. 
A pályázatot, illetve a hozzákapcsolódó űrlapokat 2014. február 13. napjáig kell 
rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati rendszerben. 
Előzetes árajánlatok alapján az összes felújítási munkálatok bruttó 13.516 e Ft-ba 
kerülnek, melyből a támogatás 10.813 e Ft,  az önrész 2.703 e Ft. 
 
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
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H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Véleménye szerint a pályázatot be kell nyújtani, most van erre lehetőség, az 
Önkormányzatnak pedig van olyan intézménye, amelyet fel kell újítani és a pályázati 
kiírásnak megfelel. 
 
Mezriczky Tünde  pü.vezető 
 
Az óvodavezetővel az Önkormányzat egyeztetett, hogy az intézménybe milyen 
eszközre lenne szükség. A pályázatban  kikötésként szerepel, hogy játszótéri 
eszközökre nem lehet benyújtani, továbbá informatikai eszközök beszerzésére sem. 
Számítástechnikai eszközökre egyáltalán nem lehet benyújtani. 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
Azt kérdezi, hogy ez mennyibe kerül az Önkormányzatnak, ha nem lesz nyertes a 
pályázat? Gondol itt a pályázatírónak fizetendő díjra. 
A pályázat benyújtásával egyetért és az önerő biztosításával is. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Amennyiben nem lesz nyertes a pályázat, az Önkormányzatnak nem kell pályázatírói 
díjat fizetni, mivel úgy kell egy rendszeren keresztül az adatok feltölteni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek értsen egyet a pályázat benyújtásával és a 
fejlesztéshez szükséges saját erőt a 2014. évi költségvetése terhére biztosítsa. 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

19/2014. (II.10.) KT.sz.határozat  
 
 

                            1./ Buzsák községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                 pályázatot nyújt be a 4/2014. (I.31.) BM. rendelet alapján 
                                 kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
                                 fejlesztése, felújítása keretében a Buzsáki Tulipán Óvoda 
                                 intézményfejlesztésre. 
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                            2./ A beruházás összköltsége 13.054.018 Ft. 
                                 A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges saját erőt, 
                                 2.610.804 Ft. összegben a 2014. évi költségvetése  
                                 terhére vállalja. 
 
                           3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet 
                                és a hozzátartozó mellékelteket a rendeletben megjelölt 
                                határidőig módon nyújtsa be. 
 
                                Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                Határidő: 2014. február 13. 
 
 
 
2./ 2014. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgált atás támogatás igénylése.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A 2014. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére vonatkozó 
előterjesztést a képviselők megkapták, kéri értsenek egyet a támogatás igénylésével. 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

20/2014. (II.10.) KT.sz. határozat  
 
 

                            1./ Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
                                 lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az 
                                 egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak 
                                 ellentételezéséről szóló 8/2014. (I.31.) BM. rendelet alapján 
                                 a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
                                 csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
                                 felé. 
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                            2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami 
                                 támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal 
                                 kapcsolatos teendők lebonyolítására. 
 
                                 Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                 Határidő: 5 napon belül 
                               
 
 
3./ A  Kapos-Tipp Kft. által munkahelyteremtésre pá lyázat benyújtásához  
     hozzájárulás.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro, kis- és középvállalkozások számára 
munkahelyteremtő beruházási pályázatot hirdetett.   A pályázat célja a vállalkozások 
számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci 
szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, 
településeken, az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése. A támogatás formája 
vissza nem térítendő támogatás. A pályázat beküldési határideje 2014. február 14. 
A Kapos-Tipp Kft. szeretné a pályázatot benyújtani Csisztafürdő vonatkozásában 
munkahelyteremtésre, egyenlőre 2 főre. 
Ahhoz, hogy a bérlő a pályázatot be tudja nyújtani, a képviselő-testületnek a pályázat 
benyújtásához, mint tulajdonosnak hozzá kell járulni. 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a Kapos-Tipp Kft. által benyújtandó pályázathoz 
járuljon hozzá. 
 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

21/2014. (II.10.) KT. sz.határozat  
 
 

                        1./  Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
                              ahhoz, hogy a Kapos-Tipp Kft. (8695. Buzsák, Kossuth L.u.78/b.) 
                              a Nemzetgazdasági Minisztérium ált  az NFA-2014-KKV pályázat 
                              keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára  
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                             munkahely-teremtő beruházási pályázatot nyújtson be 
                             Buzsák Csisztafürdőre. 
 
                        2./ A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy 
                             a hozzájáruló nyilatkozatot a pályázat benyújtásához 
                             aláírja. 
 
                             Felelős: Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester 
                             Határidő: azonnal 
 
 
 
4./ Orvosi rendel ő felújítási költségeinek vállalása:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy az orvosi rendelőnél cserélni kellene a vizesblokk 
felszereléseit. A felmérés megtörtént, közel 1 millió Ft-os árajánlat érkezett. Ebben a 
felújításban a radiátorok keskenyebbre lesznek cserélve, a mosdókagylók szintén 
keskenyebbre lesznek cserélve, 2 m. magasságig felcsempézik valamennyi szociális 
helyiséget. A férfi és női WC között készül egy válaszfal és a védőnői váróban a 
járólapozás is megtörténik.  
 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
Az orvosi rendelő váróhelyiségében a régi fajta vasvázas székek vannak, ha majd a 
későbbiek folyamán az Önkormányzatnak lesz rá kerete, jó lenne azokat is 
modernebb berendezésekre kicserélni. 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Mind a maga nevében, mind pedig a lakosság nevében megköszöni a segítséget a 
képviselő-testületnek. Ha sorrendet kellene állítani, akkor a vizesblokk felújítása 
sokkal fontosabb, mint a székek cseréje. 
 



7 

 

Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az orvosi rendelő felújítási költségeit vállalja 
és az összeget a 2014. évi költségvetésébe tervezze be. 
 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

22/2014. (II.10.) KT.sz. határozat  
 
 

                              1./ A képviselő-testület az orvosi rendelő felújítási költségeit 
                                   a 2014. évi költségvetése terhére vállalja. 
 
                              2./ Utasítja a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2014. 
                                   évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetbe a felújítás 
                                   költségét tervezze be. 
 
                                   Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                   Határidő: értelem szerint 
 
 
Kara Lajos polgármester megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, a 
rendkívüli ülést bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 

Radóné Lelkes Erika                                                                                 Kara Lajos 
   mb.jegyző                                                                                             polgármester 

 
 

Hitelesítők: 
 
 
 

Jilling Tibor                                                                                Zakariás Zoltán Vilmos 
képviselő                                                                                          alpolgármester 
 
 


