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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4. 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 Hertelendy Andrásné óvodavezetőt, Mezriczky Tünde pénzügyi vezetőt, 
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 és Dr. Szűcs Tibor képviselőket. 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1./ Buzsáki Tulipán Óvoda 2014. évi költségvetés-tervezetének előkészítése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
2./ Buzsák Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetének előkészítése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
3./ Buzsáki Tulipán Óvoda óvodai szünet idejének meghatározása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
4./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetésének  
     véleményezése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
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5./ Buzsák 981/3. és 981/4. hrsz-ú belterületi ingatlanok elővásárlási ügye. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
6./ Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2014. évi 
     működéséhez hozzájárulás. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
7./ Tájékoztatók. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

11/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                           A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 
                           megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 
 
 
 
1./ Buzsáki Tulipán Óvoda 2014. évi költségvetés-te rvezetének el őkészítése:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Hertelendy Andrásné óvodavezető, 
Mezriczky Tünde pénzügyi vezető. 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az óvoda költségvetésével kapcsolatos előterjesztést mindenki megkapta, kéri a 
hozzászólásokat, amennyiben van kiegészítés kéri a pénzügyi vezetőt tegye meg. 
 
Mezriczky Tünde  pü.vezető 
 
A költségvetés-tervezet az óvodavezetővel történt egyeztetés alapján készült el. A 
bérek adottak az ott dolgozó közalkalmazottak vonatkozásában.  



3 

 

A megnövekedett költségvetés annak köszönhető egyrészt, hogy 2013. 
szeptembertől két csoport működik az óvodában, és  két létszámmal többen is 
vannak.  Másrészről szintén szeptembertől jelentősen megváltoztak a 
közalkalmazotti bérek. Az idei költségvetést terheli továbbá, hogy az óvodából 1 fő 
óvodapedagógus igénybe kívánja venni a nők 40 éves nyugdíjazását, aminek 
következtében a részére járó jubileumi jutalmat ki kell fizetni. Ez az ő esetében 5 havi 
illetményt jelent, ami szintén betervezésre került a költségvetésbe.  
A dologi kiadások 2.800 e Ft., szintén a vezető óvónővel történt egyeztetés alapján 
került a tervezetbe. Nagyon szűken van megállapítva, kimondottan csak az épület 
fenntartási költségei- közüzemi díjak, elengedhetetlen szakmai anyagok -  vannak 
benne, továbbá pár 100.000 Ft. kisértékű eszközök vásárlására, pótlására van még 
tervezve.  
Az állami támogatás 18.340 e Ft.,az óvoda működéséhez az Önkormányzat  ezen 
felül 4.827 e Ft-tal járul még hozzá. 
A képviselő-testületnek is tudomása van arról, hogy KEOP pályázat keretében 
energetikai fejlesztésre sikeresen pályázott az intézmény. Ez a pályázati pénz még 
nem szerepel a költségvetésben, majd az Önkormányzat költségvetésében lesz 
látható az önrésze.  
A fejlesztés – hőszigetelés, nyílászáró csere, helyreállítási munkálatok - az óvodai 
szünet ideje alatt fog megtörténni. 
Az elmúlt évre vonatkozóan elmondható, hogy az intézmény jól és takarékosan 
gazdálkodott. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Hertelendy Andrásné  óvodavezető 
 
A költségvetés elkészítéséhez kikérték a véleményét, és valóban azok a dolgok 
kerültek tervezésre, amelyek nagyon szükségesek, melyeket a törvény is előír.  
Az elmúlt évre visszatekintve, jelentős változás volt, hogy az Önkormányzat lett az 
intézmény fenntartója. Ez az intézmény életében is pozitív változást jelentett, amit a 
képviselő-testületnek szeretne megköszönni. Az elmúlt évtől újra két csoport működik 
az óvodában,  az épület korszerűsítése (új vizesblokk teljes felújítása) megtörtént, 
amit szintén nagyon köszön. Ezáltal tudtak fejlődni, a tárgyi eszközök 
vonatkozásában jelentős bővülés, fejlődés történt. Új számítógépet kapott az 
intézmény, a fűtési rendszer átalakításra került. Próbált az intézmény a polgármester 
úrral, pénzügyi vezetővel úgy együttműködni, hogy minden jó legyen. Úgy érzi ez 
sikerült is, reméli a jövőben is így marad.  
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Kara Lajos  polgármester 
 
Annyit szeretne még elmondani, hogy az óvoda udvarán lévő játékok nagy része 
nem felelt meg az előírásoknak, ezért megszüntetésre kerültek. A játszóeszközök 
pótlására egy komplex játszóház felállítására gondoltak. Az óvoda működéséhez az 
Önkormányzatnak közel 5 millió Ft-tal kell még hozzájárulni. 
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Véleménye szerint a képviselő-testület jól döntött a kettő csoport kialakításáról, 
sokáig legyen még gyerek a két csoportban, mert még soha nem volt ekkora szükség 
az összefogásra az óvoda és az iskola között, mint most. A Köznevelésről szóló 
törvény szigorúan meghatározza az indítandó első osztály létszámát. Nagyon fontos, 
hogy 14 tanuló áprilisban beíratásra kerüljön. Az kéri az óvoda vezetőjétől 
próbáljanak meg odahatni a szülőkre, szakszolgálatokkal, hogy azok a gyerekek, 
akik iskolaérettek, de valamilyen disz-zavarral küzdenek, de fejleszthetők, azok 
beíratásra kerüljenek első osztályba.  
Az előzetes mérések alapján 18 tanköteles gyermek van, ebből sajnos maradnak 
vissza az óvodában.  
 
Hertelendy Andrásné  óvodavezető 
 
Jelenleg 9 nagycsoportos gyermek van, ebből 5 gyermeket terjesztettek fel a 
tanácsadóba. Az iskolaérettségi vizsgálat még folyamatban van.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Buzsáki Tulipán Óvoda 2014. évi 
költségvetés-tervezetét fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

12/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                         1./ A képviselő-testület a Buzsáki Tulipán Óvoda 2014. évi 
                              költségvetését az alábbiak szerint elfogadja: 
 

a.) bevételi f őösszeg                                 23.167 ezer forint, 
melyből: aa.) átvett pénzeszköz             23.167 ezer forint 
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b.) kiadási f őösszeg                                   23.167 eze r forint, 
melyből: ba.) személyi juttatások            16.037 ezer forint, 
               bb.) munkaadókat terh.jár.         4.330 ezer forint, 
               bc.) dologi, egyéb folyó kiad.      2.800 ezer forint 
 

                          2./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Buzsáki 
                               Tulipán Óvoda költségvetését az Önkormányzat 2014. évi 
                               költségvetésébe építse be. 
 
                               Felelős : Kara Lajos polgármester 
                               Határidő: értelem szerint 
 
 
A napirendi pont tárgyalása el őtt Mezriczky Ferenc képvisel ő megérkezett, és 
az ülés végéig marad. A szavazásnál figyelembe vehe tő létszám 7 f ő. 

 
 
 
2./ Buzsák Községi Önkormányzat 2014. évi költségve tés-tervezetének  
     előkészítése:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Mezriczky Tünde pénzügyi vezető. 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A költségvetésre vonatkozóan az előterjesztést írásban megkapták a képviselők, kéri 
a javaslatokat, hozzászólásokat. 
 
Mezriczky Tünde  pü.vezető 
 
Mint azt a képviselők is tudják, hogy az első körben olyan költségvetés-tervezet kerül 
a testület elé, ami még a második körre változni fog. Minden adat és információ még 
nem áll az Önkormányzat rendelkezésére,  Társulási tanácsülés is a napokban volt, 
változtak a közfoglalkoztatási programok pályázatai is. Ezért azok a bevételek és 
kiadások kerültek tervezésre, amit az elmúlt évben vettek bázisnak. 
Az adóbevételek is a tavalyi kivetéshez vannak tervezve, az iparűzési adóbevétel 
jelentősen csökken, mivel a legtöbb iparűzési adót fizető cég kivonult a településről. 
Az állami támogatás a tavalyi évhez viszonyítva több, mivel a közös hivatal 
finanszírozását Buzsák kapja. A gyermekétkeztetésnek is változott a finanszírozása.  
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A normatív kötött felhasználású támogatásoknál a segélyekre történő kifizetések 
kerültek tervezésre. A támogatás értékű bevételeknél szerepelnek a már élő 
közfoglalkoztatási programok – áthúzódó -  továbbá a védőnőre az OEP támogatás. 
A felhalmozási bevételek között szerepel 2.100 e Ft., ez az amit a Lengyeltóti 
Önkormányzat utal át a szennyvízre koncessziós díj címén.  
A koncessziós díjjal kapcsolatosan elmondja, hogy ezt az Önkormányzat nem 
használhatja fel bármire. Csak az ivóvíz, vagy a hálózattal kapcsolatos olyan  
feladatok elvégzésére fordíthatja, amelyet a DRV kijelöl.  
 Az összeállított költségvetés a második fordulóban kerül a képviselő-testület elé, 
melyet rendelettel kell elfogadni. Január 1. nappal nagyon sok jogszabály változott, 
teljesen megváltozik a könyvelés, ennek kapcsán a rendelet-tervezet formája, 
tartama is változni fog.  
Elmondja továbbá, hogy időközben felmerültek még olyan feladatok, melyek nem 
kerültek bele ebbe a tervezetbe, ezekről a feladatokról polgármester úr fog 
tájékoztatást adni. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Ahogy a pénzügyi vezető elmondta, menetközben merültek fel olyan dolgok, 
melyekhez a képviselő-testület hozzájárulására van szükség. 
Felvetődött a községben polgárőrség megalakítása. Meggyesi István vállalná a 
polgárőrség megszervezését. A képviselő-testület valamennyi civil szervezetet 
anyagilag is támogat, ezért javasolja a testületnek, hogy a megalakulását követően a 
Polgárőrséget 50.000 Ft/hó összeggel támogassa, melyet üzemanyag vásárlás 
fordítanának. Ez nem nagy összeg, éves szinten 600.000 Ft-ot jelent. 
A polgárőrség megalakításával ő egyetért. 
 
Már korábban alpolgármester úr is felvetette a községben a kamera rendszer 
kiépítését. Egyetért vele, azonban kistérségen belül 2014-2020. tervezetbe szerepel 
a 10 település komplex térfigyelő rendszer kiépítése. Úgy gondolja, hogy várni 
kellene a kiépítéssel, mert ha a kistérségi rendszer kiépülne, az sokkal jobb lenne. 
 
Elmondja továbbá, hogy a Nyugdíjas Egyesület is minden évben kapott 300.000 Ft. 
támogatást, ez a 2014. évi költségvetésben is tervezésre került. Az egyesület 
vezetője Fonyódról jár Buzsákba saját autóval, a saját telefonján intézi a hivatalos 
ügyeket, amiért nem kap semmit. Az önkormányzati támogatásból viszont ezeket 
költségeket nem meri elszámolni. Az egyesület már sokat bizonyított, szép 
eredményeik vannak, ezért azt javasolja, hogy a képviselő-testület tervezzen be a 
vezetőnek 30.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjat és csökkentse a testület a támogatás 
összegét.  
 
Nincs tervezve az Elszármazottak találkozójára pénzösszeg, erre kér javaslatokat. Ő 
úgy gondolja, hogy 2 millió Ft-ból a rendezvény lebonyolítható lenne. Már egy 
nagyobb méretű sátor is több száz ezer forintba kerül. 
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A képviselő-testület döntése alapján kétévenként Idősek Napját tart az 
Önkormányzat. Eddig minden 60. év feletti időskorúnak 1.000 Ft/fő összegű 
utalványt adott ajándékba a rendezvény alkalmával (2012-ben ez 600.000 Ft. volt). 
Erről is a képviselő-testületnek kell dönteni, továbbá arról is kell dönteni, hogy milyen 
műsor legyen a rendezvényen, aminek szintén vannak költségei.  
Ezt az összeget továbbra is javasolja adni. 
 
Szintén nem szerepel a tervezetbe a 70. éven felüli egyedül élő buzsáki lakosok 
részére visszatérítendő 25 %. közszolgáltatási díj, amely 5.000 Ft/fő összeget jelent 
2014. évben (éves szinten 300.000 Ft.), amit tervezni kell a költségvetésben. 
 
Ezek a plusz feladatok, melyeket elmondott éves szinten közel 6 millió Ft. plusz 
kiadást jelentene az Önkormányzatnak, melyről a képviselő-testületnek kell dönteni. 
A fentiekkel kapcsolatosan kéri a képviselők hozzászólását. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
A polgárőrség megalakításával már korábban is próbálkoztak, sajnos 
eredménytelenül. Ő mellette van, jó ha megbízható emberek járják éjszaka a falut. 
Arra kér választ, amennyiben megalakul a polgárőrség más forrásból kaphatnak-e 
valamilyen támogatást, van-e erről tudomásuk?  Látni kell, hogy az 
Önkormányzatnak mennyit kell hozzátenni ahhoz, hogy a rendszer jól tudjon 
működni. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Azt mindenki tudja ahhoz, hogy egy szervezet megalakuljon költségei vannak. 
Ahhoz, hogy pályázatokat tudjon benyújtani időnek kell eltelni. Polgárőrségnek néha 
látott pályázati kiírást. Bízik abban, hogy a szervezet megalakításával kapcsolatos 
teendőket, a pályázati lehetőségeket komolyan veszik majd. Az is igaz, hogy a 
felszerelésekre (zseblámpák, elemek, stb.) is kell költeni.  
Ő is úgy gondolja, hogy a kamerarendszer kiépítése mindenképpen fontos, de ezzel 
javasolja megvárni a kistérségi rendszer kiépítését.  Azt javasolja, hogy amíg ez a 
rendszer nem épül ki, addig a polgárőrség működését támogassa a testület.  
 
Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
Arra kér választ milyen feltétel rendszere lehet a polgárőrségnek? Jó az, ha van 
polgárőrség, de bárkiből lehet polgárőr? Korábban is már próbálkoztak ezzel, 
eredménytelenül.  
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Radóné Lelkes Erika  mb. jegyző 
 
Az egyesületnek kell egy alapszabály, ott lehet tagfelvételt meghirdetni és aki 
elfogadja az alapszabályba foglalt célkitűzéseket, van erkölcsi bizonyítványa, az 
csatlakozhat. Az egyesületet a cégbíróságon be kell jegyeztetni. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Tudomása szerint eddig egyik szervezet sem volt bejegyezve. Meggyesi István 
ahogy elmondta egy elnök, kettő helyettes és 7-8 tagnak kell lenni, továbbá a 
pénzügyi felügyelő bizottságba kettő tag, és így lehet bejegyeztetni.  
 
Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
Nem  polgárőrség ellen van, de ha meglesz a kamerarendszer, akkor ez okafogyott 
lesz, mert a kamerarendszer lesz az elsődleges, ami a lakosságot érinti. A 
kamerarendszer le fogja fedni a lakossági részt. 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
Úgy gondolja, hogy a kamera nem lesz mindenhol ott, mert lesznek majd olyan 
holtterek, ahol a kamera nem tud működni. Azt javasolja, hogy a képviselő-testület 
támogassa a megalakulást, a támogatási összegről döntsön a testület és a 
működésről kapjon tájékoztatást és szükség esetén akár a támogatás is 
megvonható. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb.jegyző 
 
Az önkormányzati támogatás felhasználásáról valamennyi szervezetnek el kell 
számolni. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Azt javasolja, amíg a kamerarendszer nem épül ki, addig a polgárőrség alakulását és 
támogatását vállalja a testület. A rendszer kiépülését követően a testület térjen 
vissza a támogatás vonatkozásában.  
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Számára elsődleges lenne a kamerarendszer kiépítése. Úgy gondolja erre a 
költségvetésbe tervezzen egy összeget a testület. Ha nem valósul meg a kistérségi 
rendszer, akkor az Önkormányzat saját költségén építse ki a rendszert. Úgy gondolja 
ez az emberek biztonságérzetének elengedhetetlen feltétele. 
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Nincs a polgárőrség megalakulása ellen, de nem nagyon bízik benne. Ha a 
költségvetés elbírja nincs ellene a támogatásnak, de szoros elszámolással. 
 
Miseta Andrea  képviselő 
 
A maga részéről egyetért a polgárőrség megalakulásával és támogatásával és az 
elszámolással is. A tagfelvételnél javasolja odafigyelni, hogy olyan személyeket 
vegyenek fel, akik megbízhatóak és felelősségteljesek.  
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Az a véleménye, ha az Önkormányzat csak ennyivel kellene támogatni a polgárőrség 
létrehozását, nagyon örülne. Az egyesületekre nagyon szigorú szabályok 
vonatkoznak. Nem beszéltek az egyéb költségekről, gépjármű megkülönböztető 
jelzéssel való ellátása, egyenruha, adóvevő valamennyi polgárőrnek. Ha ezek a 
költségek 50.000 Ft-ban megállnak, akkor ő is maximálisan támogatni tudja a 
javaslatot.  
 
Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
Véleménye szerint egy tervezetet kellene látni hogy működik a szervezet, milyen 
anyagi vonzata van a működésnek. Szeretne kérni egy költségvetési kalkulációt, 
hogy mire is van szükségük és az mennyibe kerül. Ne az legyen, hogy előre dönt a 
testület a támogatásról és végén kiderül, hogy sokkal többe kerül a fenntartás, mint 
amire gondoltak.  
Ha akarja az Önkormányzat, hogy legyen polgárőrség, akkor legyen, ő támogatja, 
ettől függetlenül értelmetlennek tartja, ha nem megfelelően működnek. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A testületnek olyan döntést kell hozni, hogy az egyesületet mennyivel támogatja, a 
többi költséget az egyesületnek kell biztosítani. Magánszemélyek is támogathatják.  
Ha nem tisztességesen látják el a feladatukat, akkor meg lehet szüntetni a 
támogatást. 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Az rendben van, hogy kiépítésre kerül a kamerarendszer, de azt is tudni kellene, 
hogy éves szinten mennyibe kerül  a fenntartása. Úgy gondolja ennek – tárolás, 
folyamatos visszanézés – fenntartási költsége is van.  
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Kara Lajos  polgármester 
 
Elhangzott még a Nyugdíjas Egyesület vezetőjének tiszteletdíj megállapítása, erre 
vonatkozóan kéri a véleményeket. 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
A többi egyesület vezetője sem kap tiszteletdíjat, ezért azt javasolja, hogy a javasolt 
tiszteletdíj összegével az egyesület támogatása csökkenjen. Önállóan gazdálkodó 
egyesület, a pénzügyi gazdálkodást egyesületen belül oldják meg. Az egyesületi 
tagoknak meg kell érteni, hogy ennek működési költsége van, amit a támogatásból 
számol el a vezető. 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
A testület egy újonnan alakuló egyesületnek 50.000 Ft/hó támogatást  ad, a 
Nyugdíjas Egyesület már bizonyított, eredményeket tudnak felmutatni ezért azt 
javasolja, hogy az önkormányzati támogatást a képviselő-testület emelje fel 400.000 
Ft-ra és ebből az összegből a vezető számolja el a saját költségeit. 
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Egyetért alpolgármester úr javaslatával és javasolja továbbá, hogy a hivatal az 
elszámoláshoz adjon szakmai segítséget.  
 
Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
A tervezetben sem beruházást, sem felújítást nem lát. 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Kéri a képviselő-testületet amennyiben van rá lehetőség a rendelőben a vizesblokk 
felújítására tervezzen be költséget. Van egy nagyon szép, minden előírásnak 
megfelelő orvosi rendelője a településnek, de a mellékhelyiségek állapota eléggé 
leromlott. A WC tartályokat és a csaptelepeket kellene lecserélni, továbbá a gyermek 
WC. előterében a járólapokat kellene kicserélni. Ez nem egy nagy összeg, kéri a 
testületet tervezzen be erre költséget.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A testület döntött az ifjúsági szálló építéséről, vállalta az önerő részt, vállalta óvoda 
energetikai pályázat önerejét, a kerékpár tároló önerejét, ez mind beruházás.  
Az orvosi rendelőben a dologi kiadásokban, felújítást karbantartás keretében meg 
tudják oldani, erre külön költséget nem szükséges betervezni. 
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Az E.ON engedélyt adott a kamerák hálózatra  való rákötéséhez, javasolja újra 
árajánlatot kérni, és annak függvényében döntsön majd a testület kamerarendszer 
kiépítéséről. 
Javasolja, hogy a költségvetésbe a polgárőrség részére 50.000 Ft/hó összegű 
támogatást tervezzen be.  
A Nyugdíjas Egyesületnek javasolja a korábban biztosított 300.000 Ft. támogatást. 
Az Idősek Napjára 60 év feletti személy  5-600 fő körül lehet van, 1.000 Ft-os 
utalvánnyal javasol számolni , továbbá a műsorra valamennyit tervezni. Az egész 
rendezvényre 1 millió Ft. összeget javasol a  költségvetésbe beépíteni. 
Az Elszármazottak Találkozójára 2 millió Ft. összeget javasol tervezni.  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 

13/2014. (II.4.) KT.sz.határozat  
 
 

                             A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés-tervezetet  
                             megtárgyalta és az alábbi költségeket javasolja még a 
                             rendelet-tervezetbe beépíteni: 
 

- A megalakuló polgárőrség részére       50.000 Ft/hó összegű 
támogatást, 

- Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete részére    300.000 Ft/év összegű 
támogatást, 

- Idősek Napja rendezvényre 1 millió Ft.  
- Elszármazottak Találkozójára 2 millió Ft. összeget. 

                                 
                              Felelős : Kara Lajos polgármester 
                              Határidő: értelem szerint 
 
 
 
3./ Buzsáki Tulipán Óvoda óvodai szünet idejének me ghatározása:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Hertelendy Andrásné óvodavezető 
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Kara Lajos  polgármester 
 
A takarítási szünet idejének meghatározására vonatkozóan az előterjesztést a 
képviselők megkapták. Mint azt az előzőekben elmondták, a szünet ideje alatt 
kerülne sor az energetikai pályázat végrehajtására. 
Az intézmény vezetője a szülőket írásban nyilatkoztatta, hogy a szünet ideje alatt 
igényt tartanak-e a gyermek más intézményben történő elhelyezésére. A 
visszaérkezett nyilatkozatok szerint egy szülő sem kérte, ezért igény hiányában 
fogadó intézményt a képviselő-testületnek nem kell kijelölni.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Buzsáki Tulipán Óvoda nyári takarítási 
szünet idejét 2014. július 28. napjától 2014. augusztus 23. napjáig – 4 hét- határozza 
meg. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

14/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 

 
                              1./ A képviselő-testület a Buzsáki Tulipán Óvoda nyári 
                                   takarítási szünet idejét 2014. július 28. napjától 
                                   2014. augusztus 23. napjáig – 4 hét – határozza meg. 
 
                             2./ A képviselő-testület a szülők írásbeli nyilatkozata alapján  
                                  - igény hiányában – fogadó intézményt nem jelöl ki. 
 
                             3./ A képviselő-testület kéri az intézmény vezetőjét, hogy az 
                                  óvoda nyári takarítási szünetéről a szülőket tájékoztassa. 
 
                                  Felelős : Hertelendy Andrásné óvodavezető 
                                  Határidő: értelem szerint 
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4./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 2014. évi  költségvetésének  
     véleményezése:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az Alapszolgáltatási Központ költségvetésére vonatkozó előterjesztést a képviselők 
írásban megkapták. 
Javasolja a képviselő-testületnek,  hogy az Alapszolgáltatási Központ 2014. évi 
költségvetését a 3. és 4. sz. melléklet szerint javasolja elfogadni. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

15/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                          Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                          Alapszolgáltatási Központ 2014. évi költségvetését a 3. és 
                          4.sz. mellékelt szerint javasolja elfogadni. 
 
 
 
5./ Buzsák 981/3. és 981/4. hrsz-ú belterületi inga tlanok el ővásárlási ügye:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Buzsák 981/3. és a 981/4.hrsz.ú belterületi ingatlanra vonatkozó előterjesztést is 
megkapták a képviselők. A maga részéről nem támogatja az elővásárlási joggal való 
élést, kéri a hozzászólásokat. 
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H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Továbbra is az a véleménye, hogy az ingatlant az Önkormányzat vásárolja meg, ne 
mondjon le az elővásárlási jogáról.  
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Fenntartja az előző ülésen elmondott véleményét, ezek a nyaraló vásárlások nem 
váltják ki Csisztát. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Alpolgármester úr javasolta, hogy az Önkormányzat éljen elővásárlási jogával, ezért 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Buzsák 981/3. és 981/4. hrsz-ú ingatlanok 
elővásárlási jogával éljen és a fenti ingatlanokat 3,5 millió Ft-ért vásárolja meg. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkod ással  az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

16/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                                Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
                                előerjesztést megtárgyalta és a Buzsák, belterület 981/3.  
                                és a 981/4. hrsz-ú ingatlanok adás-vételi ügyében  
                                elővásárlási jogával nem kíván élni, arról lemond. 
                                Felkéri a polgármestert az elővásárlási jogról lemondó 
                                nyilatkozat aláírására. 
 
                                Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                Határidő: azonnal 
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6./ Dél-dunántúli Régió Ivóvízmin őség-javító Önkormányzati Társulás 2014. évi  
     működéséhez hozzájárulás:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az 
adminisztrációs költségek, valamint az el nem számolható hatósági díjak és illetékek 
árainak emelkedésére való tekintettel a tagdíjat 40 Ft/lakos összeggel növelte. A 
tagdíj összege 2014. évben 408 Ft/lakos összegre emelkedett, ez Buzsák esetében 
626.688 Ft-ot jelent, melyet a költségvetésben szintén tervezni kell. 
Az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatosan tájékoztat, hogy a 32 
településből 10 település nyerte el a pályázatot, Buzsák sajnos nincs benne. Buzsák 
pályázatát novemberben elbírálták, de értesítést még nem érkezett. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2014. évi tagdíjat fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

17/2014. (II.4.) KT.sz. határozat  
 
 

                              1./ A képviselő-testület a Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség- 
                                   javító Önkormányzati Társulás 2014. évi tagdíját 
                                   408 Ft/lakos összegben – 626.688 Ft. – elfogadja. 
 
                              2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről 
                                   Társulást értesítse és gondoskodjon a tagdíj átutalásáról. 
 
                                   Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                   Határidő: értelem szerint 
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7./ T á j é k o z t a t ó k: 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Társulási Tanács ülésen elhangzott, hogy a települések a 2014-2020. közötti 
fejlesztési terveiket elmondhatják. Kéri a képviselőket gondolkodjanak a fejlesztési 
lehetőségeken, melyeket a Megyei Önkormányzathoz lehet megküldeni.  
Lengyeltóti  kistérség tervei között szerepel a kamerarendszer kiépítése, Fonyód- 
Csiszta összekötő út építése, kerékpárút építése, ami Buzsákot is érinti.  
 
 
Kara Lajos polgármester megköszöni a képviselők megjelenését, az ülést bezárja. 
 
 

kmft. 
 
 
 

Radóné Lelkes Erika                                                                         Kara Lajos 
 mb. jegyző                                                                                      polgármester 
 
 

Hitelesítők: 
 
 
 

Góz Mihály                                                                                     Dr. Szűcs Tibor 
képviselő                                                                                             képviselő 
 


