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J E G Y Z ŐK Ö N Y V 
 
 

készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 21. napján 
megtartott közmeghallgatáson 
 
Jelen vannak: - Kara Lajos polgármestert, 

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

Szűcs Tibor képviselők. 
- A lakosság részéről 78 fő. 

 
Kara Lajos polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, mely egyben 
képviselő-testületi ülés is. Külön köszönti Radóné Lelkes Erika mb. jegyzőt, a 
képviselő-testület tagjait, valamint Mezriczky Tünde pénzügyi vezetőt. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő képvisel ő megjelent,  az ülés 
határozatképes és megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Mezriczky Ferenc képviselőt és Zakariás Zoltán 
Vilmos alpolgármestert. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1./ Beszámoló a képviselő-testület elmúlt évi tevékenységéről, a 2014. évi tervekről. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat és a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
    költségvetésének ismertetése. 
 
     Előadó: Mezriczky Tünde pü.vezető 
 
3./ Hozzászólások. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

23/2014. (II.21.) KT.sz. határozat  
 

                              A képviselő-testület a javasolt napirend pontokkal egyetért, 
                             megtárgyalásukat a közmeghallgatás naprendjére tűzi. 
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1./ Beszámoló a képvisel ő-testület elmúlt évi tevékenységér ől, a 2014. évi  
     tervekr ől:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A mai közmeghallgatás rendhagyó, hiszen ennek a képviselő-testületnek és a 
polgármesternek ebben a ciklusban ez az utolsó közmeghallgatása. Még egy 
rendkívüli dolog történt a község életében, még pedig az, hogy ez az első 
közmeghallgatás, amely megbízott jegyző jelenlétében történik.  A régi jegyző 
asszony nyugdíjba vonult, elvégezte munkáját, a két települést – Szőlősgyörök és 
Buzsák – egyesítette, amiért a képviselő-testület neki köszönetet mondott. 
A Körképből már nagyon sok információt kapott a lakosság az elmúlt évben történt 
beruházásokról, fejlesztésekről, a lakosságot érintő változásokról. Aki nyitott 
szemmel jár a községben, az láthatja is ezeket a változásokat.  
Sajnos a Közös Hivatal működésében is történtek változások, amelyek miatt 
átszervezésekre van szükség. A két hivatal a törvény szerint összesen 8,61 főt 
foglalkoztathat. Ez azt jelenti, hogy egy ügyintézőnek több feladatkört el kell látni, át 
kell járni egyik hivatalból a másikba.  A szőlősgyöröki hivatalból kettő személy szintén 
nyugdíjba vonult, ezért a buzsáki kolléganők hetente ügyfélfogadást tartanak 
Szőlősgyörökben. Sajnos ez a lakosságra is kihatással van, hiszen Buzsákon 
megszokták, hogy naponta van ügyfélfogadás. Márciustól ez gyökeresen meg fog 
változni, hiszen azokon a napokon, amikor az ügyintézők Szőlősgyörökben vannak, 
Buzsákon nem lesz ügyfélfogadás. Gondol itt a szociális, az adó ügyi és a 
gyermekvédelmi ügyekre. Ezt mindenkinek tudomásul kell venni, és nagyon kér 
mindenkit , hogy az ügyfélfogadási időt próbálják meg betartani mind Buzsákon, mind 
pedig Szőlősgyörökben,  hogy ne feleslegesen jöjjenek a hivatalokba.  
Köszönetet mond az önkormányzati hivatal dolgozóinak és a képviselő-testületnek, 
hogy ebben a nehéz időszakban olyan feladatokat is elvégeztek, vállaltak, amelyek 
nem tartoztak a feladataik közé, ami plusz feladatok voltak.  
 
A hulladékszállítással kapcsolatosan tájékoztatja a lakosságot, hogy 2014-től az AVE 
Zöldfok Zrt-ből 71 település kivált és új hulladékgazdálkodási konzorciumot hozott 
létre. A új szolgáltató a Pelso-Kom Kft. Sajnos vannak kezdeti nehézségek, kezdve 
azzal, hogy a hulladékot nem a csehi lerakóba viszik, mivel elszámolási problémák 
vannak az előző szolgáltatóval. Reméli, hogy ez a probléma meg fog oldódni, addig 
is kéri a lakosság türelmét. Az új konzorcium 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, 71 
település önkormányzata van benne.  
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A szemétszállítás díját a Gazdasági Versenyhivatal állapította meg, mindenkire 
egyformán. Buzsák község Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évben hozott 
egy döntést, mely szerint minden 70 éven felüli ,egyedül élő, állandó buzsáki 
lakosnak az elmúlt évben befizetett szolgáltatási díjból 20 %-ot visszatérít. Ez 
személyenként 5.000 Ft-ot jelent. Arra kéri az érintett lakosságot, hogy aki még nem 
hozta be az elmúlt év befizetéseiről szóló csekkeket, az február 28-ig még megteheti. 
Az elmúlt időszakban sok problémát okozott az üres, lakatlan ingatlanok után 
fizetendő szolgáltatási díj. Ez is változott, az ingatlan tulajdonosának kell írásban 
kérni a szolgáltatót, hogy a szolgáltatást szünetel, ezért a díj fizetését is 
szüneteltessék. Az új szolgáltató székhelye Lengyeltóti, Zrínyi u.3.sz. alatt található.  
 
Elmondja továbbá, hogy az elmúlt évben is Buzsák nevezett a Virágos 
Magyarországért mozgalomba, sajnos eredménytelenül, bár véleménye szerint a 
község nagyon rendezett, virágos. Az Önkormányzat odafigyel, hogy a község szép 
legyen. Itt szeretné kérni a lakosság segítségét, mert vannak olyanok, akik nem 
tudják értékelni a szépet és bizony többször kárt tesznek a virágágyásokban, 
kerékpárokkal végig mennek a virágokon, tövestől kitépik a bokrokat, a játszótéri 
eszközöket tönkre teszik. Kéri, ha ilyen látnak, szóljanak, a garázdálkodókat 
fegyelmezzék meg, hogy védjék értékeinket. 
 
A csisztafürdői fejlesztés keretében kettő medence építése is megtörtént, egy fedett 
medence és a külső medence fölé egy árnyékoló tető. A tetőre az ács külön díjat 
kapott, és ami Buzsáknak is nagy dolog a Konstrumán az Év tetője pályázaton is 
szerepel.  
A kettő beruházás kb. 200 millió Ft-ba került a Kapos-Tipp Kft-nek. A téli nyitvatartási 
időben nagyon sok vidéki látogatja a fürdőt, amire nem is számítottak. A téli nyitva 
tartás behozza a fürdő rezsiköltségét. Ennek nagyon örül és ez nagyon jó dolog, 
mert mindegy, hogy a fürdőt ki építette, ami megépült az itt marad Buzsáknak és 
ezzel nagyot lépett a község előre idegenforgalom terén is.   
 
Az Idősek Otthona létszáma egy fő közalkalmazottal bővült és további bővítésben 
gondolkodnak, amennyiben a képviselő-testület is úgy dönt. Lehetőség lenne az 
Idősek Otthonába mozgásában korlátozott, fogyatékos személyeket behozni. Ezzel 
segítséget lehetne nyújtani az otthon ápolók számára, akik esetlegesen munkát 
tudnának vállalni, hiszen az általuk gondozott az Idősek Otthonában egész nap 
ellátásban, felügyeletben részesülhetne. Ehhez azonban olyan személyek kellenek, 
akik vállalják ezt a fajta ellátást. Ehhez szükséges lenne az  épület belső 
átalakítására is. 
 
2013-ban az Önkormányzat pályázatot nyert a Turisztikai Attrakció keretében a 
Tájház kerítés felújítására, színpad és egy új, mezőgazdasági eszközöket bemutató 
épület építésére, valamint a Kápolnához szociális helyiség és kapu építésére, és egy 
új autóbusz beszerzésére. A beruházás elkészült, a projekt záró megtörtént.  
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Ha van valakinek régi mezőgazdasági gépe, eszköze, szívesen fogadják a 
múzeumba, hogy az utókor is megismerje. 
 
Az autóbusz beszerzésére a pályázat keretében 7 millió Ft-ot nyert az 
Önkormányzat, mivel azonban több lehetőség, igény is felmerült, ezért a képviselő-
testület úgy döntött, hogy 24 személyes buszt vásárol, és a 7 millió Ft-on felüli 
részhez 18 millió Ft. önerőt biztosít a saját költségvetése terhére. A régi iskolabusz 
már eléggé elavult, Táskáról 38 gyerek jár a buzsáki iskolába, így is kettőt kell a 
busznak fordulni. Az Önkormányzat szerette volna Buzsákot még jobban 
népszerűsíteni, ezért a busz két oldalára és a hátoldalára Buzsák nevezetességei 
kerültek fel és alpolgármester úr javaslata alapján további bővítésre kerül a 
Faluházzal és egy balatoni térképpel. A visszajelzések alapján ez a fajta „reklám” jó 
döntés volt.  
 
Az elmúlt évben szintén pályázat keretében sikerült a temetőben a régi stációk 
helyére újat építeni. Elkészült a feljáró térkövezése is abból a térkőből, amit az 
önkormányzat közhasznú dolgozói állítottak elő a nyár folyamán. Úgy gondolja erre is 
büszke lehet a falu.  
 
Ahogy azt a Körképben is megírták, 2013. évtől az általános iskola  a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Fonyódi tankerületéhez, a konyha viszont önkormányzat 
fenntartásába került. Szintén önkormányzat a fenntartója az óvodának és a védőnői 
szolgálatnak is. Ebből kifolyólag több változás is történt. Az iskolakonyha nagyon 
elavult állapotban volt ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy a felújítás 
költségeit vállalja. A felújítás keretében cserére kerültek a nyílászárók, álmennyezet 
került a konyha és étkező részre, leválasztásra kerültek a közművek.  A régi konyhai 
eszközök felújításra került, továbbá új eszközök – melegen tartó pult, sütő, szeletelő 
gép, élelmezésvezető részére új számítógép programokkal együtt – kerültek 
vásárlásra.  
Azt is el kell, hogy mondja, hogy valamennyi önkormányzati intézménynél a víz, 
fűtés, áram rendszerek nagyon elavultak, valamennyit fel kellene újítani. Ezek azok a 
munkák, melyek nem látványosak, viszont a képviselő-testületnek erre áldozni kell. 
 
Az elmúlt évben szintén a képviselő-testület döntése és anyagi hozzájárulása révén 
az óvodában új vizesblokk került kialakításra. A régi vizesblokk elbontásra került, új 
csövek kerültek a régiek helyére, és teljesen új szociális helyiséget kaptak a 
gyerekek és a felnőttek is. Köszönet ezért a kivitelezőnek és a helyi vállalkozóknak, 
akik az ünnepek alatt sok munkával végezték a felújítást.  
Az óvodánál is üzembe helyezték a faaprítékos kazánt. A 2013-2014-es nevelési 
évtől az óvodában a képviselő-testület döntése alapján kettő csoport működik, így 
további kettő személynek – óvónő, dada – tudott az önkormányzat munkahelyet 
biztosítani. Véleménye szerint a két csoportban sokkal többet tudnak a gyermekekkel 
foglalkozni, jobban fel tudják készíteni a gyermekeket az iskolára.  
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Az elmúlt héten - szintén a képviselő-testület döntése alapján és anyagi 
hozzájárulásával – felújításra került az orvosi rendelő szociális helyisége, valamint a 
védőnői váró járólapozása, mivel az előző felújítás során ezek a munkálatok 
elmaradtak.  
Az Önkormányzat értékteremtő beruházásként az elmúlt évben közel 300 m2. 
nagyságú épületet épített, garázsnak és terménytárolónak. Ebben nagyon sokat 
segítettek a közhasznú dolgozók, a tetőszerkezetet és a külső burkolást végezték 
vállalkozók.  
Szintén faaprítékos kazán került beépítésre az önkormányzatnál is, a faapríték a 
közhasznú dolgozók által az utak mentén összegyűjtött fa gallyaiból származik. Így a 
hivatal épületét ezen a télen teljesen ingyen fűtötték, aminek nagyon örül.  
Tovább folyik a viacolor gyártása, bővült a gépjárműpark. Traktorok kerültek 
vásárlásra, hótolóval, pótkocsi, burgonyaszedő, minden olyan kiegészítő, mely a 
mezőgazdasághoz szükséges.  
 
A felújítások, fejlesztések során a fővállalkozók minden esetben helyi vállalkozókat 
vontak be a munkálatokba, amiért külön köszönetet mond Szecsődi Lászlónak, 
Kovács Józsefnek, Járfás Lászlónak, Proity Józsefnek az eddig elvégzett minőségi 
munkájukért.  
Itt szeretné megköszönni Megyesi István és Szecsődi István segítségét is, akik a 
mezőgazdasági munka hatékonyságának növeléséhez egy fúrt kúttal járultak hozzá. 
 
Amint már láthat a Buzsákért-Somogyért Alapítvány pályázat útján kettő új 
buszmegállót építtetett, valamint a patak fölé egy szép fahidat. A Falumegújítási 
program keretében egy szervezet csak egy feladatra pályázhat, ezért az 
Önkormányzat által stációk felújítására benyújtott pályázat mellett, erre a  
beruházásra az Alapítvány nyújtott be pályázatot, sikeresen.  
Szintén az Alapítvány sikeresen pályázott rendezvényekre, kistraktorra.  
Ezért is lenne jó, ha a községben több alapítvány működne, mert azzal csak a 
pályázati lehetőségek nőnének. A tervek között szerepel a Hagyományőrző Együttes 
Egyesületté történő alakulása, így idővel ők is pályázhatnának nagyobb 
fejlesztésekre. 
 
Az elmúlt évben szintén felújításra került a sportöltöző, teljes tetőcsere történt, amit a 
képviselő-testület anyagilag is támogatott.  
Buzsák és Öreglak között 2 km. hosszban zúzalékos mezőgazdasági út került 
felújításra, ami szintén előrelépés a két település összekötéséhez.  
Csiszta-Fonyód között szintén zúzalékos út került megépítésre, Fonyód város 
hozzájárulásával. A nyári időszakban nagyon sokan vették igénybe az utat, ami 
reméli a jövőben csak fokozódni fog és egyszer szilárd burkolatú út fogja Fonyódot 
Buzsákkal összekötni. Fonyód első lépése már megtörtént, egy új múzeumi kiállítás 
nyílt, melynek nagy részét a buzsáki kézimunkák, faragások teszik ki.  
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A közmunkaprogram az elmúlt évben közel 60 millió Ft. értékű volt, 64 közhasznú 
dolgozót foglalkoztatott az Önkormányzat. Térkőgyártással, zöldségtermesztéssel 
foglalkoztak. Az általuk megtermelt zöldségekből – hagyma, burgonya – az 
önkormányzat nem csak a konyhát tudta ellátni, hanem a lakosságot is támogatta, 
reméli ezzel nem sértettek meg senkit sem.  
 
A képviselő-testület az elmúlt évben növelte vagyonát, Csisztafürdőn kettő üres 
ingatlant is megvásárolt, továbbá megvásárolt egy belterületi lakóházat is. A fürdő 
területe is bővült, 8000 m2. nagyságú területet vásárolt az Önkormányzat, amely 
összeköti a fürdőt a megépülő gyógyászati centrummal.  
 
A 2014-es évre vonatkozóan elmondja, hogy az óvodára van egy nyerte KEOP-os 
pályázat, melynek keretében sor kerül a nyílászárók cseréjére, valamint a külső 
hőszigetelésre. Továbbá pályázatot nyújtott be az önkormányzat a 
Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívásra, melyben szerepelne az óvodában 
a villanyhálózat korszerűsítése, a melegítő konyha felújítása, a fűtés csövek-
radiátorok cseréje. 
 
Szintén van egy nyertes pályázat kerékpártároló építésére. Ez a sportöltöző és az 
iskola között fog megépítésre kerülni. 
A Körképben szerepelt az is, hogy a tűzoltószertár átépítésére is pályázott az 
Önkormányzat, sajnos ezt a pályázatot nem támogatták. 
 
Mint ahogy korábban említette a képviselő-testület megvásárolta a Május 1.u.3.sz. 
alatti ingatlant. Erre az ingatlant ifjúsági szállóvá szeretnék átalakítani, erre 
vonatkozóan a pályázat benyújtásra került, elbírálása még nem történt meg. 
 
Közmunkaprogram keretében 50 millió Ft-ra, 31 főre nyújtott be pályázatot az  
Önkormányzat, erről a pénzügyi vezető fog tájékoztatást adni. 
További pályázatok még bizonytalanok.  
 
Tervek között szerepel, amennyiben a képviselő-testület tud rá anyagi fedezetet 
biztosítani az önkormányzati konyha raktár épületének nyílászáróinak cseréje. 
Szintén tervek között szerepel az új épület tovább bővítése, egy a közhasznú 
dolgozók részére kialakítandó melegedő épület építése.  
A temetői sétány térkövezését tovább kellene folytatni egészen a bejáratig. Nagyon 
büszke rá, hogy ilyen szép és rendezett nemcsak a temető és környezete, hanem az 
egész település, amit vidékről is eljönnek megnézni. 
A  hídtól a Faluházig szeretnék befejezni a térkövezést.   
A képviselő-testület hozzájárulásával a községben Polgárőrség alakul, amíg a 
kamerarendszer ki nem épül. A képviselő-testületnek eltökélt szándéka, hogy a 
községben kiépíti a kamerarendszert. Az E.ON hozzájárult ahhoz, hogy az éjszakai 
hálózatra a rendszer rákötésre kerüljön, a kiépítés költségeit a képviselő-testületnek 
kell biztosítani.  
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Nagyon sok probléma van az ivóvízzel a községben, az elmúlt héten is tisztították a 
rendszert. A tisztítás azonban csak lakossági bejelentésre történik, ezért kéri a 
lakosságot, ha azt észlelik nem tiszta a víz, jelezzék a DRV felé.  
Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzat tagja egy ivóvízminőség-javító 
társulásnak, melynek a székhelye Tamási. A Társulás pályázatot nyújtott be a víz  
minőségének javítására. A tervek elkészítésére és az önerő alapra benyújtott 
pályázatot sikeres volt, azonban a vastalanítóra és az új kút fúrására benyújtott 
pályázatot novemberben elbírálták, a bírálatról azonban még nem érkezett 
visszajelzés.  
 
Amit négy évvel ezelőtt ígért járdákat, sajnos még nem készültek el. Bízik abban, ha 
a térkőgyártás jól beindul, akkor ha nem is ebben az évben, de a következő évben el 
fognak készülni. 
 
Nagyon szeretné, ha a János hegyi gazdák is összefognának és ott is lenne víz, 
villany, mint a másik kettő hegyben. Minél tovább húzzák, annál többe fog kerülni, 
nagyon sok társadalmi munka kell hozzá, összefogás, de az Önkormányzat fog 
segíteni, ha már egyszer elindul a munka.  
 
Képviselő-testület döntést hozott az Elszármazottak Találkozójáról. A rendezvény 
2014. július 19. napjára tervezik. Kéri a segítséget, mivel ilyen rendezvény még nem 
volt Buzsákon, igazából nem tudja mivel jár ez. A képviselő-testület 2 millió Ft-ot 
különített el erre a célra, várja az elszármazottak jelentkezését. 
Javaslat érkezett a patak fölötti beton híd átépítésére. Már korábban is gondoltak 
erre, a képviselő-testületnek kell erről majd dönteni.  
További észrevétel érkezett arra vonatkozóan, hogy a Fő téren lévő villanyoszlopok 
kerüljenek kiváltásra és a hálózat a föld alatt legyen. Nem szép látvány ezek trafók a 
központban, még rendes fényképeket sem lehet készíteni, mert valamelyik oszlop 
mindig a képbe kerül. Ez is sok pénzbe kerül, erről is majd a képviselő-testületnek 
kell dönteni.  
 
Az Önkormányzat gazdálkodásáról a pénzügy vezető fog tájékoztatást adni. 
 
 
2./ Az Önkormányzat és a Buzsáki Közös Önkormányzat i Hivatal 2014. évi  
     költségvetésének ismertetése.  
 
     Előadó: Mezriczky Tünde pü.vezet ő 
 
 
Mezriczky Tünde  pü.vezető 
 
Köszönti a közmeghallgatáson megjelent lakosságot. A költségvetést érintően 
elmondja, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetése 261 millió Ft-ot fog kitenni. 
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Az eredeti előirányzat az év közben a pályázati pénzekkel és olyan egyéb 
bevételekkel, amelyekkel az év elején még nem számol az Önkormányzat, az év 
folyamán még nőni fog. Az Önkormányzatnak kettő intézménye van, az óvoda és a 
Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal. Mint azt polgármester úr is elmondta, 2013. 
január 1-től a Szőlősgyörök és Buzsák Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre. Az 
állami normatívát az idei évtől a Buzsáki Önkormányzat kapja a Hivatal után. Az 
elmúlt évben ez megosztva volt, lakosságszám arányosan községenként.  
A KÖH költségvetése mintegy 45 millió Ft-ot tesz ki a két település vonatkozásában, 
9 fővel tervezték ennek a hivatalnak a működését. Szőlősgyörökben működik 
kirendeltség 3 állandó fővel, és Buzsákon is van hivatal 6 fővel. Ez a 6 fő nem mindig 
itt van, hiszen történtek változások, amit már polgármester úr is elmondott.  
Mivel az állami finanszírozás 8,61 főre érkezik, ezért a két hivatalt ezzel a 9 fővel el 
kell látni. Az a legfontosabb mindkét település életében, és mindkét képviselő-testület 
úgy határozott és azt tartja legfontosabbnak, hogy a lakosság érdekei ne sérüljenek. 
Mindenki maximálisan ki legyen szolgálva, mindenkinek az ügye maximális elbírálást 
és végrehajtást kapjon. Úgy gondolja, hogy ez a kicsi kellemetlenség – ügyintézők 
utazása – nem lehet akadálya annak, hogy mindenki megkapja azt a fajta 
szolgáltatást, amit meg kell, hogy kapjon. 
Kéri mindenkinek a türelmét és megértését.  
 
A másik intézmény az Óvoda, az óvoda költségvetését 23 millió Ft-tal tervezték. A 
tavalyi évben létszámbővülés volt, mivel a testület döntése alapján szeptembertől 2 
csoport működik az óvodában. Az óvoda befogadóképessége 50 főre emelkedett. A 
két csoportban 3 óvónő és 2 dada, valamint kisegítő feladatok ellátására 
közfoglalkoztatás keretében nyújt segítséget az Önkormányzat. Itt is a gyermekek 
érdeke a legfontosabb, hogy az óvoda zavartalanul tudjon működni és a gyermekek 
felügyelete, fejlődése szakmai szinten maximálisan biztosított legyen. 
 
Az Önkormányzat költségvetésének csaknem a felét az állami támogatások teszik ki, 
amelyeket különböző jogcímeken kap meg az Önkormányzat. Feladatalapú 
támogatás van, kimondottan azokra a kötelező önkormányzati feladatokra ad az 
állam támogatást, amelyeket jogszabály ír elő.  
A teljes éves költségvetést ebből, a helyi adókból és más egyéb be vételekből kell 
kigazdálkodni. Az állami támogatáson kívül vannak még működési célú bevételek, 
melyeket szintén feladatra kap az Önkormányzat (közmunkaprogramok).  
Az önkormányzati költségvetés úgy épül fel, hogy van egy felhalmozási és egy 
működési része. Amit az állam és azon kívül egyéb pályázati forrásból , és 
felhalmozási forrásból származik, azt felhalmozásra kell költeni. Ezek többnyire 
pályázati pénzek, és testületi döntés kell hozzá. 
A működési oldalon vannak még intézményi működési bevételek (térítési díjak, 
bérleti díjak).  
Ismerteti a főbb számadatokat, melyek az alábbiak: 
Az állami támogatás 118 millió Ft, a működési célú támogatások 37 millió Ft, az 
adóbevételek 36 millió Ft, intézményi működési bevételekre 18 millió Ft-ot terveztek. 
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A kiadási oldalon személyi juttatásokra 86 millió Ft., járulékokra 20 millió Ft., dologi 
kiadásra 81 millió Ft. a segélyezésre és szociális ellátásokra 25 millió Ft, 
beruházásokra 20 millió Ft, felújításokra 17 millió Ft-ot tervezett a testület. Egyéb 
működési célú kiadásokra közel 8 millió Ft-ot terveztek erre az évre (társulásban 
ellátandó kötelező feladatok: Alapszolgáltatási Központ). 
 
Szeretne pár szót szólni a közfoglalkoztatásról. A tavalyi évben a  téli 
közfoglalkoztatás november-decemberben indult, egy képzés jelleggel. A Kormány 
döntése értelmében ennek a foglalkoztatás keretében közel 200.000 ember került 
beiskolázásra. Erre több felmérés is volt az év folyamán, olyan képzést kerestek, 
melynek úgy gondolták hasznát tudják majd venni a településen. Sajnos csak 
település karbantartó és motorfűrész kezelő tanfolyam indult, így került ebbe a 
rendszerbe 21 fő.  
A dolgozók december 1-től március 31-ig képzéseken vesznek részt, és április 
hónaptól dolgozhatnak az Önkormányzatnál. Ez volt a 2013-as program. 
Az idei évi startmunka program – belvíz elvezetés, árokásás, mezőgazdasági utak, 
önkormányzati utak rendbetétele – ideje az egy év helyett 5 hónapra csökkent.  
Az Önkormányzat most igyekszik maximálisan minden olyan pályázati lehetőségek 
kihasználni, ami lesz és létezik és minél több embert bevonni ebbe a 
közfoglalkoztatásba, mert nagyon sok embernek ez az egyetlen lehetősége arra, 
hogy ne segélyből éljen meg.  
 
A mezőgazdasági program március 10-vel elindul, ez egy nagyon jól működő 
program. 21 ember lesz ebben a programban, nekik kell képzésre járni. Akik az ősz 
folyamán kezdték el a képzést, ők a héten sikeres vizsgát tettek.  
Ezekkel a programokkal a közért is, az intézményekért is sokat tesznek. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a jegyzői állás betöltésére a pályázat kiírásra került. 
A pályázat benyújtásának határideje 2014. február 17. napja volt, négy pályázat 
érkezett. Az elbírálásról február 24-ig kell a szőlősgyöröki és a buzsáki 
polgármesternek dönteni. Az új jegyző március 1-től kerül kinevezésre. 
 
Köszöntét szeretné kifejezni Szőlősgyörök községnek, hogy egyesült Buzsákkal. Igaz 
kis kellemetlenséget fog a lakosság részére okozni az ügyintézők utazása, de még is 
jobb, mintha egyáltalán nem lenne hivatal sem Szőlősgyörökben ,sem Buzsákon.  
Ahogy azt a kolléganő is elmondta, nem szabad, hogy az ügyfelek érdekei 
sérüljenek, ezt ha hosszú távon fenn akarja a két település tartani, akkor 
kompromisszumokat kell kötni.  
 
A szociális tűzifával kapcsolatosan szeretné még tájékoztatni a jelenlévőket. Az 
Önkormányzat sikeresen pályázott szociális tűzifára. A kérelmek elbírálása a 
Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik, melynek az elnöke Dr. Szűcs Tibor.   
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A döntéseket nem a bizottság elnöke hozta meg, hanem a bizottság kizárólag a 
jogszabályban meghatározott feltételek alapján. Azoknak a személyeknek a kérelmét 
el kellett, hogy utasítsa, akiknek a jövedelmi viszonyai meghaladták a jogszabályban 
meghatározott értékhatárt.  
Voltak olyan személyek, akiknek a Bizottság elutasította a kérelmét, de mivel az 
Önkormányzatnak volt az elmúlt évről megmaradt – közhasznú dolgozók által 
kitermelt – fája, ezért ő abból adott támogatást, de ez nem szociális célú tűzifa volt.  
 
Tájékoztatja továbbá a lakosságot, ismét lesz élelmiszer segély osztás, melyre a 
kiértesítések a hét elején kerülnek kiküldésre. 
Elmondja továbbá, hogy a Buzsákért-Somogyért Alapítvány tanyagondnoki 
szolgálatra nyert egy autóbuszt, melyhez 2,7 millió Ft. önerővel kell még hozzájárulni 
az Alapítványnak.  
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy március 29-én lesz az Idősek Napját a 60 éven 
felülieknek.  
Az Országos Tájház Szövetség április 26-án itt szeretné megrendezni a szövetségi 
találkozót, melynek nagyon örül. Mindenkit nagy szeretettel vár, mert úgy gondolja 
minden rendezvény a falu jó hírnevét viszi el és a buzsáki rendezvények mindig  
nagyon jók. Itt szeretné megköszönni azoknak a segítségét, támogatását, akik 
valamennyi rendezvényben részt vesznek, támogatják. 
A jövő hét végén falusi disznóvágást tervez az Önkormányzat a horvát 
testvértelepüléssel. Ők szeretnék hagyományos módon a disznót levágni és 
feldolgozni. 
Kéri az elhangzottakhoz a hozzászólásokat, kérdéseket. 
 
 
3./ H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Az elmúlt időszakban az orvosi rendelőben jártak, láthatták a munkálatokat. A 
költségvetés előzetes tervezésekor vetette fel a rendelő vizesblokkjának felújítását. 
Csak azt kérte, hogy a WC tartályok kerüljenek cserére, valamint a védőnői váró 
járólapjának cseréje történjen meg. Ennek ellenére a képviselő-testület szinte ennek 
duplájára biztosított pénzösszeget, melye szeretne mind a maga nevében, mind 
pedig a lakosság nevében megköszönni. 
Nagyon tetszett a munkások részéről való hozzáállás, nagyon jó színvonalon 
végezték a munkájukat, nagyon korrektek voltak, amit szeretne nekik is 
megköszönni.  
Az ajtók újra lettek meszelve, a rossz kilincseket, zárakat is megjavították, sőt az 
egész épületet kívülről is lemeszelték a lábazattal együtt. Ezt a munkát szeretné 
megköszönni minden mester embernek. 
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Ezzel a beruházással a megyében kisközségi szinten az egyik legszebb, és 
legjobban felszerelt rendelője van Buzsáknak. 
 
Dávid József  Tájház u.94. 
 
A Tájház u. végén lévő un. Bera csapást rendbe kellene tenni, a fákat vissza kellene 
vágni. Jó lenne egy táblát kihelyezni „turista útvonal” vagy valamilyen más jelöléssel, 
ha már a turizmus akarja a település előmozdítani, ha már a turizmus a legjobb 
befektetés.  Egy kis odafigyelést kérne.  
A másik kérése lenne, hogy a Május 1. u-ban lévő járdaszintet meg kellene szüntetni, 
mivel eléggé balesetveszélyes. Az esti órákban nem is látszik, hogy a szintkülönbség 
ott van, az idős emberek észre sem veszik. 
A szemétszállítással kapcsolatosan veti fel, hogy a szelektív hulladékgyűjtők tele 
vannak, sok szemét van már mellettük. Nem kellene hagyni, hogy esetleg a 
faluvégekre hordják, valamilyen megoldást kellene találni. 
A maga nevében megköszöni a képviselő-testület munkáját. Úgy gondolja a testület 
jól végezte a munkáját, hiszen ez a falun is meglátszik.  
 
Durcsán Mária  Kossuth L.u.55. 
 
Szeretné megköszönni az Önkormányzatnak, amit burgonyát, uborkát, hagymát a 
lakosságnak kiosztottak. Szeretné, ha ez a jövőben is így lenne. 
 
Kerék Imre  Kossuth L.u.59. 
 
Úgy gondolja büszkén lehet Buzsák községre tekinteni, mert nagyon sokat fejlődött 
ebben a ciklusban.  
A két település egyesülése új rendszer, véleménye szerint erről könnyen beszélnek, 
hiszen Buzsák a központ. Mit lát polgármester úr, ez Buzsákban működik jól, vagy a 
Szőlősgyörökiek is így ítélik meg? Arra gondol nincs-e esetleg bennük rossz érzés, 
hogy minden pénz Buzsákba érkezik és innét kerül elosztásra, itt határozzák meg a 
feladatokat és ennek eredményeképpen a kisebb település húzza a rövidebbet. Van-
e ilyen tapasztalata polgármester úrnak? 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A kérések nem nagy kérések, oda fognak rá figyelni és meg fogják oldani. A 
közhasznú dolgozók között van kőműves, a járdakérdés meg fog oldódni. 
 
A startmunka programban a zöldségtermesztést már bázis évnek tekintik, ebben az 
évben gombatermesztést tervezett az Önkormányzat. Erre adnak ember 10 hónapra. 
Az Önkormányzat azt szeretné, ha 12 hónapon keresztül tudna munkát biztosítani, 
ezért arra gondoltak, hogy a Tájház mögött lévő területet lekerítve lehetne állatokat 
tartani. Erre lesz a pályázat benyújtva. 
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A szelektív hulladékkal kapcsolatos felvetést köszöni. Minden héten a közhasznú 
dolgozók a hulladékgyűjtők mellé kirakott szemetet összeszedik  és a Csisztán lévő 4 
db. konténerbe hordják. Lesz a lakosságnak szelektív hulladékgyűjtő zsákok 
kiosztva, melyeket a szemétszállítási napon a kukák mellé lehet helyezni és a 
szolgáltató elszállítja. Sajnos a két szolgáltat a szelektív hulladékok gyűjtése ügyben 
még nem tudtak egyezségre jutni. 
 
Ilyen felvetésről még nem hallottak. Szőlősgyörökben is és Buzsákban is van külön 
Önkormányzat, ami független a Közös Önkormányzati Hivataltól. Buzsák csak a KÖH 
pénzét kapja. Ebből vannak kifizetve a hivatal dolgozói, a közös hivatal költségei. 
Az Önkormányzat és annak a költségvetése, a település üzemeltetés mindkét 
településen önálló. A Buzsáki Önkormányzat nem nyújt be pályázatot 
Szőlősgyörökre, és fordítva sem. Ez mindegyik település saját maga döntése.  
 
Radóné Lelkes Erika  mb. jegyző 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők bérét, járulékára, 
és dologi kiadására adja az állam a támogatást az elismert hivatali létszám alapján. A 
hivatal költségvetését a két képviselő-testület együttes ülés keretében közösen 
fogadják el. Közösen döntenek arról, hogy mennyi megy személyi juttatásokra, 
mennyi meg dologi kiadásokra illetve ha nem elég az állami támogatás, akkor a két 
Önkormányzatnak milyen összegben kell még ehhez hozzájárulni.  
Teljes egészében független a két önkormányzatnak a költségvetése a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésétől. 
 
Mezriczky Tünde  pü.vezető 
 
Jegyző asszony által elmondottakhoz csak annyit szeretne mondani, hogy az elmúlt 
évben is ez így volt, a két önkormányzat külön kapta meg a támogatást, de 
Szőlősgyörök Buzsáknak utalta, mert a Közös Hivatal idetartozott és a béreket és a 
KÖH-lal kapcsolatos mindennemű kiadást itt intéződött. Ez annyiban változott ettől az 
évtől, hogy az állam egyből a székhely településnek utalja a támogatást.  Ez csak 
magát a hivatalt érinti, egyik önkormányzatot sem. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Buzsák igyekszik Szőlősgyöröknek mindent megtenni. Buzsák nem kér a buzsáki 
hivatal használatáért Szőlősgyöröktől pénzt. A közös személyek – jegyző – azoknak 
a munkabérét lakosságarányosan fizették, Buzsák 55 %-ban, Szőlősgyörök 45 %-
ban. Ettől az évtől ez a közös költségvetésből fog kifizetésre kerülni, de a különböző 
költségek továbbra is lakosságarányosan kerülnek szétosztásra. Igyekeznek 
igazságosak lenni mindenben, ha a jövőben is így tud a két település együttműködni, 
akkor véleménye szerint hosszú távú lesz a kapcsolat.  
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A közös testületi ülésen úgy érezte, hogy mindkét település képviselő-testülete 
megértették egymást, és nem voltak olyan viták, hogy valamelyik település becsapta 
volna a másikat. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az elmúl év gazdálkodásáról, a 2014. évi 
tervekről, valamint a 2014. évi költségvetésről szóló tájékoztatót és a 
hozzászólásokra adott válaszokat fogadja el. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 

24/2014. (II.21.) KT.sz. határozat  
 
 

                           A képviselő-testület az elmúlt év gazdálkodásáról, a 2014. évi 
                           tervekről, valamint a 2014. évi költségvetésről szóló tájékoztatót 
                           és a  hozzászólásokra adott válaszokat elfogadja. 
 
 
Kara Lajos polgármester megköszöni a közmeghallgatáson való megjelenést, a 
képviselő-testület ülését bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 

Radóné Lelkes Erika                                                                      Kara Lajos 
  mb. jegyző                                                                                  polgármester 
 
 

Hitelesítők: 
 
 

Mezriczky Ferenc                                                                    Zakariás Zoltán Vilmos 
  képviselő                                                                                   alpolgármester 


