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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

készült Buzsák községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 24.  napján 
megtartott ülésén 
 
 
Jelen vannak: - Kara Lajos polgármester, 

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

képviselők. 
 
Távolmaradt: Miseta Andrea képviselő 
 
 
Kara Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 6 fő képvisel ő megjelent,  az ülés 
határozatképes és megnyitja. 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Jilling Tibor és Dr. Szűcs Tibor képviselőket. 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1./ A képviselő-testület rendelet-tervezete Buzsák Községi Önkormányzat 2014. évi 
     költségvetéséről. 
 
    Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
2./ A képviselő-testület rendelet-tervezete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 
     szóló 14/2013. (XII.21.) önkormányzati  rendeletének módosításáról. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
3./ A képviselő-testület rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli pénzeszköz 
     átadás-átvételéről. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
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4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
     fizetési kötelezettségeinek megállapítása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
5./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. 
 
     Előadó: Radóné Lelkes Erika mb. HVI vezető 
 
6./ Buzsák vízellátásának és szennyvízrendszerének beruházási, felújítási és pótlási 
     terve. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
7./ Települési Értéktár Bizottság létrehozása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
8./ Fogászati szakrendelés működéséhez anyagi hozzájárulás. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
9./ Tájékoztatók. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

25/2014. (II.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                              A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 
                              megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 
 
  
 
1./ A képvisel ő-testület rendelet-tervezete Buzsák Községi Önkormá nyzat 2014.  
    évi költségvetésér ől. 
 
    Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Mezriczky Tünde pénzügyi vezető. 
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Kara Lajos  polgármester 
 
A 2014. évi költségvetésre vonatkozó rendelet-tervezetet mindenki írásban 
megkapta, mindaz amiről a képviselő-testület az előkészítés során döntött a 
tervezetben szerepel.  
Amennyiben van kiegészítése a pénzügyi vezetőnek, kéri tegye meg és kéri a 
hozzászólásokat. 
 
Mezriczky Tünde  pü.vezető 
 
Ahogy polgármester úr is elmondta, az előkészítés során elhangzott javaslatok 
kerültek tervezésre a költségvetési rendelet-tervezetbe. A tervezet szerkezete ettől 
az évtől teljesen megváltozott. Az átadott pénzeszközöknél – konzorciumi 
hozzájárulás -  van növekedés az előzetes tervezethez képest, továbbá megtörtént a 
szőlősgyöröki önkormányzattal az elszámolás  a védőnői szolgálat és a közös hivatal 
vonatkozásában. A KÖH-ról 339 e Ft, jár Szőlősgyörök községnek abból a 
hozzájárulásból, amit Buzsáknak utaltak, a védőnő szolgálatra pedig 701 e Ft. Ez 
azért ilyen magas, mert Lengyeltóti év közben elszámolta az elmúlt évet és a tavalyi 
évről ide utalták azt az összeget, melyet Szőlősgyörök község túlfizetett.  
A két rendezvény – Idősek Napja és az Elszármazottak Találkozója – tervezett 
költsége a rendelet-tervezetben már szerepel. Az Idősek Napja alkalmából a 60 éven 
felüliek részére az Önkormányzat természetbeni juttatás formájában utalványt fog 
adni. 
A megalakuló polgárőrség támogatására tervezett összeg – 600.000 Ft- , valamint az 
orvosi rendelő felújítására tervezett 1 millió Ft. szerepel a tervezetben.  
A költségvetésnek van felhalmozási és működési része, amiből kitűnik, hogy maradt 
felhalmozási célú bevétel 3.150 e Ft. összegben. 
Azt javasolja, hogy erre a 3.150 e Ft. összegre a testület tervezzen még felhalmozási 
kiadást, hogy a működés és a felhalmozás egyensúlyban legyen. Ezzel az összeggel 
a tervezett ÖNHIKI összege növekedni fog.  
Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy az óvodában a kültéri játszóeszközök nem 
felelnek meg az előírásoknak, újak kellene vásárolni. Erről azonban nem született 
döntés. Amennyiben a testület úgy dönt, akkor ennek az összegnek az erejéig ez a 
probléma megoldható lenne.  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Amint már azt korábban is említette, hogy az óvodai eszközök régiek voltak, 
elavultak és sokat el kellett bontani.  



4 

 

Olyan játszóeszközök kellene, melyek megfelelnek az előírásoknak és nem 
balesetveszélyesek.  
Sajnos az alapítványi játszóteret is át kell alakítani, mivel az esés zónák kisebbek, 
mint ami elő van írva. A esés zónak megnagyobbítása után újra kell a játszóteret 
minősíttetni. Úgy gondolja, hogy az óvodához már egy minden előírásnak megfelelő 
játszóeszközöket kell építeni és nem régieket felújítani.  
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Ha már szóba került az óvoda, az óvoda és az ÁFÉSZ bolt közötti kerítés nagyon 
csúnya, elgazosodott. Ha már az Önkormányzat játszóteret épít, rendben van az 
intézmény kívül-belül, akkor ezt a kerítést is fel kellene újítani. 
A Közmeghallgatáson szóba került a trafó áthelyezése, ebből az összegből arra is 
lehetne fordítani.  
Kimaradt a költségvetésből, és ha lehetne ebből a pénzből megoldani a Nyera 
Csárdától az Arany J. utcáig vezető összekötő földes út zúzalékkal való ellátása. Ez 
az útszakasz szinte járhatatlan, ha most van rá lehetőség, akkor javasolja arra 
fordítani. 
Az is elfogadható számára, ha ez az összeg tartalékban marad, és esetleg a 
pályázati lehetőségek önrészét képezik.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Amennyiben a testület a játszóeszközök mellett dönt, azt már a tavasszal el kell 
kezdeni építeni, az összes többi év közben is megtörténhet.  
Az út felújításával egyetért, az összekötő utat mindenképpen fel kell újítani.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2 millió Ft-ot tervezzen be az óvodai 
játszóeszközök beszerzésére, a többi pedig maradjon tartalékban.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

3/2014. (II.25.) sz. rendelet  
 
 

                                 A képviselő-testület 3/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete 
                                 az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. 
 
                                 A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2./ A képvisel ő-testület rendelet-tervezete a szociális ellátások helyi    
     szabályozásáról szóló 14/2013. (XII.21.) önkor mányzati  rendeletének  
     módosításáról.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A szociális rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet is írásban megkapták a 
képviselők, kéri a hozzászólásokat. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb. jegyző 
 
A szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben kettő olyan szabályozás történt, amely 
nem hatályos jogszabályoknak megfelelően került szabályozásra. A hatáskörök 
telepítése nem a jogszabályoknak megfelelően történt a normatív lakásépítési 
támogatás illetve a  méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása 
vonatkozásában.  
A normatív lakásfenntartási támogatás államigazgatási jogkörben a jegyzőhöz van 
telepítve, a helyi rendeletben pedig polgármester van megjelölve. 
A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos jogkör is a jogszabállyal 
ellentétesen került szabályozásra, mivel nem a jegyző hatásköre. Visszakerült a 
képviselő-testület hatáskörébe, mivel a gyógyszerköltség 30 %-át az 
Önkormányzatnak kell saját forrásból befizetni az OEP felé. A testület is dönthetne, 
de a törvény 8 napos ügyintézési határidőt állapít meg, ezért célszerű a hatáskör 
gyakorlását a polgármesterre átruházni. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A fentiek alapján javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

4/2014. (II.25.) sz. rendelet  
 

                                   A képviselő-testület 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete 
                                   a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2013. 
                                   (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
                                   A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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3./ A képvisel ő-testület rendelet-tervezete az államháztartáson kí vüli   
     pénzeszköz     átadás-átvételér ől. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Mezriczky Tünde pénzügyi vezető.  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételéről szóló rendelet-tervezetet is 
megkapták a képviselők, kéri a hozzászólásokat. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb. jegyző  
 
Módosították a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt, a módosítás  
2013. június 23-án lépett hatályba. Kötelező rendeletalkotási tárgykörré tette az 
önkormányzatok számára az államháztartáson kívüli pénzeszközök átadás-
átvételéről szóló rendelet megalkotását. Amennyiben  testület ezen jogalkotói 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Kormányhivatal törvényességi felhívással 
élhet az Önkormányzattal szemben, ezért célszerű e rendeletet a képviselő-
testületnek elfogadni.  
A régi Ötv-ben a civilszervezeteknek, nonprofit szervezeteknek a támogatása 
kizárólagosan a képviselő-testületek hatásköre volt, most úgy módosult a törvény, 
hogy az alapítványi támogatásokon kívül az egyéb támogatásoknak az odaítélését a 
képviselő-testület átruházhatja akár bizottságra, akár a polgármesterre, vagy akár a 
jegyzőre is. Ezért kell a helyi rendeleti szabályozás, hogy a testület döntsön arról, 
hogy kinek a hatáskörébe utalja ezeknek a támogatásoknak a megállapítását.  
A tervezet szerint a támogatások megállapítása függetlenül annak az összegétől 
minden esetben a képviselő-testület hatáskörében maradna. A kisebb összegű, 
100.000 Ft-ot meg nem haladó  támogatások felhasználásáról szóló beszámoló 
elfogadását a polgármester hatáskörébe utalja, a nagyobb összegek esetében a 
képviselő-testület lenne jogosult dönteni, hogy elfogadja-e a célhoz kötött 
felhasználásról a beszámolót.  Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 200.000 
Ft-ot meg nem haladó esetben a polgármester, az fölött pedig a képviselő-testület 
döntene. 
A rendelet-tervezet mellékletei képezik, hogy milyen formában kell benyújtani a 
kérelmet, a támogatási megállapodást és egyéb nyilatkozatokat. 
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Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átadás-átvételéről szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  az alábbi határozatot 
hozza: 
 

5/2014. (II.25.)  sz. rendelet  
 
 

                                  A képviselő-testület 5/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete 
                                  az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételéről. 
 
                                  A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
4./ Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot  keletkeztet ő ügyleteib ől  
     eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Mezriczky Tünde pénzügyi vezető. 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztést a képviselők megkapták, kéri a hozzászólásokat. 
 
Radóné Lelkes Erika  mb.jegyző 
 
Törvény írja elő, hogy a képviselő-testületnek a költségvetési rendelet elfogadása 
előtt meg kell határoznia az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési 
kötelezettségét. Adósságot keletkeztető ügyletek pld. a hitelfelvételek, a 
kötvénykibocsájtás. A gazdasági stabilitásról szóló törvény az önkormányzat az 
eladósodottság megakadályozása érdekében tartalmaz egy olyan rendelkezést, hogy 
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési 
kötelezettsége egy évben sem haladhatja meg a saját bevételeinek az 50 %-át. 
Hitelfelvétel esetén a futamidő végéig ezt minden évben vizsgálni kell és a rendelet 
megalkotása előtt ezt határozattal a képviselő-testületnek el kell fogadni.  
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Az Önkormányzat hitellel nem rendelkezik, így a törvényi előírásoknak mindenféle 
tekintetben megfelel.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat saját bevételeinek és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
szóló előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

26/2014. (II.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                          1./ A képviselő-testület az Áht. 29.§. (3) bekezdésében foglaltak 
                               alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
                               Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot 
                               keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
                               a költségvetési évet követő három évre várható összegét az  
                               előterjesztés mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 
 
                          2./ A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel 
                               a Stabilitási tv. 10.§. (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, 
                               mely szerint: „az önkormányzat 3.§. (1) bekezdése szerinti 
                               adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 
                               fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 
                               futamidejének végéig egyék évben sem haladja meg az  
                               Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. 
 
                               Felelős : Kara Lajos polgármester 
                               Határidő: értelem szerint 
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5./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválaszt ása:  
 
     Előadó: Radóné Lelkes Erika mb. HVI vezet ő 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Szavazatszámláló Bizottság tagjaira vonatkozóan a képviselő-testület írásban 
megkapta az előterjesztést, kéri a véleményeket. 
 
Radóné Lelke Erika  mb.jegyző 
 
A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak a mandátuma is a következő 
országgyűlési választások kitűzését követően megalakított SZSZB megalakulásáig 
tart. A törvény előírja, hogy a szavazás kitűzését követően legkésőbb a választásokat 
megelőzően legkésőbb a 20. napig meg kell újítani ezeket a testületeket is. A SZSZB 
tagjaira a Helyi Választási Iroda vezetője tehet indítványt. A tagokra vonatkozóan is 
vannak bizonyos összeférhetetlenségi szabályok. Előírás, hogy csak a településen 
állandó lakóhellyel rendelkező lehet, aki szerepel a választójogi névjegyzékben.  A 
Ve. szóló törvény szabályozza azt is, hogy ki nem lehet a választási bizottságnak 
tagja. Mindezekre figyelemmel került összeállításra a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjaira vonatkozó előterjesztés, hogy a működésben a törvényesség, a 
határozatképesség biztosítható legyen.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslat alapján a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjait válassza meg. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

27/2014. (II.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                            Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Helyi  
                            Választási Iroda Vezetőjének indítványára  - Buzsák település  
 
                             1.sz. Szavazatszámláló Bizottságába  
                                     Tagoknak: Marián József Buzsák, Balaton u.5. 
                                                       Iváncsics Ferencné Buzsák, Május 1.u.46. 
                                                       Durcsán Mária Buzsák, Május 1.u.53. 
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                                                      Gelencsérné Proity Mária Buzsák, Tájház u.5. 
                                                      Szecsődi Lászlóné Buzsák, Petőfi S.u.33. 
                                Póttagoknak: Ágoston Krisztina Buzsák, Május 1.u.25. 
                                                      Nyevrikelné Debity Diána Buzsák, Ady E. u.3. 
 

                 2.sz. Szavazatszámláló Bizottságba 
                         Tagoknak: Molnár János Buzsák, Kossuth L.u.109. 
                                          Tóth Zoltán Buzsák, Május 1.u.56. 
                                          Dávid Józsefné Buzsák, Tájház u.94. 
                                          Pöntör Rita Buzsák, Tájház u.36. 
                                          Megyesi István Buzsák, Május 1.u.27. 
                    Póttagoknak: Kékes Tímea Buzsák, Kossuth L.u.75/a. 
                                          Vaszilkó Nóra Buzsák, Tájház u.29. 
                    szám alatti lakosokat megválasztotta. 

 
 
 
 
6./ Buzsák vízellátásának és szennyvízrendszerének beruházási, felújítási és  
    pótlási  terve:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztést a képviselők megkapták. Sajnos nem mindenben ért egyet a 
tervezett beruházásokkal, nem igazán érti, hogy a tolózár cseréket miért az 
Önkormányzatnak kell elvégezni. Az új építés a rendszer értékét növeli, ezzel 
egyetért. 
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Van-e arra lehetőség, hogy a végkifolyókon a tisztítás rendszeres legyen, mert 
nagyon sok a pangó víz. Ne csak bejelentésre jöjjenek ki, hanem havi 
rendszerességgel tisztítsák a rendszert. További kérése, amikor kijönnek mosatni, 
valaki hivatalos személy is legyen ott és le kell dokumentálni, hogy a tisztítás valóban 
megtörtént.  
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Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
Azt kérdezi, hogy a legutóbbi csőtörést – Május 1. u-ban - mennyi idő után vették 
észre? 
Ő már többször jelezte, hogy probléma van a szennyvízátemelővel a Petőfi S.u. 
végén.  Mint ott lakónak teljesen eleget lett  és amennyiben az idei évben nem fog 
változni, minden jogszerű lépést meg fog tenni annak árán is, hogy ez 
szennyvízhálózatot érinteni fogja. Ez az átemelő törvénytelenül és 
jogszabályellenesen épült meg. A környéken folyamatosan szag van, akik ott laknak 
nagyon sérelmezik. Nem lehet ablakot nyitni, szellőztetni, és ő tovább ezt már nem 
tudja tolerálni.  
A hálózat tisztítással kapcsolatosan az a véleménye, hogy a sok tisztítás nem tesz 
jót, mert az megzavarja a teljes hálózat vizét. A múlt héten is olyan sárga víz folyt a 
csapból két napon keresztül, hogy az teljesen használhatatlan volt. Ezt a vizet nem 
kívánja sem fizetni, sem pedig fogyasztani, ami némely esetben a csapból folyik. Ha 
kitisztítják a rendszert, de nem folyatják ki, az ugyanúgy belekerül a hálózatba. Ha 
ezt minden héten egyszer itt, másszor ott végzik, az a kérdés, merre megy el a víz, 
és kinél folyik ki a koszos, ihatatlan víz.  
Ő azért is ellenkezett, amikor a ivóvízminőség-javító programról volt szó. Akkor is azt 
kérdezte miért van erre szükség, a válasz az volt, hogy rossz a víz minősége. Mi az a 
kategória, hogy rossz? Akkor, ha kell egy vízminőség-javító program, akkor rossz, 
egyébként meg jó, mert fizetünk érte. Az egy általános megfogalmazás, hogy a víz 
iható és jó.  
Azt is már többször elmondta, magával az elvvel egyetért, csak a módszerrel nem. 
Nem hiszi, hogy a program is megoldást fog hozni a lakosság túlnyomó részének. 
Azzal, hogy fúrnak Buzsákban egy kutat, a földben még ugyanazok az elemek 
maradnak – csőrendszer - . 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A hivatalhoz érkezett írásbeli lakossági bejelentést, melyet továbbított a szolgáltató 
felé. Azon a szakaszon a tisztítás megtörtént, a többi részen viszont nem. Több 
szóbeli bejelentés is érkezett, ezért a kistérségi ülésen, ahol jelen volt a szolgáltató 
képviselője is, elmondta a problémákat. Ott ígéretet tettek, hogy azonnal intézkedni 
fognak, ez meg is történt meg abban a napban, és a jövő héten folytatni fogják. Ő is 
úgy gondolja, hogy rendszeresen át kellene mosatni a rendszert anélkül, hogy 
bejelentés érkezne.  
 
Azt már többször is elmondták a víz minőségével kapcsolatosan, attól, hogy sárga, 
még az egészségre nem ártalmas. Ha viszont soha nem került felújításra a rendszer, 
akkor később mi lesz? 
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Azzal nem ért egyet, hogy a szolgáltató ne végezzen csőtisztításokat, mert 
felkavarodik a víz és zavaros lesz. Szakaszosan végezték a tisztítást, egy utcát végig 
tisztítottak, nyilván valahol maradt benne szennyeződés.  
Azzal sem ért egyet, hogy az ivóvízminőség-javító programot nem szavazta meg 
képviselő úr. Véleménye szerint az lenne jó, hogy a program megvalósulna és akkor 
kevesebb vas kerülne az ivóvízrendszerbe. Nagyon sok adagoló rendszer készül, 
készül egy vastalanító, szűrőberendezések. Az is igaz, hogy a csőrendszer egy ideig 
még szennyezettek lesznek, hiszen azoknak a megtisztulása hosszabb időt vesz 
igénybe.  
Itt kell majd a képviselő-testületnek dönteni arról, hogy az egész hálózat egyszerre 
történő tisztításának költségeit vállalja-e.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Buzsák vízellátásának beruházási, felújítási 
és pótlási tervének kiegészítését fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással  az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

28/2014. (II.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                            Buzsák község Önkormányzat képviselő-testülete a DRV. Zrt. 
                            (8600. Siófok, Tanácsház u.7.) közműszolgáltató által készített 
                            „Buzsák vízellátásának 2014. évi beruházási, felújítási és 
                            pótlási terve 2015. és 2016. éves kiegészítéssel”, valamint  
                            „Buzsák szennyvízrendszerének 2014. évi beruházási felújítási 
                            és pótlási terve 2015. és 2016. éves kiegészítéssel” című 
                            ütemtervét jóváhagyja. 
 
                            Felelős : Kara Lajos polgármester 
                            Határidő: 8 nap 
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7./ Települési Értéktár Bizottság létrehozása:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Települési Értéktár Bizottság létrehozására vonatkozóan a képviselő-testület az 
előterjesztést megkapta. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Értéktár 
Bizottság létrehozásával értsen egyet és a Szervezeti és Működési Szabályzatát 
fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

29/2014. (II.24.) KT.sz.határozat  
 

                           1./ Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar 
                                nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 
                                XXX.tv. valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
                                gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.rendelet alapján 
                                Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 
 
                           2./ A képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság tagjának 
                                Kovács Józsefné Buzsák, Petőfi S.u.15/a., Jilling Tiborné 
                                Buzsák, József A.u.23. és Gelencsérné Proity Mária Buzsák, 
                                Tájház u.5.szám alatti lakosokat választja meg. 
 
                          3./ A képviselő-testület a nemzeti értékek és hungarikumok 
                              gondozásáról szóló Kormányrendelet  3.§. (1) bekezdése 
                              alapján a Buzsáki Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
                              Szabályzatát jóváhagyja. 
 
                          4./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről 
                               a Somogy Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztassa. 
 
                               Felelős : Kara Lajos polgármester 
                               Határidő: 30 napon belül 
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8./ Fogászati szakrendelés m űködéséhez anyagi hozzájárulás:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A képviselők írásban megkapták Dr. Sztankula Kornél fogorvos beadványát, a 
fogászati szakrendeléshez 80.000 Ft. anyagi támogatást kér éves szinten a 
képviselő-testülettől. 
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Sajnos az egészségügyben vannak problémák, és ha a képviselő-testület tudna neki 
is segíteni azt megköszönné. Egyedül a gázszámla, ami sajnos nagyon sok és elég 
nehezen tudja az orvosi rendelő kigazdálkodni. Éves szinten több mint fél millió Ft., 
ehhez jön még a többi szolgáltatás (víz, villany, szennyvíz, stb.).  
Azzal sem igazán ért egyet, hogy a háziorvosoknak iparűzési adót kell fizetni, hiszen 
közfeladatot látnak el, sajnos azonban a törvény az adófizetés alól nem ad 
felmentést.  
 
Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
Az orvosi rendelőben egy modernebb, takarékosabb kazán beállításával sokat meg 
lehetne spórolni a fűtésnél.  
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Amit képviselő úr mondott, az lehet segítség. Egy nagyobb hatásfokú, takarékos 
kazán beállításával sokat lehet a költségeken csökkenteni, szakemberrel javasolja 
megnézetni. Szigeteléssel is sokat meg lehet takarítani. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A felvetéseket jónak tartja, de javasolja az őszt megvárni. Abban is gondolkodott, 
hogy egy központi kazánházat építeni és arra rákötni a hivatalt és valamennyi 
intézményt. A faaprítékkal szinte ingyen fűtötték a hivatalt egész télen, az 
Önkormányzatnak van tartaléka és nagyon sokan ajánlják fel a levágott faágakat is. 
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a fogorvosi szolgálat működéséhez 2014. 
évben a költségvetése terhére 80.000 Ft. hozzájárulást biztosítson.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

30/2014. (II.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                              A képviselő-testület a Lengyeltóti Fogorvosi Szolgálat 
                              2014. évi működéséhez a 2014. évi költségvetése terhére 
                              80.000 Ft. összeggel járul hozzá. 
 
 
9./ T á j é k o z t a t ó k: 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jegyzői állásra kiírt pályázatok benyújtása 
határideje lejárt. A határidőn belül 4 pályázat érkezett, három vidéki és egy buzsáki. 
A pályázatok közül kettő nem felelt meg a pályázati kiírásnak. A pályázatok 
betekintésébe a pályázók hozzájárultak, amennyiben a képviselők meg kívánják 
tekinteni, úgy ezt megtehetik. 
Szőlősgyörök és Buzsák község polgármestere a benyújtott pályázatok közül 
Mezriczky Tünde Buzsák, Petőfi S.u.31. szám alatti lakos pályázatát fogadta el, így 
2014. március 1. napjával a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői állása 
betöltésre kerül.  
 
Tájékoztatja továbbá, hogy a hétvégén a horvát testvértelepülés érkezik Buzsákra, 
ahol hagyományos módon disznóvágást tartanak. A Hagyományőrző Együttes 
tartana műsort., majd vacsora lenne a meghívott vendégek részére. Minden 
képviselőt és kísérőjét tisztelettel meghív és vár.  
 
Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
Sebők Gábor buzsáki lakos megkereste és felhívta a figyelmet, hogy gyermekek 
részére nyári néptánc táboroztatásra lehet pályázatot benyújtani. Azt sajnos nem 
tudja, hogy a ki pályázhat, kéri ennek utána nézni.  
 
A közmeghallgatáson is felvetődött a szemétszállítás. Késve történik a szállítás, este 
későn jön a szolgáltató és a lakosok egy része visszavitte a kukát, és nem vitték el.  
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A másik dolog, hogy mi a biztosíték arra, hogy 2014. évre maradnak ezek az árak 
vagy esetleg 2015. évben nagyon magasak lesznek a díjak a költségek miatt. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A közmeghallgatáson elmondta, hogy a szolgáltatás díja fix díjas, a Gazdasági 
hivatal állapítja meg mindenkire egyformán. Nem ettől a szolgáltatótól függ, hogy 
mennyi lesz a díj.  
 
Radóné Lelkes Erika  mb.jegyző 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak nincs 
díjtétel megállapító jogköre. Most még a 2012. júliusában alkalmazott díjra ment rá a 
4,2 %. és azt csökkentették 10 %-kal a rezsicsökkentés miatt. Jelen pillanatban ezek 
az árak élnek és a jövőre fogja megállapítani a központi felügyeleti szerv az árakat. 
Központi áras most is és az lesz jövőre is.  
 
 
 
 
Kara Lajos polgármester megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, az 
ülést bezárja. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

Radóné Lelkes Erika                                                                           Kara Lajos 
    mb.jegyző                                                                                     polgármester 
 
 

Hitelesítők: 
 
 
 

Jilling Tibor                                                                                        Dr. Szűcs Tibor 
képviselő                                                                                                 képviselő 


