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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

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

- Mezriczky Tünde jegyző, 
- Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, 
- Góz Mihály, Jilling Tibor, Miseta Andrea, Dr. Szűcs Tibor 

képviselők. 
 
Távolmaradt Merziczky Ferenc 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 Góz Mihály képviselőt és Zakariás Zoltán Vilmos 
alpolgármestert. 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1./ Törvényességi felhívás működésben megnyilvánuló törvénysértés miatt. 
 
      Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
2./ A 2014/2015-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának, az 
     intézményi beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási 
     idejének, felvételi körzetének meghatározása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
3./ Buzsák Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása. 
 
      Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
4./ Buzsák külterület 0239/1. és 0239/2.hrsz-ú ingatlanok vételi ügye. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
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5./ Csisztafürdői parkoló üzemeltetési ügye. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
6./ Siketek és Nagyothallók Sm. Szervezete működéséhez anyagi támogatás kérése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
7./ Vakok és Gyengénlátók Sm. Egyesületének anyagi támogatás kérése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
8./ Mosolygó Kórház Alapítvány anyagi támogatás kérése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
9./ Szemem Fénye Alapítvány anyagi támogatás kérése. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
10./ Gyermeknapi lovas majálishoz anyagi támogatás kérése. 
 
       Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
11./ Tájékoztatók. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

31/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                              A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 
                              megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 
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1./ Törvényességi felhívás m űködésben megnyilvánuló törvénysértés miatt:  
 
      Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A törvényességi felhívásra vonatkozó előterjesztést a képviselők írásban megkapták, 
kéri a testületet a működésben megnyilvánuló törvénysértés miatt tett törvényességi 
felhívást fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

32/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 

                          1./ Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a                
                               Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívás  
                               működésben megnyilvánuló törvénysértés miatt tett  
                               törvényességi felhívását megtárgyalta, azt elfogadja. 
 
                         2./ A képviselő-testület egyetért azzal, hogy megsértette a  
                              Közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 251.§- 
                              át valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.  
                             évi CLXXXIX. tv. 82.§. (3) bekezdését. 
 
                        3./ A képviselő-testült felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a  
                             Somogy Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 
 
                             Felelős : Kara Lajos polgármester 
                             Határidő: értelem szerint 
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2./ A 2014/2015-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának, az  
     intézményi beiratkozás id őpontjának, valamint az óvoda heti és éves   
     nyitvatartási  idejének, felvételi körzetének meghatározása.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Buzsáki Tulipán Óvoda 2014/2015. nevelési évre a beiratkozásra vonatkozó 
előterjesztést is írásban megkapták a képviselők, javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

33/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 

                            1./Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az  
                                Önkormányzat fenntartásában működő Buzsáki Tulipán Óvoda  
                               ( 8695. Buzsák, Petőfi S.u. 2.) intézménybe a beiratkozás  
                                időpontját a 2014/2015. nevelési évre az alábbiak szerint állapítja  
                                meg:  

 
                               2014. május 05-én (hétfő) 9.00-16.00 óra és 
                               2014. május 06- én (kedd) 9.00-16.00 óra 

 
                               A beiratkozás idejét és helyét a fenntartó a helyben szokásos  
                               módon a szülők számára közzéteszi. 
 
                              Felelős: Kara Lajos polgármester 
                              Határidő: azonnal. 

 
                         2./Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy  
                            határozott, hogy a fenntartásában működő Buzsáki Tulipán  
                            Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évben összesen 2 óvodai  
                            csoport indítható. 

                             A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a  
                             Buzsáki Tulipán Óvoda   vezetőjét tájékoztassa. 
  
                             Felelős: Kara Lajos polgármester 
                             Határidő: 2014. szeptember 01. 
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                           3./Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  
                               fenntartásában működő Buzsáki Tulipán Óvodában a nemzeti  
                               köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés  
                               b) pontja alapján a heti nyitvatartási időt a 2014/2015 nevelési  
                              évben hétfőtől péntekig 6.30-16.30 óráig határozza meg. 
 
                          4./A Képviselő-testület a 2014/2015. nevelési évtől a Buzsáki  
                              Tulipán Óvoda (8695. Buzsák, Petőfi S.u.2.) felvételi körzetét az   
                              alábbiak szerint határozza meg: 

 
                               Az óvoda felvételi körzete Buzsák község teljes közigazgatási  
                               területe, továbbá a szabad férőhelyek függvényében a   
                               környező települések. 
 
                               Felelős : Hertelendy Andrásné óvodavezető 
                               Határidő: értelem szerint 

 
 
 
3./ Buzsák Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszer zési tervének  
     jóváhagyása:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A közbeszerzési tervvel kapcsolatos előterjesztést is megkapták a képviselők.  
Maga a terv jelenleg üres, mivel a benyújtott pályázatot még nem bírálták el, 
amennyiben nyertes lesz, úgy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mivel a 
beruházás meghaladja a közbeszerzési értéket.   
Kéri a hozzászólásokat. 
 
Mezriczky Tünde  jegyző 
 
A törvény értelmében a közbeszerzési tervet a képviselő-testületnek március 31-ig 
kell elfogadni. Jelenleg azonban az Önkormányzatnak nincs olyan beruházása, ami 
közbeszerzés köteles. Tájékoztatásképpen a terv mellékletként tartalmazza azokat 
az értékhatárokat, melyek közbeszerzés kötelesek. Amint polgármester úr is 
elmondta, amennyiben a beadott pályázat nyer, az már közbeszerzés köteles lesz. 
Ezt a tervet bármikor lehet módosítani, ha olyan eset áll fenn, hogy közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni.  
A konyhánál 8 millió Ft. feletti a tervezett a nyersanyagbeszerzés, ezért tájékoztatást 
kért  a közbeszerzési szakértőtől, hogy kell közbeszerzést lefolytatni.  



6 

 

A szakértő azt mondta, hogy erre egy európai uniós irányelv vonatkozik, ami 60 millió 
Ft-os értékhatárt tesz lehetővé, ezért ebben az esetben egyszerűsített eljárást kell 
lefolytatni. Termékcsoportonként kell 3-3 árajánlatot bekérni és az alapján kell ezt az 
eljárást lefolytatni. A konyha működtetése nem közbeszerzés köteles tevékenység. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi közbeszerzési tervet hagyja jóvá. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

34/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                              A képviselő-testület Buzsák Községi Önkormányzat 2014. évi 
                              közbeszerzési tervét – a tárgyévi költségvetésben meghatározott 
                              fejlesztései célkitűzésekre, tervezett árubeszerzésekre, 
                              megrendelendő szolgáltatásokra tekintettel – jóváhagyja. 
 
 
 
4./ Buzsák külterület 0239/1. és 0239/2.hrsz-ú inga tlanok vételi ügye:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Buzsák külterület 0239/1. és 0239/2.hrsz-ú ingatlanok vételére vonatkozóan az 
előterjesztést a képviselők megkapták. Ez a terület, ahogy a mellékelt térkép is 
mutatja az ún. „Cigány út”. A képviselő-testületnek ennek az útnak a megvásárlása 
már régóta napirenden szerepelt, sajnos azonban az út tulajdonosa, illetve a 
haszonélvezője nem tudtak egyezségre jutni az eladást illetően.  Most egyezség 
született, szándéknyilatkozatot tettek a vételi ajánlatra, a vétel árát 140.000 Ft-ban 
határozták meg. Ez egy 14 m. széles út lenne, ami az Önkormányzat tulajdona 
lenne. Ez az út köti össze a Balaton utcát a Petőfi S. utcával.  
Kéri a véleményeket, hozzászólásokat.  
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H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Egyetért a vásárlással, ezt az utat mindenki használja, tiszta viszonyokat kell 
teremteni. Ezen a területen vannak villanyoszlopok is, nem lógnak bele az útba? 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A telekhatárra át lehet helyezni az oszlopokat, az nem okoz gondot. 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Buzsák 0239/1. és a 0239/2.hrsz-ú 
ingatlanokat 140.000 Ft-ért vásárolja meg és vállalja az adás-vétellel kapcsolatos 
költségeket. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

35/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                           1./ Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Buzsák 
                                külterület 0239/1. és a 0239/2. hrsz-ú ingatlanok adás-vételi 
                                ügyében vásárlási szándékkal kíván élni. 
 
                           2./ A képviselő-testület a fenti ingatlanok vételárát, 140.000 Ft-ot 
                                valamint az adás-vétellel kapcsolatos költségeket a 2014. évi 
                                költségvetése terhére vállalja. 
 
                           3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
                                adás-vételi szerződés, valamint a telekalakítás ügyében 
                                eljárjon. 
 
                                Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                Határidő: 30 nap 
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5./ Csisztafürd ői parkoló üzemeltetési ügye:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A csisztai parkoló üzemeltetése ügyében a parkoló tulajdonosa megkereste a 
képviselő-testületet. Az előterjesztést a képviselők megkapták, két lehetőséget 
ajánlott fel a tulajdonos, a parkoló megvásárlását valamint a bérletet, mivel a fürdőre 
érkezők autóval a fürdő területére is bejárnak és a zöldterületen parkolnak. 
Amennyiben az önkormányzat üzemeltetné a parkolót min. 2 személyt kellene 
alkalmazni hétvégeken is. Éves viszonylatban a közterhekkel együtt ez elég nagy 
összeget jelentene az Önkormányzatnak.  
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
Véleménye szerint a fürdő előtti zöldterületet meg kellene védeni a parkoló autóktól, 
azt kellene megnézni, ebben az ügyben mit tud az Önkormányzat tenni.  
A felajánlott bérleti díj akkora, hogy  a vételi árnak felel meg, úgy gondolja a 
tulajdonos üzemeltesse tovább a parkolót. 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Véleménye szerint a parkoló tulajdonosa az üzemeltetést ajánlja fel a fürdő 
üzemeltetőjének, az Önkormányzat ne éljen az ajánlattal. Ez nem olyan vagyon, ami 
az Önkormányzatnak hasznot hoz. 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Neki az a véleménye, hogy mindenképpen az Önkormányzat vegye meg a 
parkolót,mivel a fürdő is Önkormányzati tulajdonú, de ne ezen az áron, mivel az ár 
irreális. Ez is vagyongyarapítás, javasolja a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a tárgyalásra az ár csökkentése vonatkozásában. Ha ott területet tud 
az Önkormányzat növelni, van lehetőség valamilyen fejlesztésre. Most ugyan 
parkoló, de nem biztos, hogy mindig az lesz.  
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Góz Mihály  képviselő 
 
Úgy értene egyet a vásárlással, ha az ajánlott vételár feléért adná el, és utána az 
Önkormányzat adná bérbe üzemeltetésre a parkolót. 
 
Jilling Tibor  képviselő 
 
A parkoló probléma szinten minden ciklusban előjön. Ha jól emlékszik, akkor éppen a 
tulajdonos volt aki fizetős parkolót akart építeni, senki nem erőltette rá a dolgot. Ha 
az Önkormányzat megvásárolná, csak ingyenes parkolást tudna elképzelni.  
 
Miseta Andrea  képviselő 
 
Abban egyetért, hogy a zöldterületet meg kell védeni, valóban nagyon sok autó 
parkol a fürdő előtti zöldterületen. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A fürdő előtti terület nem zöldterület, az egy kavicsos rész, csak már felnőtte a 
fű,ezért tűnik olyan szép zöldnek. Amíg a külső parkoló nem üzemelt, addig ott volt a 
parkoló a fürdőző vendégek autói részére.  
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Ilyen áron sem bérbe venni, sem megvásárolni nem kívánja az Önkormányzat. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Egyetért azzal, hogy az Önkormányzatnak nincs szüksége a parkolóra, sem 
megvásárolni, sem bérbe nem kívánja venni a felkínált áron és javasolja a képviselő-
testületnek értsen egyet ezzel. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

36/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                            1./ A képviselő-testület a Buzsák 983/5. hrsz-ú „parkoló és út”  
                                  elnevezésű ingatlant a felkínált áron nem kívánja sem  
                                  megvásárolni,  sem bérbe venni. 
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                             2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a parkoló 
                                  tulajdonosát tájékoztassa. 
 
                                  Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                  Határidő: 30 napon belül 
 
 
 
6./ Siketek és Nagyothallók Sm. Szervezete m űködéséhez anyagi támogatás  
     kérése:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Siketek és Nagyothallók Sm. Szervezete kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a 2014. évi működésükhöz anyagilag járuljon hozzá.  A megyei 
szervezet jelenleg 480 főt számlál, a szervezet sokat segít a rászoruló hallássérült 
tagjainak. Programokat szerveznek a sérült tagjaiknak, ehhez kérik az Önkormányzat 
támogatását. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szervezet részére 5.000 Ft. támogatást 
biztosítson. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

37/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                            1./ A képviselő-testület a Siketek és Nagyothallók Somogy 
                                 megyei Szervezete (7400. Kaposvár, Irányi Dániel u.12.) 
                                 részére a 2014. évi működésükhöz 5.000 Ft. anyagi 
                                 támogatást biztosít. 
 
                            2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 
                                 szervezetet tájékoztassa és intézkedjen a támogatás 
                                 átutalásáról. 
 
                                 Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                 Határidő: 30 napon belül 
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7./ Vakok és Gyengénlátók Sm. Egyesületének anyagi támogatás kérése.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Szintén anyagi támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Vakok és Gyengénlátók Sm. 
Egyesülete is. Az Egyesület célja, hogy segítsék tagjainak látássérültségből adódó 
nehézségeiknek leküzdését és előmozdítsák társadalmi integrációjukat.  Segítséget 
nyújtanak szociális, pályaválasztási, rehabilitációs és életviteli nehézségek 
megoldásában, szabadidős programokat, elsősorban közös kirándulásokat 
szerveznek.  A tagság túlnyomó része rossz szociális körülmények között él, ami 
látássérüléssel függ össze, Buzsák településen is élnek látássérültek, ezért kérik az 
Önkormányzat támogatását. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Egyesület részére 5.000 Ft. támogatást 
biztosítson. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

38/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                            1./ A képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Somogy 
                                 megyei Szervezete (7400. Kaposvár, Fő u.63) részére 
                                 látássérültek számára szabadidős programok szervezésére 
                                 5.000 Ft. anyagi támogatást biztosít. 
 
                            2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 
                                 szervezetet tájékoztassa és intézkedjen a támogatás 
                                 átutalásáról. 
 
                                 Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                 Határidő: 30 napon belül 
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8./ Mosolygó Kórház Alapítvány anyagi támogatás kér ése:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere fordult kérelemmel a képviselő-
testülethez. Kérelmében előadja, hogy 2004-ben alapították a Mosolygó Kórház 
Alapítványt, melynek célja a kórházban fekvő beteg gyermekek hangulatának, 
kedélyállapotának javítása. Ez a tevékenység a Kaposi Mór Oktató Kórház 
gyermekosztályán működik a legjobban. Ehhez a tevékenységhez kéri a lakosság 1 
% x 1000 forint adományt. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek - mivel az Alapítvány nem Somogy megyei -, hogy 
az Alapítvány tevékenységét 5.000 Ft-tal támogassa. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

39/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                            1./ A képviselő-testület a Mosolygó Kórház Alapítvány  
                                 (1065. Budapest, Bajcsy Zs.u.31.) részére 
                                 beteg gyermekek számára szórakoztató programok  
                                 szervezésére  5.000 Ft. anyagi támogatást biztosít. 
 
                            2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 
                                 szervezetet tájékoztassa és intézkedjen a támogatás 
                                 átutalásáról. 
 
                                 Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                 Határidő: 30 napon belül 
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9./ Szemem Fénye Alapítvány anyagi támogatás kérése : 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Pécsi székhelyű Szemem Fénye Alapítvány gyermekhospice ház – Dóri Ház” 
működési költségeihez kér anyagi támogatást.  Ebben a házban élnek a súlyos, 
otthonukban nem gyógyítható beteg gyermekek és hozzátartozóik a kórházi 
kezelések ideje alatt.  Az intézmény nem csak szakszerű ápolást, mindennapi 
ellátást biztosít, hanem fizikai, lelki és spirituális támaszt is nyújt. A támogatást a  
gyermekhospice és gyermekbeteg-szállítási feladatinak teljesítéséhez kérik. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Alapítványt 5.000 Ft-tal támogassa. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

40/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                            1./ A képviselő-testület a Szemem Fénye Alapítvány  
                                 (7634. Pécs, Rácvárosi út 37.) részére 
                                 a gyermekhospice és gyermekbeteg-szállítási feladatainak  
                                 ellátására 5.000 Ft. anyagi támogatást biztosít. 
 
                            2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 
                                 szervezetet tájékoztassa és intézkedjen a támogatás 
                                 átutalásáról. 
 
                                 Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                 Határidő: 30 napon belül 
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10./ Gyermeknapi lovas majálishoz anyagi támogatás kérése:  
 
       Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Buzsáki székhelyű Revia Lovasiskola kér anyagi támogatást a május 25-én 
megrendezésre kerülő gyermeknapi lovas majális megrendezéséhez.  A majálison és 
a programokon való részvétel minden gyermek számára ingyenes. A minél 
igényesebb, színvonalasabb rendezvény lebonyolításához 80.000 Ft. (fellépő díjak, 
eszközök, nyeremények vásárlása) támogatást kér az Önkormányzattól. 
 
Kéri a hozzászólásokat, javaslatokat. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
A majális megszervezéséhez 50.000 Ft. anyagi támogatást javasol biztosítani. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Egyetért a javaslattal, és kéri a képviselő-testületet, hogy a gyermeknapi lovas 
majális megrendezéséhez 50.000 Ft-tal járuljon hozzá. 
 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

41/2014. (III.24.) KT.sz. határozat  
 
 

                           1./ A képviselő-testület a Revia Lovasiskola (8695. Buzsák, 
                                Balaton u.55.) 2014. május 25. napján megrendezendő 
                                gyermeknapi lovas majális lebonyolításához 
                                50.000 Ft. anyagi támogatást biztosít. 
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                            2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 
                                 kérelmezőt tájékoztassa és intézkedjen a támogatás 
                                 kiutalásáról. 
 
                                 Felelős : Kara Lajos polgármester 
                                 Határidő: értelem szerint 
 
 
 
 
11./ T á j é k o z t a t ó k: 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Csisztafürdő mellett lévő kiparcellázott építési telkek 
egyik tulajdonosa megkereste a hivatalt a kivetett telekadó ügyében. Szeretne a 
képviselő-testülettel személyesen találkozni és ajánlatot tenni, ezért időpontot kér, 
mikor jöhetne el egyik ülésre.  
Úgy gondolja a következő ülésre lehetne részére meghívót küldeni, ahol előadhatná 
kérését, ajánlatát.  
 
Elmondja továbbá, hogy az Idősek Napját március 29-én tartja az Önkormányzat, 
melyre minden képviselőt és kísérőjét tisztelettel meghív és vár. 
 
A kerékpártároló építésére benyújtott pályázat nyertes lett, a kivitelezés a hét 
folyamán megkezdődik, a tervek szerint a beruházás átadása április 26-án lenne.  
Szintén április 26-án Buzsákra tervezi az Országos Tájház Szövetség az éves 
rendezvényét, ekkor lenne a felújított múzeumi rész átadása is. 
 
A települési Rendezési Terv módosítására vonatkozóan érkezett kérelem a hivatalba, 
a módosításra vonatkozóan árajánlatokat kért a hivatal. A benyújtott hiányosságok a 
tervvel kapcsolatosan pótlásra kerültek. Amennyiben a képviselő-testületnek van a 
módosítással kapcsolatosan még javaslata, kéri tegyék meg. 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
A községben nagyon kicsi az iparterület, a módosítással jó lenne ezt a területet 
növelni. Úgy gondolja a Tájház utca végén lévő területeket iparterületté kellene 
nyilvánítani. Javasolja továbbá, hogy a Csisztai területeket – a Fonyódi u. végétől a 
jobb oldalon -  a nádasig vonják belterületbe. A lehetőséget meg kell adni arra, hogy 
a későbbiek folyamán azon a területen lehessen építeni. 
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Kara Lajos  polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az új jegyző a pénzügyi és a jegyzői 
munkakörrel kapcsolatos feladatokat nem tudja ellátni. A két hivatalból összesen 
három köztisztviselő ment nyugdíjba. Szőlősgyörök községbe felvettek egy adóügyi 
ügyintézőt. A Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ben a meghatározott létszám 11 
fő, ezért kéréssel fordul a képviselő-testülethez értsen egyet azzal, hogy a buzsáki 
hivatalba is felvételre kerüljön egy fő a pénzügyi feladatok ellátására. Lehetőség van 
arra, hogy buzsáki személyt vegyen fel a hivatal, melynek bérét a KÖH közösen 
fizetné.  
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Mindenképpen célszerű a pénzügyet elválasztani a jegyző feladatoktól, nem csak 
azért mert sok, hanem azért is mert összeférhetetlen. Támogatja polgármester úr 
kérését.  
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
Ő is támogatja a kérést, annál is inkább, mivel buzsáki személyről van szó.  
 
Azt kérdezi, hogy a gyógycentrum építése hogyan áll, milyen stádiumban van az 
építés.  
Kérdezi továbbá, hogy a Fonyód-Csisztafürdő közötti összekötő út mart aszfalttal 
történő ellátása ügyében mi történt? 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Tudomása szerint egy engedélye hiányzott még az építtetőnek, a használt víz 
elvezetésére vonatkozóan. Ez megoldódott, a Hubertus hozzájárulását adta, hogy a 
használt vizet befogadja. Építtető azt is elmondta, hogy megvárja a 2014-2020. évi 
pályázati kiírásokat, és annak függvényében kezdi meg az építkezést.  
 
Az aszfaltozás ügyében a Fonyódi Önkormányzat szerződést kötött, mely szerint  
Fonyód az autópályáig, onnét pedig Buzsák vállalja az aszfaltozás költségét. Sajnos 
két hét eltelte után sem történt semmi, így Fonyód felbontotta a szerződést.  
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet a Kormányhivatal elrendelte az általános iskolai 
beiratkozás időpontját, mely  április 28-29-30-án 8.00-18.00 óráig lesz. 
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Miseta Andrea  képviselő 
 
Kérdezi, hogy az Önkormányzat  autóbusza bérbe vehető-e és mennyiért, továbbá 
ha igen sofőrrel vagy anélkül. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A busz bérbe vehető 200 Ft +ÁFA/Km-ként, csak sofőrrel, az időpontot a pénzügyi 
ügyintézővel kell egyeztetni. 
 
 
 
Kara Lajos polgármester megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, az 
ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

Mezriczky Tünde                                                                                     Kara Lajos 
  jegyző                                                                                                   polgármester 
 
 

Hitelesítők: 
 
 
 

Góz Mihály                                                                               Zakariás Zoltán Vilmos 
képviselő                                                                                            alpolgármester 


