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                                J E G Y Z Ő K Ö N Y V

készült  Buzsák  Község  Önkormányzat  Képviselőtestületének  2015.  január  19. 
napján megtartott rendkívüli ülésén

Jelen vannak:  Kara Lajos polgármester,
                         Mezriczky Tünde jegyző,
                         Dr. Szűcs Tibor alpolgármester,
                         Jilling Tibor, Kovács Péter, Megyesi István, Vaszilkó Nóra, Zakariás                     
                          Zoltán Vilmos képviselők,

Kara Lajos polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésén megjelenteket.
A  jelenléti  ív alapján megállapítja,  hogy 7  fő  jelen van,  az ülés határozatképes és 
megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Vaszilkó Nóra képviselőt.

 
A    képviselőtestület  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1/2015. (I. 19.) KT.sz. határozat

                                Buzsák község Önkormányzat Képviselőtestülete 
                                Vaszilkó Nóra képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Kara Lajos polgármester  javasolja a képviselőtestületnek, hogy az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja meg:

1./ „Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó épületek, „Ifjúsági Szálló
     kialakítása Buzsákon” elnevezésű pályázatra érkezett ajánlatok elbírálása.

     Előadó: Kara Lajos polgármester

2./ Gyugy község Önkormányzat tulajdonát képező személygépkocsi megvásárlása. 

     Előadó: Kara Lajos polgármester

3./ Hosszúlejáratú hitel felvétele.

     Előadó:Kara Lajos polgármester
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4./ Támogatást megelőző hitel felvétele.

     Előadó:Kara Lajos polgármester

5./ Buzsák 1159. hrszú beépítetlen földterület megvásárlása.

     Előadó: Kara Lajos polgármester

6./ Tájékoztatók.

 A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2015. (I.19.) KT.sz. határozat

                                A képviselőtestület a javasolt napirendi pontokkal egyetért,
                                megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi.

1./ „Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó épületek, „Ifjúsági    
     Szálló kialakítása Buzsákon” elnevezésű pályázatra érkezett ajánlatok   
     elbírálása:

     Előadó: Kara Lajos polgármester

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Majer István közbeszerzési szakértő.

Kara Lajos polgármester

Köszönti  Majer  István  közbeszerzési  szakértőt.  Felkéri,  hogy  az  Ifjúsági  Szálló 
ügyében lefolytatott közbeszerzési eljárásról a képviselőtestületet tájékoztassa.

Majer István közb.szakértő

A közbeszerzési eljárás az Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján került 
lefolytatásra.    2014.  december  29i  dátummal  az  ajánlattételi  felhívás megküldésre 
került  három  ajánlattevőnek,  mivel  a  törvény  ezt  írja  elő  (Sebestyén  és  Fiai  Kft. 
Somogyvár, Varjas Bau Kft. Nagyatád, Stehle Bau Bt. Lengyeltóti).
Tárgyalásos  eljárást  végeztek,  és  2015.  január  5.  nap  volt  az  ajánlatok  beadási 
határideje. Az ajánlatok bontása megtörtént, kettő ajánlattevő nyújtott be ajánlatot:

 Varjas Kft. Nagyatád
 Stehle Bau Bt. Lengyeltóti.
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Az ajánlatok áttekintése után megállapítást nyert, hogy mindegyik ajánlat a kiírásnak 
és  a  törvényeknek megfelelően  került  benyújtásra,  így  hiánypótlási  felhívásra  nem 
került sor. 
A tárgyalás január 7. napjára volt meghirdetve, a tárgyaláson egyik ajánlattevő sem 
jelent meg, jelezték, hogy a korábban beadott ajánlatukat kívánják fenntartani, így ez 
alapján végezték el a bírálatot.
A Bíráló Bizottság január 9én végezte a bírálatot, az ajánlattevők az alábbi ajánlatot 
tették az Ifjúsági Szálló kialakítására:

 Varjas Bau Kft.  nettó 30.133.300 Ft.
 Stehle Bau Bt.   nettó 29.260.708 Ft.

Bíráló  Bizottság  az  ajánlatok  összegzését  elkészítette,  véleményét  a  polgármester 
elfogadta, melyet most a képviselőtestület elé terjeszt.

A Bíráló Bizottság a javaslatát úgy tette meg  mivel a két ajánlat között nagyon kicsi  
a  különbség  és,  hogy    a  beruházás  kivitelezése  biztonságban  legyen    ,  hogy  a 
képviselőtestület hirdessen egy II. helyezettet is.
Javasolja  a  képviselőtestületnek,  hogy  nyertes  kivitelezőnek  hirdesse  ki  a  Stehle 
Bau Btt és II. nyertes kivitelezőnek pedig a Varjas Bau Kftt. 
Erre azért van szükség, mert ha az elkövetkezendő 10 napban a nyertes ajánlattevő 
visszalép, akkor új eljárás lefolytatása nélkül a II. helyezett lesz a kivitelező. 
Erre név szerinti szavazást kell elrendelni.

Kara Lajos polgármester

Amint a beszámolóban elhangzott, ez nettó ár, a kivitelezés bruttóban közel 38 millió 
Ft.  lesz. A pályázat összértéke 48 millió Ft., a fennmaradó összeg a pályázatírásra, 
közbeszerzési  eljárás  lefolytatására,  eszközbeszerzésre  illetve  egyéb  törvényben 
előírtakra fordítandó. 

Majer István közb.szakértő

Ahogy polgármester úr mondta, ez az összeg csak az építési részre vonatkozik. Az 
eszköz  nincs  szoros  összefüggésben  a  beruházással,  ezért  az  eszközbeszerzés 
nincs  a kiírásban. Erre a jogszabály lehetőséget ad.
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  az  eredményhirdetés  után  10  napig  lehet 
jogorvoslattal élni, elvileg 2015. január 30án meg lehet a kivitelezői szerződést kötni.

H o z z á s z ó l á s o k:

Dr. Szűcs Tibor alpolgármester

Elfogadja  az  összegzést,  és  egyetért  azzal,  hogy  a  képviselőtestület  hirdessen  II. 
helyezettet is.
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Kara Lajos polgármester

Az  Ifjúsági  Szálló  kialakítása  pályázatra  érkezett  ajánlatok  elbírálására  névszerinti 
szavazást rendel el.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2015. (I.19.) KT.sz . határozat

                             A képviselőtestület „Ifjúsági Szálló Kialakítása Buzsákon”
                             pályázatra érkezett ajánlatokról elbírálására név szerinti
                             szavazást rendel el. 

Kara Lajos polgármester

Az  elhangzottak  alapján  két  javaslatot  szavaztat  meg  a  képviselőtestülettel. 
Javasolja  a  képviselőtestületnek,  hogy  az  Ifjúsági  Szálló  kialakítására  beérkezett 
ajánlatok alapján nyertes ajánlattevőnek a Stehle Bau Btt hirdesse ki.
Kéri a képviselőket, hogy név szerint szíveskedjenek szavazni.

A szavazás az alábbi:
Jilling Tibor képviselő                      igen
Kovács Péter képviselő                   igen
Megyesi István képviselő                 igen
Dr. Szűcs Tibor  alpolgármester       igen
Vaszilkó Nóra képviselő                   igen
Zakariás Zoltán Vilmos képviselő    igen
Kara Lajos polgármester                  igen

Javasolja  a  képviselőtestületnek,  hogy  az  Ifjúsági  Szálló  kialakítására  beérkezett 
ajánlatot alapján II. nyertes ajánlattevőnek a Varjas Bau Kftt hirdesse ki.

A szavazás az alábbi:
Jilling Tibor képviselő                      igen
Kovács Péter  képviselő                  igen
Megyesi István képviselő                igen
Dr. Szűcs Tibor alpolgármester       igen
Vaszilkó Nóra képviselő                  igen
Zakariás Zoltán Vilmos képviselő   igen
Kara Lajos polgármester                 igen
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A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2015. (I.19.) KT.sz. határozat

                        1./ Buzsák Község Önkormányzat képviselőtestülete a Bíráló
                             Bizottság javaslata alapján az „Ifjúsági Szálló kialakítása
                             Buzsákon” megnevezésű közbeszerzési eljárásról készült
                             összegzést elfogadja.

                        2./ Buzsák község Önkormányzat képviselőtestülete nyertes
                             ajánlattevőnek a Stehle Bau Bt. (8693. Lengyeltóti, Fonyódi
                             u.10.sz.) ajánlattevőt nevezi meg  a nettó 29.260.708 Ft.
                             összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlata alapján.

                        3./ Buzsák község Önkormányzat képviselőtestülete a nyertes
                             ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőnek a Varjas Bau Kft.
                             (7500. Nagyatád, Rákóczi u.35.sz.) ajánlattevőt nevezi meg a
                             nettó 30.133.300 Ft. összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
                             ajánlata alapján. 

                        4./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
                            nyertes vállalkozóval az építési szerződést megkösse és aláírja

                            Felelős : Kara Lajos polgármester
                            Határidő: 2015. január 30.
   
                      

2./ Gyugy község Önkormányzat tulajdonát képező személygépkocsi 
     megvásárlása:

     Előadó: Kara Lajos polgármester

Kara Lajos polgármester

Már  korábban  is  volt  arról  szó,  hogy  a  régi  tűzoltó  autót  ki  kellene  vonatni  a 
forgalomból, mivel nagyon elavult. Egyre  többet kell  rá költeni, nem gazdaságos az 
üzemeltetése.
Gyugy  község  új  tanyagondnoki  autóra  pályázott  és  ezért  a  régi  autót  el  kívánják 
adni  1.600.000 Ftért. Nagyon  jó  állapotban  van,  a  fogyasztása  is  jó.  9  személyes 
Renault Trafic, 175.000 kt futott és utasként is kényelmesen el lehet benne férni.
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket.
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H o z z á s z ó l á s o k:

Dr. Szűcs Tibor alpolgármester

Egyetért a vásárlással, a régi autóra csak költeni kell, ez egy jó állapotú, fiatal autó.

Kovács Péter képviselő

Egyetért a vásárlással.

Kara Lajos polgármester

Javasolja  a  képviselőtestületnek,  hogy  Gyugy  község  Önkormányzat  tulajdonát 
képező Renault Trafic típusú autót 1.600.000 Ft. összegért vásárolja meg.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2015. (I.19.) KT.sz.határozat

                         1./ A képviselőtestület megvásárolja Gyugy község Önkormányzat
                              tulajdonát képező Renault Trafic 1.9 DCI típusú 
                              személygépkocsiját 1.600.000 Ft. összegért.

                         2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
                              aláírja és a vételárat átutalja.

                              Felelős : Kara Lajos polgármester
                              Határidő: 15 napon belül

3./ Hosszúlejáratú hitel felvétele:

     Előadó: Kara Lajos polgármester

Kara Lajos polgármester

A  hitelfelvétellel  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  azért  lenne  rá  szükség,  mert  az 
Önkormányzat  által  benyújtott  pályázatok  közül  kettő  is  nyert.    A  két  pályázat 
összértéke  közel  80  millió  Ft.  Ennyi  pénzt  egyszerre  az  Önkormányzat  nem  tud 
megfinanszírozni.
Az  orvosi  rendelőre  benyújtott  pályázat  100  %os  támogatottságú,  a  diákszálló 
viszont 50 %os., ahol 24 millió Ft. saját erőt kellene az Önkormányzatnak biztosítani.
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Amennyiben a pályázati pénzek a számlára kerülne ezt az összeget még  tudná az 
Önkormányzat biztosítani, azonban nem maradna pénz a működésre. Erre szeretne 
az Önkormányzat 10 millió Ft. hosszú lejáratú hitelt felvenni 4 éves időtartamra.
Kéri a képviselőtestületet értsen egyet a hosszú lejárató hitel felvételével.

Merziczky Tünde jegyző

A hitel elbírálása eléggé hosszú eljárás, a stabilitási törvény határozza meg, hogy a 
saját bevételek 50 %áig  lehet ezt a hitelt  felvenni Kormányzati engedéllyel. Ez azt 
jelenti, hogy az Önkormányzatnak először a bankkal kell felvenni a kapcsolatot, kell a 
képviselőtestület  döntéséről  a  határozat.  Ezután  készül  egy  előzetes  szerződés  a 
bankkal, amit a március 16ig kell a kincstári rendszerben feltölteni. 
Mindkét  beruházást  határidőre  –  május  31.  illetve  június  30.  –  be  kell  fejezni.  A 
diákszálló  építésénél  csak  kettő  kifizetési  kérelem  nyújtható  be,  és  nagyon  sok 
pénzről van szó.
Úgy  látja  nem  szabad  az  Önkormányzatnak  felvállalni  azt  a  kockázatot,  hogy 
elszámoláson benn van pénz és a működtetés nem lesz biztosított, a dolgozók nem 
kapnak esetleg fizetést.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2015. (I.19.) KT.sz. határozat

    
                                1./ A képviselőtestület 10 millió Ft. összegben 
                                     hosszúlejáratú hitelkérelmet nyújt be 4 éves időtartamra a
                                     DélDunántúli Takarék Bank Zrt. Hitelintézethez.

                                2./ A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a felvett
                                     hitelhez biztosítékként a Buzsák 588 hrsz. alatt található
                                     ingatlanra a jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. 

                                3./ Felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem 
                                     benyújtására és a hitelszerződés aláírására.

                                     Felelős : Kara Lajos polgármester
                                     Határidő: 2015. március 6.
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4./ Támogatást megelőző hitel felvétele:

     Előadó:Kara Lajos polgármester

Kara Lajos polgármester

Az  előző  napirendi  pontnál  említette  az  elnyert  pályázatokat,  erre  szeretnének 
támogatás megelőző hitelt felvenni. Ezt az állam adja a mindenféle fedezet nélkül a 
támogatási  okiratra.  Ezt  a  hitelt  az  orvosi  rendelő  felújítására  elnyert  pályázat 
megvalósítására fordítaná az Önkormányzat, ami több mint 27 millió Ft. 

Kéri a képviselőtestületet értsen egyet támogatást megelőző hitel felvételével.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2015. (I.19.) KT.sz. határozat

                                1./ A képviselőtestület 27.000.000 Ft. összegben 
                                     támogatást megelőlegező hitelkérelmet nyújt be a
                                     DélDunántúli Takarék Bank Zrt. Hitelintézethez.

                                2./ A hitelt a „Rendelő fejlesztés Buzsákon” DDOP3.1.3/
                                     G1420140051 pályázat beruházásra kívánja
                                     fordítani.

                                3./ Felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem 
                                     benyújtására és a hitelszerződés aláírására.

                                     Felelős : Kara Lajos polgármester
                                     Határidő: 2015. február 28.

5./ Buzsák 1159. hrszú beépítetlen földterület megvásárlása.

     Előadó: Kara Lajos polgármester

Kara Lajos polgármester

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a temető hátsó bejáratánál nagyon kevés 
a  hely  a  parkoló  autók  számára.  A  bejárattal  szemben  van  egy  üres 
magántulajdonban lévő terület, melyet értékesíteni kívánnak. A tulajdonosok az 1541 
m2. nagyságú területet 200.000 Ftért eladnák. 
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Úgy gondolja, hogy ebből a területből ki lehetne még alakítani parkolókat. 
Kéri  a  testületet,  hogy  értsen  egyet  a  vásárlással  és  a  költségvetése  terhére 
biztosítsa a vételárat.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2015. (I.19.) KT.sz. határozat

                                 1./ A képviselőtestület megvásárolja Madarász Jánosné
                                      Lengyeltóti, Wesselényi u.37, és Balogh Géza
                                      Balatonmáriafürdő Vasút tér 2.szám alatti lakosok
                                      tulajdonát képező Buzsák 1159. hrszú, 1541 m2.
                                      nagyságú beépítetlen területet 200.000 Ft. összegért.

                                 2./ Az ingatlant közérdekű célra – közterület létesítése –
                                      kívánja hasznosítani.

                                 3./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert,
                                      hogy az adásvételi szerződést aláírja.

                                      Felelős : Kara Lajos polgármester
                                      Határidő: értelem szerint

6./ T á j é k o z t a t ó k:

Kara Lajos polgármester

Tájékoztatja a  képviselőtestületet,  hogy a megüresedett műszaki  ügyintézői  helyre 
van  jelentkező,  buzsáki  lakos.  Korábban  a  tűzoltóságon  dolgozott,  jelenleg 
munkanélküli  és  vállalná  a  két  hivatal  műszaki  ügyeinek  intézését.  Szőlősgyörök 
község  polgármestere  is  úgy  nyilatkozott,  hogy  szükség  van műszaki  ügyintézőre, 
nincs ellene kifogása. A kinevezése 2015. február 1. napjától lenne.

Korábban  volt  már  szó  a  vállalkozói  ankét megszervezéséről.  Kéri  a  képviselőket, 
hogy  a  következő  ülésig  gondolkodjanak  az  időpontról  és  arról,  hogy  milyen 
vállalkozói kör kerüljön meghívásra. 

Mezriczky Tünde jegyző

Javasolja a 30 legtöbb iparűzési adót fizető vállalkozót meghívni a találkozóra.
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Egyetért  jegyző  asszony  javaslatával,  az  iparűzési  adót  fizetők  közül  a  30  legtöbb 
adót fizető vállalkozót javasolja meghívni.

Kara  Lajos  polgármester  megköszöni  a  képviselőtestületi  tagok  megjelenését,  a 
rendkívüli ülést bezárja.

kmf.

Mezriczky Tünde                                                                                   Kara Lajos
     jegyző                                                                                            polgármester

Hitelesítő:

                                                                                                            Vaszilkó Nóra
                                                                                                               képviselő


