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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
2012. január 31-én 15. 30 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:   Vuk István     polgármester 
       Karádiné Tislér Mária  alpolgármester 
                Kanizsai Lajos   képviselő  

     Lengyel Attiláné   képviselő 
 
Távol maradt:   Kanizsai Éva   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  
                           Nyakó Melinda                            körjegyző 
 
Meghívott:     Takács Józsefné                           jegyzőkönyvvezető 
 
 
Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket, és a rendkívüli testületi ülést a 
15. 30 órakor kezdődően megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés 
határozatképes. Elmondta, hogy a meghívó nem került kiküldésre, mivel a meghívás 
telefonon történt meg. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta 
elfogadását. Kérte, ha valakinek módosító indítványa van, az tegye meg.  
Módosító indítvány nem volt, ezért Vuk István polgármester kérte, hogy aki a 
napirendi ponttal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag – 4 igen szavazattal – 
elfogadta. 
 
 
N A P I R E N D:  
 
1. Molnári Községben közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjtételeiről szóló 13/2003.(XII. 18.) számú 
rendeletének hatályon kívül helyezése        

Előadó: Vuk István polgármester 
      Előterjesztés: írásban  
 
2.  Molnári, Hevesi u. 4. szám alatti látogatóközpont közbeszerzési eljárásának 
megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
3. Egyéb ügyek 
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Napirendi pontok megtárgyalása: 
 
1. Molnári Községben közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért, és a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjtételeiről szóló 13/2003.(XII. 18.) számú 
rendeletének hatályon kívül helyezése 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
Vuk István polgármester ismertette az Országgyűlés „a vízi-közmű szolgáltatásokról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítását, mely szerint 2012. január 1-től az 
önkormányzatok vízi-közmű díj megállapítási feladatköre megszűnt. Ez szükségessé 
teszi, hogy 2011. november 30-án elfogadott 10/2011.(XI.30.) vízdíj rendeletet a 
képviselőtestület hatályon kívül helyezze. Ezt követően a polgármester ismertette a 
rendelet-tervezet szövegét. Kérte a hozzászólásait, észrevételeit mindenki tegye meg. 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt.  
 
Vuk István polgármester szavazást rendelt el, aki az előterjesztésnek megfelelően a 
2012. évi víz- és csatornadíj rendelet hatályon kívül helyezését az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület - 4 igen szavazattal - egyhangúan a következő rendeletet alkotta 
meg:  
 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2012.(I. 31.) számú 
rendelete a Molnári Községben közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért, és a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjtételeiről szóló 13/2003.(XII. 
18.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről. 
 
                                                                     A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
 
2. Molnári, Hevesi u. 4. szám alatti látogatóközpont közbeszerzési eljárásának 
megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a képviselők az írásos anyagot kézhez 
kapták. A beérkezett árajánlatoknak megfelelően, tájékoztatta a képviselőket az 
ajánlatokról. Ahhoz, hogy a beruházás elinduljon a közbeszerzésről határozatot kell 
hoznunk. A pályázatra kettő árajánlat érkezett be. Az egyik a Profi 2007. Kft. 
Nagykanizsa, Magyar utca 9. szám nettó 13. 339. 420,-Ft megajánlott vállalási árral és 
a jogszabályban előírt garanciával. A másik a Korontos Kft. Csurgó, Petőfi tér 34. 
szám 14. 173. 620,-Ft megajánlott vállalási árral és a jogszabályban előírt garanciával. 
Legkedvezőbb ajánlatott a Profi 2007. Kft. Nagykanizsa, Magyar utca 9. szám adta. A 
tervezett építési szerződés alapján a kivitelezési határidő 2012. április 30-a. 
 
Kanizsai Lajos képviselő véleménye szerint ez a beruházás hosszútávon túl sok terhet 
jelent a falunak. A fenntartási, karbantartási költségekre gondolt elsősorban. 
 
Vuk István polgármester tájékoztatta, hogy a fenntartási kötelezettség az 3 év. 
Onnan kezdve azt teszünk vele, amit akarunk. 
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Karádiné Tislér Mária alpolgármester elmondta, hogy az iskolával akkor lehet valamit 
kezdeni, ha fel is tudunk mutatni valamit. A lehetőség, a látogatóközpont és a 
csónakkikötő viszont most itt van. Ez egy látványossági elem, amiért érdemes 
Molnáriban körülnézni és megszállni. Megkérdezte, hogy ezt meddig kell befejezni? 
 
Vuk István polgármester tájékoztatta, hogy 2012. április 30-ig. 
 
Karádiné Tislér Mária alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint ez nagyon jó 
és nyáron már lehetne csoportokat is szervezni. „Meg hát akkora gyönyörű nagy 
területünk van, hogy ezt ki is kell használni. Örülünk neki, hogy ez végre megvalósul 
már.” 
 
Vuk István polgármester szavazást rendelt el, aki az elmondottaknak és az írásos 
anyagnak megfelelően a legkedvezőbb, Profi 2007. Kft. Nagykanizsa, Magyar utca 
9. szám árajánlatát elfogadja, és egyetért azzal, hogy a Molnári látogatóközpont 
Molnári, Hevesi u. 4. szám alatti épület munkálatainak kivitelezését a Profi 2007. Kft. 
végezze el, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 3 igen 1 tartózkodott szavazattal - az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1/2012. (I. 31.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnári, Hevesi u. 4. 
szám alatti látogatóközpont munkálatainak kivitelezési pályázat 
közbeszerzési eljárás során kért ajánlatra benyújtott kettő ajánlat közül a 
Profi 2007. Kft. Nagykanizsa, Magyar utca 9. szám árajánlatát 13. 339. 420,-
Ft+ÁFA vállalási költséggel és a jogszabály által előírt garanciával 
elfogadja, és egyetért azzal, hogy a látogatóközpont Molnári, Hevesi u. 4. 
számú épület munkálatainak kivitelezését a Profi 2007. Kft. 8800 
Nagykanizsa, Magyar utca 9. szám végezze el, a szerződésben szereplő 
2012. április 30-ai teljesítési határidővel.  
Felkérik Vuk István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
az építési szerződés aláírására. 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
3. Egyéb ügyek 
 
a.) Zalatáj Kiadó Bt. szerződése a Dél-Zala Murahíd című regionális havilap 

költségeihez 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a szerződést mindenki kézhez kapta. 
Minden hónapban 200 példány újságot kap a község, bruttó 11. 175,-Ft-ért. Ez a 
lakosság között kiosztásra kerül. Ebben a lapban az egész kistérség be van mutatva. 
Programok, rendezvények, stb szerepelnek benne. Ez egy elég kedvező ajánlat. 
Kérte a véleményeket. Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Vuk István polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztett szerződés, 
megkötésével, kézfenntartással szavazzon. 
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A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal – a következő határozatot 
hozta: 

2/2012. (I. 31.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi 
költségvetése terhére a Dél-Zala Murahíd című regionális havilap 
költségeihez 8.800,-Ft, azaz nyolcezer nyolcszáz forint+ 27% Áfa, 
bruttó 11. 175,-Ft-tal hozzájárul. 
Felhatalmazza Vuk István polgármestert a Szerződés aláírására. 
Felelős: Vuk István polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

 
b.) Óvoda bútorzatának beszerzése 
 
Vuk István polgármester tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az óvoda kis 
teakonyhájába egy kisebb bútort terveznek elkészítetni. Beszélt az asztalossal, kell 
egy kis módosítás, a méretekkel variálni kell. Kb. 100 ezer Ft-ba kerülne. Elmondta, 
hogy ez a 100 ezer Ft megvan. A múltkori megbeszélésen szó volt az Önkormányzat 
területeinek letisztításáról. A munkálatok elkezdődtek, a szerződés megkötésre került. 
A vállalkozó befizette az Önkormányzat házipénztárába ezt a 100 ezer Ft összeget. 
Elméletileg a forrás a bútorra megvan. 
 
Vuk István polgármester kérte a képviselőket, aki a bútor elkészítetésével egyetért, 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2012. (I. 31.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Óvoda 
teakonyhájába a bútorzat elkészítetéséhez hozzájárul 100 ezer Ft 
összegig, a 2012. évi költségvetés terhére. 
Felelős: Vuk István polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

 
Karádiné Tislér Mária alpolgármester elmondta, hogy akkor ez február végére el is 
készülne, mert lesznek itt programok. Kérte a polgármestert tájékoztassa a 
képviselőket. 
 
Vuk István polgármester tájékoztatta a jelen lévőket, hogy 2012. február 29-én a 
Horvát-Magyar IPA pályázaton belül, az Óvoda projekt, ami jelenleg folyik annak a 
záró konferenciáját kell Molnáriban megrendezni. Fedezet megvan rá. 
Mindenképpen a kultúrházban tudjuk megoldani ezt. Az óvodások fognak egy kis 
műsorral fellépni. Protokollból meg szeretne hívni vendégeket, a megyei közgyűléstől, 
az országgyűlési képviselőt. Le kell vetíteni egy filmet, értékelni kell, el kell mondani, 
hogy hogyan zajlott le a projekt. Az óvodában az eszközöket be kell szerezni, 
hangosítást, a paravánokat és a színpadot. 
 
A Templomkert pályázat 2011. december 30-án fel lett adva. Hiánypótlás még nem 
érkezett meg. 
Az IKSZT pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a munkálatokat befejezték. Az 
elszámolás jelenleg folyamatban van. 
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Lengyel Attiláné képviselő megkérdezte, hogy az IKSZT átadása mikor fog 
megtörténni? 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy még be kell szerezni a bútorzatot és a 
felszerelési tárgyakat, számítástechnikai berendezéseket. A személyeket csak akkor 
lehet beállítani, amikor az egész épület kívül belül elkészült. Innen kezdve vagyunk 
jogosultak a bérekre benyújtani a támogatási igényt. Március hónapban meg kell 
hirdetni a két álláslehetőséget. 2012. áprilisra ezt meg kell csinálni. 
 
Karádiné Tislér Mária alpolgármester elmondta, hogy Vuk Istvánné mivel elvégezte a 
dajkaképzőt, meg kell pályáztatni a dajka álláshelyet, hogy hivatalosan is óvodai 
állományba kerüljön. Erről kell önkormányzati határozat, vagy elég az, ha szólva van 
a fenntartónak. 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy utánanéz a folyamatának. 
 
Karádiné Tislér Mária alpolgármester elmondta, hogy mivel költségvetés tervezés 
időszaka van, kérte, mivel érkeztek hozzá olyan kérések, az „Erzsébet utalvány” 
előnyének nézzenek utána. A dolgozók nem igényelnék az étkezést, mert nem 
tudják megenni, elfogadnák az utalványt. 
A másik kérdés az, hogy a dolgozók igénylik a védőruhát, védőcipőt. Vehetnek-e, 
már indokolt, hogy újat kapjanak. 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy nem lehet önállóan a beszerzést 
megkezdeni, hasonlóan az elmúlt évekhez Kaposi János felméri az igényeket és 
elvégzi ezeknek a beszerzését. A Molnári Kompetencia Központ Kft.-vel 
kapcsolatban megkérdezte, hogy felszámoljuk-e, vagy eladjuk-e? Tenni kell már 
valamit. A felszámolás kb. 200 ezer Ft-ba kerül. 
 
Kanizsai Lajos képviselő megkérdezte, hogy mennyiért veszik meg? 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy meg kell hívni az érdeklődőt, Tarr Mihályt,  
tárgyalni kell vele, aztán Ő majd ajánlatot tesz. 
 
Kanizsai Lajos képviselő jelezte, hogy szívesen meghallgatják. 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy meghívja az érdeklődött, és egy rendkívüli 
testületi ülés keretében megtárgyalják ezt a kérdést. Kérte, akinek kérdése 
észrevétele van, az tegye meg.Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Vuk István polgármester tisztelettel megköszönte a jelen lévőknek a megjelenést és a 
rendkívüli nyílt testületi ülést 17. 30 órakor bezárta.   
 

K. m. f. 
 
 

Nyakó Melinda       Vuk István 
    körjegyző         polgármester 


