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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

készült Buzsák községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 28. 
napján  megtartott ülésén 
 
 
Jelen vannak: - Kara Lajos polgármester, 

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

Szűcs Tibor képviselők. 
 
 
 
Kara Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Külön 
köszönti a civil szervezetek vezetőit, képviselőit. 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 7 fő képvisel ő megjelent,  az ülés 
határozatképes és megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Góz Mihály és Mezriczky Ferenc képviselőket. 
 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
 
1./ Beszámoló a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület tevékenységéről, az 
     önkormányzati támogatás felhasználásáról. 
 
     Előadó: Madarász Attila Egyesület elnöke 
 
2./ Beszámoló a Buzsáki Községi Sport Egyesület elmúlt évi tevékenységéről, az 
     önkormányzati támogatás felhasználásáról. 
 
     Előadó: Kara Barbara KSE elnök 
 
3./ Beszámoló a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesületének tevékenységéről, az 
     önkormányzati támogatás felhasználásáról. 
 
     Előadó: Zóka Istvánné Egyesület vezetője 
 
4./ Beszámoló a temetkezési szolgáltatásról. 
 
     Előadó: Kenyér Endréné temetkezési vállalkozó 
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5./ Helyi Választási Bizottság megválasztása. 
 
     Előadó: Mezriczky Tünde HVI vezető 
 
6./Buzsáki kistérség vízmű 15 éves gördülő fejlesztési ütemtervének jóváhagyása. 
 
    Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
7./ AVE Zöldfok Zrt. által indított perben ügyvédi meghatalmazás adás, az ügyvédi 
     munkadíj vállalása. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
8./ Beszámoló a Buzsáki Települési Értéktár Bizottság I. félévi működéséről. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
9./ Szociális blokk építéséhez  hozzájárulás. 
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester 
 
10./ Tájékoztatók, bejelentések. 
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

77/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                              A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 
                              megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 
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1./ Beszámoló a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesü let tevékenységér ől, az 
     önkormányzati támogatás felhasználásáról:  
 
     Előadó: Madarász Attila Egyesület elnöke  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Madarász Attila a Néptánc Egyesület elnöke 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót mindenki írásban megkapta.  
Megköszöni az Egyesület eddig végzett munkáját, hiszen mindenhol Buzsák hírnevét 
öregbítik. Sajnálatos, hogy az Egyesületbe 14 év felettiek léphetnek be, azonban az 
iskolás korú gyermekek már tagjai a Hagyományőrző Együttesnek, illetve az iskolai 
tánccsoportnak, ahol elsajátíthatják a néptánc tudását. 
Amennyiben Elnök úrnak van kiegészítése, kéri tegye meg, illetve kéri a 
beszámolóhoz a hozzászólásokat. 
 
 
H o z z á s z ól á s o k: 
 
 
Madarász Attila  elnök 
 
A Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület nevében megköszöni a képviselő-
testületnek az elmúlt évet, hiszen ebben a ciklusban ez az utolsó ilyen alkalom, hogy 
ennek a testületnek beszámolhattak tevékenységükről. Köszöni, hogy támogatták 
munkájukat, mint fő támogató és ezért tudott így létezni az Egyesület. Azért is tudták 
Buzsák hírnevét messze földre elvinni, mert az Önkormányzat  felismerte, hogy 
milyen értékek vannak itt. Bízik benne, hogy ez a jövőben is így lesz és a kapcsolat 
virágzó lesz az Egyesület és az Önkormányzat között. 
Az Egyesület tervei között szerepel egy Boszorkányos utánpótlás szervezése 6-14 
éves korú gyermekeknek. A szakmai munkát Takács László vállalná, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően lennének a felkészítések.  
 
Szeretné megköszönni a maga és felesége nevében, hogy a képviselő-testület rájuk 
gondolt és Buzsák községért kitüntető címet adományozott részükre. 
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Miseta Andrea képviselő 
 
Szeretné az Egyesület munkáját megköszönni nem csak azért, mert öregbítik Buzsák 
hírnevét, hanem azért is, mert valamennyi községi rendezvényen aktívan részt 
vesznek akár a fellépésről, akár a vendéglátásról, illetve szemétgyűjtésről van szó. 
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Mint képviselő gratulál a kitüntetéshez, hiszen bebizonyosodott, hogy ez a 
tevékenység, amit végeznek jó kezekben van. Minden jót kíván a családnak és az 
Egyesületnek is. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület 
elmúlt évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolót fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

78/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                           A képviselő-testület a Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület 
                           tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
                           szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
2./ Beszámoló a Buzsáki Községi Sport Egyesület elm últ évi tevékenységér ől,  
     az önkormányzati támogatás felhasználásáról:  
 
     Előadó: Kara Barbara KSE elnök  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Kara Barbara KSE elnöke. 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Sportegyesület munkájáról szóló beszámolót is írásban megkapták a képviselők, 
elég részletes, kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
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Kara Barbara  KSE elnök 
 
Megköszöni a képviselő-testületnek az Egyesületnek nyújtott támogatást, reméli a 
jövőben is így lesz és ugyan ilyen szépen tudnak működni, mint az elmúlt évben. 
Igyekeznek azért mindent megtenni, hogy a támogatást viszonozni tudják.  
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sportegyesület tevékenységéről, az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

79/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 

 
                              A képviselő-testület a Buzsáki Községi Sport Egyesület 
                              tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról 
                              szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
3./ Beszámoló a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesületének t evékenységér ől, az 
     önkormányzati támogatás felhasználásáról:  
 
     Előadó: Zóka Istvánné Egyesület vezet ője 
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Zóka Istvánné Egyesület vezetője. 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről szóló beszámolót is írásban megkapta a 
képviselő-testület. Az Egyesület nem sok pénzből gazdálkodik, de jól gazdálkodik, 
javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Zóka Istvánné  egyesület vezetője 
 
A képviselő-testületnek megköszöni az eddig nyújtott segítséget. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

80/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                             A képviselő-testület a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesületének 
                             tevékenységéről, az önkormányzati támogatás 
                             felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
4./ Beszámoló a temetkezési szolgáltatásról:  
 
     Előadó: Kenyér Endréné temetkezési vállalkozó  
 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Molnár Tamás temetkezési vállalkozó. 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A temetkezési szolgáltatásról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták, 
amennyiben van kiegészítése vállalkozónak kéri tegye meg, és kéri a 
hozzászólásokat. Megköszöni a vállalkozó egész éves munkáját, a lakosság is 
elégedett a szolgáltatással. 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Molnár Tamás  vállalkozó 
 
A beszámolóhoz kiegészítése nincs, javaslata viszont lenne. Nagyon sok az 
elhanyagolt sír, sok balesetveszélyes síremlék, fejkő található. Javasolja a 
balesetveszélyes síremlékeket a sírokra borítani és a hozzátartozó figyelmét felhívni 
a helyreállíttatásra. Kérné az Önkormányzat segítségét a temető végigjáráshoz és a 
balesetveszélyes sírkövek felderítéséhez. 
Egyetlen problémájuk van, az új szemétszállítási szolgáltató nagyon felemelte a 
szolgáltatási díjat. 
 
Nagyon köszöni, hogy a képviselő-testület döntött arra vonatkozóan, hogy a 
felállítani kívánt síremlékek engedélyeztetési tervét az Önkormányzathoz be kell 
nyújtani, így a későbbiek során elkerülhetők lesznek a kellemetlenségek. 
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Kara Lajos  polgármester 
 
Megköszöni a javaslatot, jogos a kérés. Az Önkormányzat egyeztetett időpontban a 
vállalkozó rendelkezésére áll. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a temetkezési szolgáltatásról szóló 
beszámolót fogadja el. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

81/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                                A képviselő-testület a temetkezési szolgáltatásról szóló 
                                beszámolót elfogadja. 
 
 
 
5./ Helyi Választási Bizottság megválasztása:  
 
     Előadó: Mezriczky Tünde HVI vezet ő 
 
 
Mezriczky Tünde  HVI vezető 
 
A választási eljárásról szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek a választást 
megelőzően 42 nappal a Helyi Választási Bizottságot, illetve Szavazatszámláló 
Bizottságot kell választani. 
A SZSZB tagok megválasztása az országgyűlési képviselőválasztás előtt megtörtént, 
most a HVB tagjait kell a képviselő-testületnek megválasztani augusztus 31. napjáig. 
Mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a korábbi HVB tagokat megkérdezte vállalják-
e ezen tisztségüket erre a ciklusra is, mindannyian szívesen vállalták, amennyiben a 
képviselő-testület bizalmat szavaz nekik.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
Szecsődi István Buzsák, Május 1.u.44, Németh István Buzsák, Kossuth L.u.99, 
Varga Béla Buzsák, Tájház u.10.sz. alatti lakost, póttagoknak Félix Ildikó Buzsák, 
Bajcsy Zs.u.3. és Misetáné Kara Éva Buzsák, Kossuth L.u.75.sz. alatti lakosokat 
válassza meg. 
Azt is vizsgálni kell, hogy a bizottság bármely tagja összeférhetetlenségi 
kapcsolatban lenne az induló jelöltekkel. Jelen pillanatban nincs olyan induló, aki 
összeférhetetlenségi kapcsolatban állna a javasolt személyekkel. 
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Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a HVI vezető által javasolt személyeket a 
Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak válassza meg. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

82/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                            A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
- Szecsődi István Buzsák, Május 1.u.44. 
- Németh István Buzsák, Kossuth L.u.99. 
- Varga Béla Buzsák, Tájház u.10. szám alatti lakosokat, 

póttagoknak    -Misetáné Kara Éva Buzsák, Kossuth L.u.75. 
                        -Félix Ildikó Buzsák, Bajcsy Zs.u.3. szám alatti  
lakosokat választotta meg. 

 
 
 
6./ Buzsáki kistérség vízm ű 15 éves gördül ő fejlesztési ütemtervének  
     jóváhagyása:  
 
    Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Az előterjesztést és az ütemtervet a képviselők írásban megkapták. Erről a fejlesztési 
ütemtervről már egyszer döntött a képviselő-testület, azonban a törvényi 
változásoknak megfelelően újra át kell dolgozni és a képviselő-testületek elé kell 
elfogadásra terjeszteni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a buzsáki vízmű 15 éves gördülő fejlesztési 
ütemtervét hagyja jóvá. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  az alábbi határozatot 
hozza: 
 

83/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                            Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV. Zrt. 
                            (8600. Siófok, Tanácsház u.7.) közműszolgáltató által készített 
                            „Buzsáki kistérségi vízmű 15 éves Gördülő fejlesztési terve” című 
                            ütemtervét jóváhagyj, valamint a Magyar Energetikai és 
                            Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a 
                            közműszolgáltatót bízza meg. 
 
                            Felelős : Kara Lajos polgármester 
                            Határidő: határozat megküldése 15 napon belül 
 
 
 
7./ AVE Zöldfok Zrt. által indított perben ügyvédi meghatalmazás adás, az  
     ügyvédi  munkadíj vállalása.  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az AVE Zöldfok Zrt. kártérítési igény és 
szerződésszegésből eredő igények érvényesítése kapcsán pert indított valamennyi 
kiszakadt Önkormányzat ellen.  
Ezzel kapcsolatosan felkéri jegyző asszonyt tájékoztassa a testületet. 
 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy az AVE Zöldfok Zrt. neve megváltozott ,NHSZ 
Településgazdálkodási Zrt. lett az új neve.  
 
Mezriczky Tünde  jegyző 
 
A per tárgyát képező összeg összesen 37 millió Ft. A kiszakadt településektől 
hulladék nagyságától függően  követelnek kártérítést, Buzsák vonatkozásában ez 
557.378 Ft. A Társulási ülésen az érintett települések polgármesterei úgy döntöttek, 
hogy a perben megbíznak egy jogi képviselőt, aki valamennyi települést képviseli a 
bíróságon. A jogi képviselő – Dr. Nagy Marianna -  településenként 5 %.-ért vállalta a 
képviseletet, ami 27.870 Ft-ot jelent az Önkormányzatnak. 
A képviselő-testületnek abban kell dönteni, hogy Dr. Nagy Marianna ügyvédet 
meghatalmazza a perbeli képviselettel és biztosítja az 5 %. ügyvédi munkadíjat. 



10 

 

 
Kara Lajos  polgármester 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az AVE Zöldfok Zrt. által indított perben 
Buzsák község Önkormányzat képviseletével bízza meg Dr. Nagy Marianna 
ügyvédet és vállalja a 27.870 Ft. ügyvédi díjat. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 
 

84/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                         1./ Buzsák község Önkormányzat Képviselő-testülete az AVE 
                              Zöldfok Zrt. által Andocs Község Önkormányzat és társai  
                              alperesek ellen a Siófoki Járásbíróság előtt kártérítés 
                              megfizetése iránt indított 1.G.20.397/2014. számú perben 
                              meghatalmazza Dr. Nagy Marianna (8630. Balatonboglár, 
                              Erzsébet u.1/a.sz.) ügyvédet a perbeli képviseletének  
                              ellátásával. 
 
                         2./ A képviselő-testület az ügyvédi árajánlatnak alapján az 
                              ügyvédi munkadíjra az Önkormányzatra eső pertárgyérték 
                              5 %-át, azaz 27.870 Ft. összeget biztosítja. 
 
                              Felelős : Kara Lajos polgármester 
                              Határidő: értesítésre 8 nap 
                            
 
 
8./ Beszámoló a Buzsáki Települési Értéktár Bizotts ág I. félévi m űködésér ől:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A Települési Értéktár Bizottság I.félévi működéséről szóló beszámolót is írásban 
megkapták a képviselők, kéri fogadják el. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal  az alábbi határozatot hozza: 
 

 
85/2014. (VIII.28.)KT.sz. határozat  

 
 

                              A képviselő-testület a Buzsáki Értéktár Bizottság 
                              I.félévi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
9./ Szociális blokk építéséhez hozzájárulás:  
 
     Előadó: Kara Lajos polgármester  
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A képviselő-testület már korábban is tárgyalt arról, hogy az elkészült tároló és garázs 
folytatásaként a közfoglalkoztatottak részére szociális blokk kerülne kialakításra. Erre 
a közmunkaprogram keretében az Önkormányzat nyert is támogatást, azonban az 
építési munkálatokra nem lesz elegendő. Az építési engedélyek megérkeztek, a 
kivitelező – Stehle Bau Kft. - által benyújtott árajánlat alapján a szociális blokk 11 
millió Ft-ba kerülne.  
Jelenleg a pályázat keretében 5 millió Ft. áll rendelkezésre, ezért csak annyi munka 
készülne el ebben az évben, amennyi a keretbe belefér. 
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k: 
 
 
Mezriczky Ferenc  képviselő 
 
A vizesblokk felújításával az Önkormányzat éves szinten az egybeszámítás 
szabályai szerint eléri a közbeszerzési értékhatárt, ezért a beruházás közbeszerzés 
köteles.  Véleménye szerint az óvodánál is elkerülte az értékhatárt és már ott is 
kellett volna közbeszerzési eljárást lefolytatni.  
 
Mezriczky Tünde  jegyző 
 
Az óvodai beruházás nem érte el az értékhatárt, sőt az Önkormányzat összes 
beruházása ebben az évben nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.  
Ebben a pályázatban a Munkaügyi Központ az építési anyagot támogatja és 
októberben a pályázati pénzzel el kell számolni.  
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Dr. Szűcs Tibor  képviselő 
 
Ez a beruházás a közösségnek, a falunak jó és szükséges, támogatja.  
 
Góz Mihály  képviselő 
 
Javasolja a törvények betartása mellett annyi beruházást elkészíteni, amennyi a 
pályázati pénzbe belefér és ezzel az Önkormányzat nem lépi át a közbeszerzési 
értékhatárt. A következő évben lehet folytatni a beruházást. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Egyetért azzal, hogy a rendelkezésre álló keret erejéig készüljön a beruházás. Kéri a 
képviselő-testületet értsen egyet azzal, hogy a szociális blokk megépítésre kerüljön 
és a kivitelező a Stehle-Bau Kft. legyen.  
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

86/2014. (VIII.28.) KT.sz. határozat  
 
 

                             A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Startmunka program 
                             keretében elnyert pályázat alapján a közfoglalkoztatottak 
                             részére szociális blokk kerüljön építésre és a munkálatokat 
                             a Stehle-Bau Kft. Lengyeltóti, Fonyódi u.10.sz.alatti kivitelező 
                             végezze. 
 
 
10./ Tájékoztatók, bejelentések: 
 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
A testületet már korábban tájékoztatta arról, hogy Kovács Péter csisztai 
ingatlantulajdonos a fürdő melletti területeiből már ajánlott fel az Önkormányzatnak 
átadásra, megvásárlásra területet. A fürdőnek elég kicsi a területe és a fejlesztéshez 
szükséges lesz majd területbővítésre. A kérdéses terület közvetlenül a fürdő mellett 
van és nem Natura 2000-es és a rendezési terv szerint belterületbe vonható.  A 
tárgyalások során Kovács úr  úgy nyilatkozott, hogy rendelkezésre bocsátana 
területet, de vannak kikötései. 
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A Buzsák-Fonyód összekötő út javítása a héten megkezdődik. Elmondja továbbá 
,hogy a fonyódi szakasz javításához Fonyód is megvásárolta és már a helyszínre is 
szállították a mart aszfaltot, szeptemberben fogják elkezdeni a szakasz építését. 
 
Zakariás Zoltán Vilmos  alpolgármester 
 
A templomnál lévő útkereszteződés eléggé balesetveszélyes, a Lengyeltótiból érkező 
autókat elég nehéz észrevenni, ezért javasol a templomhoz egy közlekedési tükör 
kihelyezését.  
 
A Balaton u. végén lévő forgalomlassítót javasolja áthelyezni a kereszteződés után. 
Az ott lakók panaszkodnak, hogy a hajnali és esti forgalomban eléggé hangosak az 
autók a lassító miatt. 
 
Kara Lajos  polgármester 
 
Köszöni az észrevételeket, a lassító áthelyezését az idegenforgalmi szezon végén az 
Önkormányzat megoldja. Neki is szóltak már a lakók, jogos a kérés. 
Jó ötletnek tartja a tükör kihelyezését, ehhez árajánlatot kell kérni, mivel KPM útról 
van szó, lehet, hogy a közút kezelőjétől is engedélyt kell kérni. Ennek utána fognak 
járni.  
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a község ismét nevezett a Virágos 
Magyarországért címért. Az elmúlt héten jártak itt megnézni a falut, nagyon tetszett 
nekik a község, milyen rendezett szép, hogy ilyet kevés helyen lehet látni. Nem csak 
tőlük másoktól is nagyon sok dicséretet, elismerést kap a település. Erre büszke 
lehet a képviselő-testület. 
A temetőben elkészült kőből a támfal és feljáró, melyet Gyuricza Ferenc 
tanyagondnok készített. Nagyon szép lett, köszönet jár ezért neki. 
 
Kara Lajos polgármester megköszöni a képviselő-testületi ülésen való megjelenést, 
az ülést bezárja. 
 

kmf. 
 
 

Mezriczky Tünde                                                                                   Kara Lajos 
   jegyző                                                                                               polgármester 
 
 

Hitelesítők: 
 

 
Góz Mihály                                                                                      Mezriczky Ferenc 
képviselő                                                                                              képviselő 


