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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

készült Buzsák község Önkormányzat képviselő-testülete 2018. augusztus 17. 

napján megtartott  rendkívüli ülésén 

 

Jelen vannak: -    Kara Lajos polgármester, 

- Mezriczky Tünde jegyző,  

- Dr. Szűcs Tibor alpolgármester, 

- Megyesi István,  Vaszilkó Nóra, Zakariás Zoltán Vilmos képviselők. 

 

Távolmaradt: Jilling Tibor, Kovács Péter képviselők. 

 

Kara Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A 

jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fő jelen van, az ülés határozatképes és 

megnyitja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zakariás Zoltán Vilmos képviselőt. 

 

A  képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozza: 

116/2018. (VIII.17.) KT.sz. határozat 

 

                                Buzsák község Önkormányzat Képviselő-testülete  

                                Zakariás Zoltán Vilmos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek 

                                elfogadja. 

 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 

 

 

1./ Faluház tetőcserép vásárlásához hozzájárulás. 

 

     Előadó: Kara Lajos polgármester 

 

2./ Temetőkerítés oszloptetők készítésének költségének vállalása. 

 

      Előadó: Kara Lajos polgármester 

 

3./ Önkormányzat bérlakás bérleti jogviszony felmondása. 

 

     Előadó: Kara Lajos polgármester 
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A  képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

117/2018. (VIII.17.) KT.sz. határozat 

 

 

                          A képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal egyetért, 

                          megtárgyalásukat a mai ülés napirendjére tűzi. 

 

 

 

1./ Faluház tetőcserép vásárlásához hozzájárulás: 

 

     Előadó: Kara Lajos polgármester 

 

 

 

Kara Lajos polgármester 

 

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a Faluház energetikai korszerűsítésére 

elnyert pályázat nem tartalmazza a Faluház héjazatának – cserép – cseréjét, arra nem 

kapott támogatást az Önkormányzat. Igaz, hogy a felújítás során erre is sor kerül és a 

régi tetőcserép lekerül, ami nincs rossz állapotban, de a bontás során megsérülnek, 

azt már visszaépíteni nehézkes. A cserép vásárlás költsége az Önkormányzatot 

terheli. Három árajánlat érkezett a Creaton típusú tetőcserépre: 

- Balázs Laci 2004. Kft. Balatonkeresztúr      bruttó: 9.833.664 Ft. 

- Bau Kft. Fonyód,                                          bruttó: 9.733.773 Ft. 

- Domino Kft. Balatonkeresztúr                      bruttó: 9.616.338 Ft. 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy legalacsonyabb ajánlatot tevő Domino Kft. 

ajánlatát fogadja el és a Faluház tetőfedő anyagának költségét – 9.616.338 Ft. - a 

2018. évi költségvetése terhére vállalja.  

 

A  képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

118/2018. (VIII.17.) KT.sz. határozat 

 

 

                      1./ A képviselő-testület a „Faluház energetikai korszerűsítése” 

                           című pályázat keretében a tetőszerkezet felújításához 

                           hozzájárul és a tetőcserép vásárlásának költségét 9.616.338 

                           Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére vállalja. 

 

                     2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Creaton tetőcserepet a 

                          Domino Kft-nél (8648. Balatonkeresztúr, Temető u.1.) 

                          megrendelje és a megállapodást aláírja. 

 

                          Felelős : Kara Lajos polgármester 

                          Határidő: azonnal                       
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2./ Temetőkerítés oszloptetők készítésének költségének vállalása: 

 

      Előadó: Kara Lajos polgármester 

 

 

Kara Lajos polgármester 

 

Szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a temetőnél folyamatban van a kerítés 

építése. Az oszloptetők és kerítés fedlapokról ez ideig nem volt szó, lehet beton, gránit 

és márvány.  Úgy gondolja, ha tartósat szeretnének, akkor nem betonból, hanem 

gránitból kell a fedlapokat elkészíttetni, melynek költségét az Önkormányzatnak kell 

vállalni. Három ajánlatérkezett a 60 db. oszloptető és 56 db fedlapra: 

- Eurostone Trade Kft. Zákányszék    bruttó 3.796.919 Ft. 

- Ó-Testamentum Kft. Lengyeltóti       bruttó 3.937.000 Ft. 

- Nyír-Márvány Kft. Ságvár                 bruttó 2.987.245 Ft. 

                     

 

Javasolja a testületnek járuljon hozzá, hogy a temetőkerítés oszloptetők és fedlapok 

megrendelésre kerüljön  a legalacsonyabb ajánlatot tevő Nyír-Márvány Kft-nél és a 

fedlapok költségét – 2.987.245 Ft-ot - a 2018. évi költségvetése terhére vállalja.  

 

 

A  képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

119/2018. (VIII.17.) KT.sz. határozat 

 

 

                      1./ A képviselő-testület a temető kerítés oszloptetők és kerítés 

                           fedlapok készítéséhez hozzájárul és a költségét 2.987.245 

                           Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére vállalja. 

 

                     2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokat a 

                          Nyír-Márvány Kft-nél (8654. Ságvár, Fő u.2.) megrendelje és 

                          a megállapodást aláírja. 

 

                          Felelős : Kara Lajos polgármester 

                          Határidő: azonnal 

 

 

Kara Lajos polgármester 

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 3./ „Önkormányzati bérlakás bérleti 

jogviszony felmondása”  című napirendi pont tárgyalására rendeljen el zárt ülést. 
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A  képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

120/2018. (VIII.17.) KT.sz. határozat 

 

 

                        A képviselő-testület a 3./ „Önkormányzati bérlakás bérleti  

                        jogviszony felmondása” című napirendi pont tárgyalására 

                        zárt ülést rendel el. 

 

                        A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

Kara Lajos polgármester megköszöni a képviselő-testületi tagok megjelenését, a 

rendkívüli ülést bezárja. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Mezriczky Tünde                                                                                 Kara Lajos  

   jegyző                                                                                             polgármester  

 

Hitelesítő: 

 

 

                                                                                              Zakariás Zoltán Vilmos 

                                                                                                      képviselő 

 

 

      
 


