
KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

2018. május 22-i, rendkívüli ülésének  

jegyzőkönyvéből 

 

 

145/2018. (V.22.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi város településrendezési eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánított, 2056/1, 2058, valamint 2059 hrsz-ú ingatlanok területre szóló – módosítása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi város településrendezési 

eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, 2056/1, 2058, valamint 2059 hrsz-ú 

ingatlanok területre szóló – módosítási munkáival a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező 

Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg bruttó 3.778.250,- Ft összegű megbízási 

díjért. 

A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester              jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2018. július 5. 

 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

2018. május 22-i, rendkívüli ülésének  

jegyzőkönyvéből 
 

 

146/2018. (V.22.) KT határozat: 

 

Tárgy: Balaton Sound 2018 rendezvényhez kapcsolódó döntések meghozatala 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Sound 

fesztivállal kapcsolatos kérdéseket, javaslatokat, és az alábbi döntéseket hozza: 

 

 A képviselő-testület elfogadja az Akusztika Mérnöki Iroda Kft (Baja, Szent László u 

 tca 105.) ajánlatát a Balaton Sound és a Strand fesztiválok zajmérésére vonatkozóan, 

fesztiválonként 500.000,- Ft+ÁFA összegben. A megbízási összeg fedezete a 2018. 

évi költségvetésben biztosított összeg, és az általános tartalék. A képviselő-testület 

felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 A Keszeg utcai, volt teniszpálya területével kapcsolatban, amennyiben a szervezők azt 

használatra alkalmas állapotba hozzák, akkor ingyenesen használhatják az idei 

fesztivál időszak alatt. Előtte a Sziget Kft a hivatallal egyeztessen a rendbetétel 

mikéntjéről. 

 A fűnyírást az előző évhez hasonlóan a GAMESZ végezze el, tavalyi áron. 

 A képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a Strand fesztivállal kapcsolatban 

a 0. napot. 

 Az augusztus 18-19-én a Strand fesztivállal összefüggésben a Balaton-parton nem 

közelíthető meg gépjárművel a színpad, azt a Margó Ede sétány-Kiss Ernő utca – 

Panoráma utcák közötti szakaszon tehetik meg az építés során. 

 A GAMESZ a területen lévő, színpad elhelyezését akadályozó fa kivágásának nem 

látja akadályát, ezért amennyiben a GAMESZ a fakivágást elvégzi, a Sziget Kft a 

költségeket vállalja. 

 A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a B My Lake fesztivál helyszínének 

áthelyezésével kapcsolatos 1000 m
2
 nagyságú terület csökkenést. 

 A képviselő-testület egyetért a Honvéd utcai vendégház igény szerinti hasznosításával, 

melynek eldöntésére felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét. 

 A képviselő-testület egyetért, hogy a behajtási engedélyekkel összefüggő matricákat 

az előző évhez hasonlóan a Sziget Kft szerezze be. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester              jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2018. július 5. 

 



Bogdánné Marosi Gabriella főea 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

2018. május 22-i, rendkívüli ülésének  

jegyzőkönyvéből 

 

 

 

 

147/A//2018. (V.22.) KT határozat: 

 

Tárgy: Parkolási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás és döntés I. 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a fizetőparkolás bevezetésével 

kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.  

A képviselő-testület 2 millió forint keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére a GDPR 

bevezetésével kapcsolatban felmerült plusz informatikai költségekre (IFA online 

vendégkönyv – parkolási kedvezmény érvényesítése érdekében 2 db szerver vásárlása). 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester              jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2018. július 5. 

 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

2018. május 22-i, rendkívüli ülésének  

jegyzőkönyvéből 

 

 

147/B//2018. (V.22.) KT határozat: 

 

 

Tárgy: Parkolási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás és döntés II. 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a fizetőparkolással 

összefüggő pénzügyi kérdéseket, és az alábbi döntéseket hozza: 

 

 A képviselő-testület dr. Sziklay Adrien, a Zamárdi Parkolási Kft ügyvezetője részére 

havi nettó 150.000,- Ft összegű munkabért állapít meg 2018. június 1. napjától. 

 A képviselő-testület a Zamárdi Parkolási Kft felügyelő bizottságának tagjait az alábbi 

személyekben jelöli meg: Matyikó Zsuzsanna alpolgármestert, dr. Kerekes Gyöngyi 

aljegyző, Hoffmann Renáta osztályvezető.  

A felügyelő bizottság tagjainak díjazása személyenként havonta nettó 5.000,- Ft. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester              jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2018. július 5. 

 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 
 


