
KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

81/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi 3613/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan csereügylete 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy Megyei 

Kormányhivatal SOB/03/909-2/2019. szám alatti hiánypótlási felhívását. 

A képviselő-testület a 36/2019. (II.25.) KT határozattal jóváhagyott csereügylet megerősítése 

mellett felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a csereügylet jóváhagyására vonatkozó 

kérelemnek a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz történő benyújtására.  

  

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

82/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3613/6 hrsz-ú ingatlan, és a 

berentei székhelyű MetalSun Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező 

3604/1 hrsz-ú ingatlan, illetve a 3604/2 hrsz-ú ingatlanrész csereügylete 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a tárgyi csereügylet tekintetében 

megállapítja, hogy a csereügylet nem kötelező feladat ellátását szolgálja, hanem gazdasági 

érdek érvényesülését biztosítja. 

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az ügylet megkötése az önkormányzat gazdasági 

érdekei szempontjából indokolt, mivel a város helyi építési szabályzatáról szóló 1/2006. 

(I.20.) önkormányzati rendelet alapján jelenleg teljes terjedelmében a „különleges intézményi 

övezet”-be (K-szabadidőközpont) tartozó önkormányzati ingatlan cseréjével megszerzett 

ingatlan, illetve ingatlanrész nagyobb területegysége „településközpont vegyes” (Vt) övezetbe 

fog tartozni. Az önkormányzat által esetlegesen megvalósítani kívánt építési beruházások 

számára a Vt jelű övezetre vonatkozó előírások szélesebb lehetőségeket teremtenek 

(lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató 

épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

sportépítmény), mint a K-szabadidőközpont övezetre vonatkozó előírások (szabadidős, 

sportolási, vendéglátó, szolgáltató építmények). 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 



 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

83/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Kiss Ernő utcai útépítési vállalkozási szerződés módosítása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi, Kiss Ernő utcai útépítési 

vállalkozási szerződés módosítását bruttó 17.193.642,- Ft összegben elfogadja, és 

felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert, hogy a szerződés módosítást a 2. sz. Mélyépítő 

Kft-vel aláírja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

84/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Kiss Ernő utcai murvás parkolók felújítása 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a Kiss Ernő utcai murvás parkolók – Sirály és Fűzfa 

apartmanházak előtt - felújítási munkáinak elvégzésével megbízza a 2. sz. MÉLYÉPÍTŐ Kft-t 

(8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16.) a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló 

1.200.000,-Ft erejéig.   

A képviselő-testület felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására.  
 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

85/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

 

Tárgy: Zamárdi, 3500/5 hrsz közterületen megvalósítandó díszburkolat építési, felújítási, 

valamint a 2056/16 hrsz-ú rendezvény téren történő díszburkolatos térkövezési munkák 

műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlat ismertetése 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a Keszeg utca és Kilátó utca közötti szakaszon (3500/5 hrsz) 

meglévő sétány felújítási/átépítési, valamint a 2056/16 hrsz-ú rendezvénytér területén térkő 

burkolatépítési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására Sturcz Mihály egyéni 

vállalkozó műszaki ellenőrt bízza meg bruttó 355.000.- Ft díjért. 

Fedezet a Kiss Ernő utcai beruházásból megmaradó keretösszeg. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Csákovics Gyula polgármestert az erre vonatkozó 

vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

86/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

 

Tárgy: Zamárdi, Fecske köz és Knézich utca Gábor Áron és Fecske utca közötti szakaszának 

felújítási munkáira beérkezett ajánlatok bírálata 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a  

 

-Fecske köz útfelújítási munkáinak elvégzésére a legalacsonyabb ajánlatot adó Útéppark Kft-t 

(8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) bízza meg bruttó 2.449.852.-Ft értékben. A 2019. évi 

költségvetésben az ajánlati ár felett rendelkezésre álló pénzügyi keretet „az útburkolat 

felújítási munkák” feladatkörre átcsoportosítja. 

-Knézich utca burkolat felújítási munkáinak elvégzésére a legalacsonyabb ajánlatot adó 

Útéppark Kft-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.) bízza meg bruttó 7.558.326.-Ft értékben. A 

pénzügyi keret „az útburkolat felújítási munkák” megnövelt előirányzata. 

Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási 

szerződések aláírására.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 

 



KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

87/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

Tárgy: „Bejáró lépcsők készítése, telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

1.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. d) pontjainak megfelelőn döntést hoz a 

„Bejáró lépcsők készítése, telepítése” közbeszerzési eljárásban szereplő műszaki 

tartalom megvalósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés csatolt ajánlattételi 

felhívását és dokumentációját. 

 

2.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. c) pontjának megfelelőn „Bejáró lépcsők 

készítése, telepítése” közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza 

meg 250.000.- Ft+Áfa díjért. 

Fedezet a Kiss Ernő utcai beruházásból megmaradó keretösszeg. 

3.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Bejáró lépcsők készítése, telepítése” közbeszerzési 

eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki: 

dr. Kerekes Gyöngyi, Csécsi Tamás, Kétszeri Balázs 

4.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Bejáró lépcsők készítése, telepítése” közbeszerzési 

eljárásra meghívott kivitelezők körét az alábbiak szerint határozza meg: 

-Vízisí Centrum Kft 8600 Siófok, Szőlősi utca 16/c 

  Bakró-Nagy László; Telefon: 30/2109653; e-mail: bamboosziget@bamboosziget.hu 

-Fecske Kft. 8600 Siófok, Erdei Ferenc u. 15. 

  ifj. Hencz Gyula; Telefon 30/9562352; e-mail: fecskemuszak@gmail.com 

-2. sz. Mélyépítő Kft 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16. 

  Radnai József; Telefon:30/9682790; e-mail: info@melyepitokft.hu 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

mailto:bamboosziget@bamboosziget.hu


 

KIVONAT 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 
88/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

Tárgy: „Fövenystrand kialakítása a zamárdi 3500/5 hrsz-ú ingatlanon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 

 

1.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának II. fejezet 3. d) pontjainak megfelelőn döntést hoz a „Fövenystrand kialakítása a 

zamárdi 3500/5 hrsz-ú ingatlanon” közbeszerzési eljárásban szereplő műszaki tartalom 

megvalósításáról, egyben elfogadja a közbeszerzés csatolt ajánlattételi felhívását és dokumentációját. 

2.) Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának II. fejezet 3. c) pontjának megfelelőn „Fövenystrand kialakítása a zamárdi 3500/5 hrsz-

ú ingatlanon”  közbeszerzési eljárás lebonyolítására dr. Kozma Györgyöt bízza meg 250.000.- Ft+Áfa 

díjért. 

Fedezet: Zamárdi, Kiss Ernő utcai vállalkozói szerződés módosítása kapcsán átcsoportosított összeg.  

3.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Fövenystrand kialakítása a zamárdi 3500/5 hrsz-ú ingatlanon” 

közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának tagjait az alábbiak szerint jelöli ki: 

dr. Kerekes Gyöngyi, Csécsi Tamás, Kétszeri Balázs 

4.)  Zamárdi Város Önkormányzata a „Fövenystrand kialakítása a zamárdi 3500/5 hrsz-ú ingatlanon”  

közbeszerzési eljárás kivitelezési munkáinak műszaki ellenőri munkáival az S+S AQUA Kft. (6090 

Kunszentmiklós, Kis utca 8.) bízza meg 450.000.-Ft +27% Áfa összegben.  

Fedezet a Kiss Ernő utcai beruházásból megmaradó keretösszeg. 

5.) Zamárdi Város Önkormányzata a „Fövenystrand kialakítása a zamárdi 3500/5 hrsz-ú ingatlanon” 

közbeszerzési eljárásra meghívott kivitelezők körét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

  cég cím kapcsolattartó email telefonszám 

1 BÉTA-Q Kft. 2457 Adony, Dózsa Gy. U. 5. 

Bartos József 

ügyv. info@beta-q.hu  36309392077 

2 Iszapfaló Kft. 2100 Gödöllő, Ősz utca 20. 

Kovásznai Szász 

Gergely műsz. 

vezető kovasznai.gergely@iszapfalo.hu  36202287484 

3 Aqua-Sió Kft. 

8600 Siófok, Küszhegyi út 

14. 

Csutak Sándor 

ügyv. aquasio.kft@gmail.com  36309296328 

4 S+S Aqua Kft. 

6090 Kunszentmiklós Kis u. 

8. 

Smeller Győző 

ügyv. aquaponor@gmail.com  36209106388 

5 

"Pannon-Fuvar 

2000" Kft. 

8600 Siófok, Tessedik S. u. 

18. 

Guzslován Ferenc 

ügyv.ig. info@pannonfuvar2000.hu  36309468714 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

mailto:info@beta-q.hu
mailto:kovasznai.gergely@iszapfalo.hu
mailto:aquasio.kft@gmail.com
mailto:aquaponor@gmail.com
mailto:info@pannonfuvar2000.hu


 

KIVONAT 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2019. április 11-i, rendkívüli ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 
 

 

89/2019. (IV.11.) KT határozat: 

 

Tárgy: GAMESZ gép beszerzés 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a GAMESZ 

előterjesztését a Trilo S3 lombfelszívó, seprű munkagépre vonatkozóan, és az AGROLÁNC 

Kft Fót ajánlatát javasolja elfogadni nettó 9.300.000,- Ft vételárért a csatolt árajánlat alapján.  

 

A gépbeszerzés fedezete a GAMESZ 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

   

kmft 

 

Csákovics Gyula sk.       dr. Kerekes Gyöngyi sk. 

  polgármester      jegyzői feladatok ellátásával megbízott 

         aljegyző 

 

 

Kivonat hiteles: 

Zamárdi, 2019. április 11. 

 

 

Bogdánné Marosi Gabriella főea 

 

 

 

 


