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Augusztus 20-a alkalmából Zamárdi Városért kitüntetõ címet kaptak:

Szûcs Gáborné (helytörténeti kutatásaiért),

Zamárdi város Családsegítõ Szolgálatának munkatársai 

(a járványhelyzetben tanúsított önfeláldozó, kiváló munkájukért)-

Incze Ágnes, Juhászné Herczeg Anikó, Werner Edit, Kokas István- 

a járvány idején végzett kiváló munkájukért,

az iskolai konyha dolgozói a járvány idején végzett kiváló munkájukért,helytállásukért- 

Csehiné Kertész Zita, Prigliné Bóna Magdolna, Siposné Jávorka Beáta, Szabó Irén, Somogyi Attila.
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ÖNKORMÁNYZAT - RÖVID  HÍREK

Az õsz folyamán elkezdõdik a régóta várt, Zamárdit is érintõ balatoni kerékpárút kivitelezése. 
A Szántód-Zamárdi közötti szakasz biztonságossá tétele az elsõdleges szempont. 
A kerékpárút a Keszeg utcán keresztül fordul majd rá a Panoráma utcára, ahol egy kerékpáros
pihenõhely is kialakításra került majd. 

Csákovics Gyula polgármester

A Balatoni Kék Hullám Zászló díjátadó ünnepségére idén Zamárdiban került sor. A zamárdi
nagystrand a legjobb, ötcsillagos strandminõsítést kapta ebben az évben.

Köszönetemet fejezem ki a városüzemeltetés valamennyi dolgozójának, akik felkészítették a
strandot a szezonra és napi szinten biztosítják a minõségi mûködését.

Csákovics Gyula polgármester
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Óvodavezetõi pályázat

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Zamárdi Napközi Otthonos Óvoda in-
tézményvezetõi álláshelyére Barta Ilona pályázatát fogadta el, és 5 év idõtartamra magasabb
vezetõi munkakörre megbízta 2020. augusztus 15. napjától 2025. augusztus 15. napjáig.

A  képviselõ-testület nevében gratulálunk és munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk.

Zamárdi, a Balaton szíve

Rendkívüli év van, így rend-
kívüli szívet tudtunk idén alkot-
ni: kicsi, de érzõ szívet, amely
a Trianon-centenárium okán a
határon túli testvéreinkért
dobogott. És Szent István
napja lévén, azért is, hogy a
Teremtõ a járványt mulassza el
szent királyunk és Égi Éde-
sanyánk közbenjárására. Most
nem tudtuk meghirdetni a
strandolóknak a szívalkotást,
de hogy ne maradjon el,
„örökös szívcsücsök“ társunk,
Soós Gábor javaslatára össze-
fogtunk jó páran: zamárdiak,
barátok, rokonok és néhány kedves jó ismerõs nyaraló vendég - íme, a képek! A parton is álltak
páran, „beavatottak“, és voltak, akik szerettek volna itt lenni, de csak lélekben tehették. A szívet
27 fõ alkotta most, de bízzunk benne, jövõre lesz újra 1100, mint 2018-ban, vagy 700, mint 2019-

ben. Az idei szív annak
bizonyítéka, hogy az élet élni
akar, ahogy a helyzet épp
lehetõvé teszi. Milyen szép
egyezés, hogy  ma a magyar-
országi templomokban az
alábbi ige hangzott el: „Nagy
gonddal õrizd a szívedet, mert
hiszen belõle indul ki az élet.“
(Példabeszédek, 4.23.) Mi,
zamárdiak, igyekszünk így
õrizni a Balaton szívét is!
Köszönetünk Döme Tamásnak
a drónfelvételekért!

Gál Péter
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Molnár Péter zamárdi vállalkozó 500.000,- Ft

támogatást adott át ifj. Schwarc Bélának a 2020. szeptember 6-án megrendezésre kerülõ C kategóriás
Hosszú Gyula Fogathajtó Emlékverseny megrendezésére.
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Galó Tibor (iskolánk tanára) Bonis Bona A Nemzet Tehetségeiért Díjat vehetett át
kiváló tehetséggondozó munkájáért. 

A díjat Novák Katalin az Emberi Erõforrások Minisztériumának ifjúságügyért felelõs államtitkára adta át. 
Zamárdi város képviselõ-testülete nevében gratulálunk és további jó munkát és sok sikert kívánunk!

2020. július 31-én töltötte be 96. életévét
Vastag Gáborné, Emi néni.

Az önkormányzat nevében Bemné dr.
Schneider Mária és Kiss Jenõné köszöntötte

fel a város immár legidõsebb polgárát.
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselõ-

testülete 2020. nyári üléseirõl

- Június 29.

Csákovics Gyula polgármester tájékoztatást

adott az ülés elõtt arról, hogy 

megrendezésre került a Dobribán Géza sport-

telepen a Dárdai Team és a Petõfi SE közötti jó-

tékonysági futballmeccs. A bevételt ebben az

évben az utánpótlás kapja.

Az orvosi eszköz pályázaton 2.100.000 Ft tá-

mogatást nyert az Önkormányzat, a két orvosi

körzet eszközei kerülnek beszerzésre, bõvítés-

re.

Megköszönte minden zamárdi polgárnak az el-

múlt idõszakban tanúsított, fegyelmezett hoz-

záállását ,továbbá az Önkormányzat intézmé-

nyei dolgozóinak a veszélyhelyzet ideje alatt

végzett lelkiismeretes munkáját.

A képviselõ-testület

1. Zamárdi Város Önkormányzata 2019.

évi zárszámadása

Szita László könyvvizsgáló tájékoztatta a jelen-

lévõket, hogy a részükre eljuttatott 2019. évi

önkormányzati zárszámadás anyagát áttekin-

tették, vizsgálták a vonatkozó elõírások alap-

ján. Megállapították, hogy a rendelettervezet

határidõben beterjesztésre került, amely határ-

idõ a veszélyhelyzet megszûnését követõ egy

hónap. A pénzügyi helyzet stabil volt, szintúgy

a gazdálkodás is. 

A koronavírus járvány miatt több olyan intézke-

dés történt és történni fog, amely miatt a 2020.

évi költségvetési rendelet módosítása is szük-

séges, illetve bevételcsökkenések várhatóak a

jövõ évben is. A tavalyi évi bevételeket és ki-

adásokat is vizsgálták. A pénzmaradvány nagy

része év végén rendelkezésre állt. A közhatalmi

bevételek is jól alakultak.

- megtárgyalta az Önkormányzat 2019.

évi költségvetésének végrehajtásáról,

pénzügyi egyensúlyi helyzetérõl szóló

beszámolót, és azt elfogadta.

2. Polgármesteri határozatok felülvizsgá-

lata 

Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy

a veszélyhelyzet ideje alatt törvényi felhatalma-

zás alapján a polgármesterek hozták meg a

szükséges döntéseket. Zamárdi esetében 39

polgármesteri határozat született, melyek felül-

vizsgálata során lehet módosítást végrehajta-

nia a képviselõ-testületnek, amennyiben úgy

ítélik meg, de visszamenõleges hatállyal nem

lehet döntést hozni.

A 36/2020-as polgármesteri határozat a ren-

dezvénytéren található faházak szezonban tör-

ténõ bérbe adásáról rendelkezett. Ezt követõen

ezt a kérdést a képviselõ-testület is tárgyalta

már rendkívüli ülésén. Javasolja, hogy a fahá-

zakat értékesítsék bérbe adással az idei sze-

zonban, helyieknek 250.000 Ft/faház, nem he-

lyieknek 500.000 Ft/faház. Ehhez nem biztosí-

tanak a vállalkozóknak a faházon kívül semmit,

azt nekik kell megoldaniuk.

A Gourmet fesztivál ideje alatti mûködés a fesz-

tiválszervezõ és a vállalkozók közötti megálla-

podás kérdése.

- megtárgyalta a veszélyhelyzet ideje

alatt meghozott polgármesteri határo-

zatok felülvizsgálatának lehetõségét,

és az alábbi döntést hozza:

ÖNKORMÁNYZAT -BESZÁMOLÓ
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A 36/2020. (VI.8.) számú polgármes-

teri határozatot az alábbiak szerint

módosítja:

A Kossuth Lajos utcai rendezvényterületen

lévõ faházak bérleti díja 500.000 Ft/szezon

(kivéve a kézmûvesítés  árusítás, ami

250.000 Ft/szezon).

A helyi vállalkozók részére a bérleti díjakból

50 %-os kedvezményt biztosít faházanként.

- A képviselõ-testület a veszélyhelyzet

ideje alatt hozott többi polgármesteri

határozatot nem kívánja módosítani.

3. Zamárdi szabadstrandi fejlesztések 2020

- az alábbi határozatot hozta:

A Családbarát vizesblokk konténer ba-

ba-mama szobával beszerzését daru-

zással együtt  a 

Containexm.b.H.ajánlata szerint bruttó 

4.131.310 Ft összegben jóváhagyja.

4. Elektromos töltõállomások bérleti díja

(e-Mobi Kft.)

Kétszeri Balázs osztályvezetõ elmondta: Az e-

Mobi Nonprofit Kft. kialakított két parkolóhelyen

ingyenes töltõállomást elektromos jármûvek

részére, melyhez a parkolóhelyeket az Önkor-

mányzat alakította ki. Az NKM Mobilitás Kft.

megvásárolta az e-Mobi Nonprofit Kft.-t, és

2020. május 1-jétõl a szolgáltatás díjhoz kötöt-

té vált. Az új cég a feltételeket szeretné módo-

sítani, az ezzel kapcsolatos megbeszélés meg

fog történni, de a szerzõdés-tervezetet már

megküldték a hivatal részére.

- megtárgyalta az  e-MobiElektromobilitás

Nonprofit Kft.  a  Zamárdiban   üzemelõ

2 db  elektromos  töltõállomás  bérleti

díjára vonatkozó ajánlatát, és azt

150.000 Ft/töltõállomás/év, összesen

2020. évre vonatkozóan 300.000 Ft bér-

leti díj összegben állapítja meg.

5. Fizetõparkolással kapcsolatos döntés 

Zamárdi, Szent István utcai parkolás, 

III. zóna

- megtárgyalta a Zamárdi, Szent István

utca III. zóna fizetõparkolás kérdését,

és úgy dönt, hogy az 2020. évben térí-

tésmentes lesz.

6. Zamárdi kertmozi üzemeltetésével kap-

csolatos beadvány 

- a kertmozi üzemeltetésére vonatkozó

szerzõdés értelmében befizetendõ ösz-

szeg helyett az idei évben a kialakult

helyzetre tekintettel 500.000 Ft elõleg

befizetését kéri Gömöri László üzemel-

tetõ részérõl. Amennyiben a szerzõdés

módosítására szükség van, akkor a sze-

zon végén a képviselõ-testület tárgyal a

részletekrõl.

7. Rácz Ferenc gödöllõi lakos kérelme

- Rácz Ferenc kérelmének nem ad helyt,

és nem engedélyezi Zamárdi területén

minifánk, gofri és palacsinta árusítását.

8. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó verseny

2020. évi idõpontjának engedélyezése

- engedélyezi, hogy a Tematik Kábel Kft. a

Nemzetközi Balatoni Pontyfogó verseny

idõpontja 2020. október 22-28 között ke-

rüljön meghatározásra a korábbiakban

meghatározott feltételek szerint.

9. Göbész Kft. Pannon-Impex Trade Kft. és

Stocker Tímea Anikó bérleti ügye

- a Göbész Kft. mint bérlõ, a Pannon-

Impex Trade Kft. mint leendõ bérlõ, vala-
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mint Stocker Tímea Anikó mint a

Pannon-Impex Trade Kft. tulajdonosá-

nak kérelmét elfogadja az alábbiak sze-

rint:

• a Göbész Kft-vel 2019. május 6. napján

kötött bérleti szerzõdés módosítását az

alábbi feltételekkel elfogadja:

• hozzájárul, hogy a Göbész Kft. bérleti

jogviszonyának megszûnésével egyide-

jûleg a határozott idõtartamú bérleti

szerzõdés folytatására a Pannon-Impex

Trade Kft. legyen jogosult.

• hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. az idei év-

ben a bérleti díj módosítása nélkül to-

vábbi 4 db vízi jármûvet üzemeltessen a

kérelemben foglaltak szerint, a bérleti díj

szerzõdéskötéskor történõ egyösszegû

megfizetésével egyidejûleg.

• hozzájárul ahhoz, hogy a bérlõ cég tulaj-

donosa, azaz Stocker Tímea Anikó a te-

vékenységet egyéni vállalkozóként foly-

tassa.

• a fentieken túlmenõen az eredeti bérleti

szerzõdés egyéb módosításához a kép-

viselõ-testület nem járul hozzá.

10.Hethland Kft horgászversenyre vonatko-

zó további közterület-használati kérelem

- a 2020. szeptember 25-27 között, a

Hethland Kft. által megrendezésre kerü-

lõ horgászverseny területi hatályát nem

módosítja, az eredeti döntés marad ha-

tályban. 

- Az Önkormányzat a 2020. évi horgász-

versenyt anyagilag támogatni nem tud-

ja.

Egyed Zoltán Attila képviselõ, bizottsági elnök

elmondta: A Harcsa utcai ingatlanokra vonat-

kozó polgármesteri határozatot a bizottság ja-

vasolja helyben hagyni, azon nem javasol vál-

toztatni ( a jogvitában a bíróság tegyen igazsá-

got).

A mai napon a felek a polgármesteri határozat

ellen keresetet terjesztettek elõ. Mivel ezek a té-

mák hosszú évek óta lezáratlanok, így a bizott-

ság is a legjobb megoldásnak a bírósági utat

látja, mivel így egy harmadik fél fog ebben a té-

mában döntést hozni.

Csákovics Gyula polgármester egyetértett az-

zal az állásponttal, hogy legjobb döntés lesz,

ha a bíróság mondja ki a végeredményt a köz-

terület használatával kapcsolatban. Évekkel ez-

elõtt az érintett ingatlanok nem lakásnak épül-

tek, ma egy kivételével mind úgy funkcionál. Az

Önkormányzat készíttetett forgalmi értékbecs-

lést, amit a felek nem fogadtak el. Lehet vitatni

és lehet saját megbízás alapján értékbecslést

megrendelni, azonban ez nem történt meg a

mai napig. A Harcsa utcai önkormányzati terü-

letnek megvan az övezeti besorolása, attól elté-

rõen nem lehet hasznosítani.

11.Polgármesteri határozat megerõsítése

(Zamárdi, Harcsa utcai ingatlanok ügye)

- a 34/2020. (V.19.) számú polgármeste-

ri határozatot nem kívánja módosítani,

azt helyben hagyja.

- Július 23 (rendkívüli ülés)

Csákovics Gyula polgármester a napirendi

pontok tárgyalása elõtt tájékoztatta képviselõ-
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testületet és a jelenlévõket, hogy a zamárdi

nagystrand megkapta az ötcsillagos minõsí-

tést, mûködése alatt elsõ alkalommal. Köszö-

net illeti mindazokat, akik munkájukkal ehhez

az elismeréshez hozzájárultak.

A képviselõ-testület

1. ATÓKA Bt. – Zamárdi Város Önkormányza-

ta közötti szerzõdés-tervezet megtárgyalá-

sa

- megtárgyalta az ATOKA Bt.-vel kötendõ

szerzõdéstervezetet a Zamárdi, Bácskai

utcai teniszpályákkal kapcsolatban, és

azt jóváhagyja az abban szereplõ felté-

telekkel. 

- A 2020. évi szezonra fizetendõ bérleti díj

600.000 Ft+áfa.

- A teniszpályák további üzemeltetésére

vonatkozó feltételekrõl a képviselõ-tes-

tület az õsz folyamán kíván döntést hoz-

ni.

2. MOL Nagyon Balaton váltóponttal kapcso-

latos kérelem megtárgyalása 

- megtárgyalta a MOL Nagyon Balaton

váltópont felállításával kapcsolatos ké-

relmet, és a Volt Produkció Kft. részére

engedélyezi annak kialakítását 2020.

október 2. 8.00 - október 4. 19.00 óra

között a Margó Ede sétány és Zöldfa ut-

ca sarkán az alábbi feltételekkel:

- Sátor felállítása a területen kiszolgálási

célból, illetve zeneszolgáltatás a hatá-

lyos jogszabályok betartásával. 

- a GAMESZ által elvégzendõ takarítási,

egyéb költségekre bruttó 200.000 Ft

összeget határoz meg.

3. Zamárdi Közalapítvány Szervezeti és Mûkö-

dési Szabályzatának elfogadása  

- megtárgyalta a Zamárdi Közalapítvány

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

tervezetét, és azt az abban foglalt tarta-

lommal jóváhagyja.

4. Fenntartói határozat Tourinform Iroda pályá-

zati kérelméhez  

- a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi

Ház és Könyvtár pályázati kérelméhez

az alábbi nyilatkozatot adja:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. mint a Mi-

niszterelnöki Kabinetiroda Kezelõ szerve és a

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztõ Nonprofit

Zrt. által közösen meghirdetett Tourinform iro-

dák és információs pontok felújítása c. pályázat

fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speci-

ális elõírásainak megfelelõen, Zamárdi Város

Önkormányzata mint a Zamárdi Tourinform Iro-

da, Közösségi Ház és Városi Könyvtár fenntar-

tója kötelezettséget vállal arra, hogy a beruhá-

zással létrehozott tevékenységet az üzembe

helyezés idõpontjától számított legalább öt

évig fenntartja.

5. Városnézõ kisvonat mûködéséhez elvi hoz-

zájárulás

- megtárgyalta a MANI Kft. – Csonka And-

rás ügyvezetõ kérelmét, és városnézõ

kisvonat mûködéséhez elvi hozzájárulá-

sát adja 2021. évre vonatkozóan. 

- 2021. évre bérleti díjat a mûködéshez

nem kíván megállapítani. Amennyiben a

szerzõdés 2022. évtõl meghosszabbí-

tásra kerül, a képviselõ-testület a bérleti

díjra vonatkozóan további tárgyalásokat

folytat.

6. Háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntés

- úgy dönt, hogy amennyiben Siófok vá-

ros háziorvosi ügyelete kész fogadni
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Zamárdi települést ,és a fizetendõ díj

maximum 170 Ft/fõ/év, akkor Zamárdi

kész csatlakozni a siófoki ügyeleti rend-

szerhez. Amennyiben konkrét választ

kapnak Siófoktól, akkor a képviselõ-tes-

tület végleges döntést hoz.

7. Czer András kérelme (Zamárdi kõhegy

4813/2. hrsz.)

- megtárgyalta Czer András kérelmét a

Zamárdi, kõhegy 4813/2. hrsz.-ú ingat-

lannal kapcsolatban, és a jelenlegi álla-

potra vonatkozóan háromoldalú nyilat-

kozat kiadásától nem zárkózik el.

8. Zamárdi, Ponty és Keszeg utca

egyirányúsításának megváltoztatására vo-

natkozó kérelem (dr. Szabó Gyõzõ)

- a Ponty és Keszeg utca (Harcsa utca Ki-

látó utca között) egyirányúsításának mó-

dosítására vonatkozó kérelmet megtár-

gyalta, és nem kíván a jelenlegi forgalmi

renden változtatni.

9. Monoki Zoltán és Dorogi Tímea kérelme

- megtárgyalta Monoki Zoltán és Dorogi

Tímea kérelmét, és engedélyezi a

Zamárdi, Petõfi S. utca 35. szám elõtti

füves közterületre 5 db kis növésû

gömbjuhar ültetését azzal, hogy az ülte-

tés a közmûveket nem veszélyeztetheti.

- egyéb díszfüvek és dísznövények ülte-

tését nem engedélyezi.

10.Borsodi Ákos árok lefedési kérelme

- megtárgyalta Borsodi Ákos Zamárdi,

Római utca 10., 2558/10. hrsz.-ú ingat-

lan elõtti árok lefedésére vonatkozó ké-

relmét. 

- engedélyezi az árok lefedését, de a lefe-

dés utáni parkolást nem engedélyezi a

mezõgazdasági gépek akadálytalan

közlekedése érdekében.

11.Zamárdi Fun Park Kft. bérleti díj fizetésére

vonatkozó kérelme

- megtárgyalta a Zamárdi Fun Park Kft.,

Kiss Gergely ügyvezetõ által benyújtott

kérelmet, és az általuk fizetendõ bérleti

díj összegét 2020. évben 50 %-kal csök-

kenti, azaz 750.000 Ft-ban határozza

meg.

12. Zamárdi Petõfi Sportegyesület 2020. évi tá-

mogatása

- megtárgyalta a Zamárdi Petõfi Sportegyesület

támogatási kérelmét, és részére 2020. évben

3.500.000 Ft összegû támogatást biztosít az

alábbiak szerint:

Az Önkormányzat támogatásként átutal

750.000 Ft-ot augusztus elsõ felében, majd to-

vábbi 750.000 Ft-ot pedig szeptember végéig

az egyesület részére.

Az egyesület részére 2020. évben már átutalás-

ra került 2.000.000 Ft pályázati önrész biztosí-

tására, melyet az egyesület mûködésre hasz-

nál fel. A 2.000.000 Ft összeg felhasználást a

képviselõ-testület tudomásul veszi.

13.Zamárdi Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló

ügye

- nem kíván a Polgármesteri Hivatal elõtti

önkormányzati parkoló rendjén jelenleg

módosítani.

- Augusztus 13 (rendkívüli ülés):

Csákovics Gyula polgármester napirend elõtt

tájékoztatta a jelenlévõket és a televízió nézõit,

hogy dr. Dudás Anita Zsuzsanna jegyzõ köz-

szolgálati jogviszonyát közös megegyezéssel

2020. július 31. napjával megszüntették. Sze-



2020. szeptember 11.oldal Zamárdi Hírmondó

mély szerint a bírósági eljárást indokoltnak tar-

totta volna, hogy végre mindenki valljon színt

eskü alatt és öntsenek tiszta vizet a pohárba.

Volt jegyzõ asszonynak jó egészséget kíván.

A képviselõ-testület

1. Zamárdi Város Önkormányzatának

2020. évi pénzügyi átcsoportosításról

döntés

- hozzájárul, hogy Zamárdi Város Önkor-

mányzatának 2020. évi költségvetés-

ének Karbantartási soráról 658.000 Ft +

áfa átcsoportosításra kerüljön Zamárdi

GAMESZ költségvetésének Karbantartá-

si sorára utak kátyúzására. 

2. Szabad strandi fejlesztések:

- Szabadstrand területén kialakításra ke-

rülõ egységes vizuális megjelenésû csa-

ládi öltözõkabinok létesítése (6 db):

a legolcsóbb ajánlatot adó

RamiépInvest Kft. (Balatonszárszó) aján-

latát fogadja el az öltözõkabinok kihelye-

zésével, alapozási munkáival együtt

bruttó 15.200.000 Ft értékben. 

3. Egységes arculati tájékoztató eszközök

kialakítása

a legolcsóbb ajánlatot adó

RamiépInvest Kft. ( Balatonszárszó)

ajánlatát fogadja el az arculati tájékozta-

tó eszközök (oszlopok), táblák kihelye-

zésével, alapozási munkáival együtt

bruttó 2.600.000 Ft értékben. 

- Strandpályázattal kapcsolatban a pá-

lyázathoz szükséges közmûkiépítések-

hez és berendezésekhez – melyek a pá-

lyázatban nem elszámolható költségek

– a 2020. évi költségvetés terhére bruttó

1.113.439 Ft-ot biztosít.

- A családbarát vizesblokk alapozási és

közmûépítési munkáival a 2. sz. Mély-
építõ Kft.-t bízza meg bruttó 615.296 Ft
értékben.

- A családbarát vizesblokk alapozási
áram mérõhely földkábeles kiépítésével
Pálfi István egyéni vállalkozót bízza meg
bruttó 378.143 Ft értékben.

- A családbarát vizesblokk berendezési
tárgyaira („szoptatós” szék, lehajtható
pelenkázó, szemetes) bruttó 100.000 Ft-
ot biztosít.

- A pályázati összeg kiegészítéseként
bruttó 20.000 Ft-ot biztosít a 6 db öltözõ-
kabin, illetve egységes arculati eszkö-
zök kialakítására.

4. Területbérleti kérelem – kerékpárút 

Csákovics Gyula polgármester elmondta, hogy

kerékpárút esetén a hiányzó szakasz a Szán-

tód Révtõl a Keszeg utcáig tartó rész, illetve a

Keszeg utcától (murvás parkoló bejárata) a

zöldfelületen és Ponty utcán keresztül a

Panoráma-Harcsa utca sarkáig.

- megtárgyalta a Reaszfalt Építõipari, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Kft. terület-

használati kérelmét, és a zamárdi

3604/1 hrsz-ú ingatlanból 1600 m2

nagyságú területet 2020. szeptember,

október és november hónapokban bér-

be adja a Kft. részére bruttó 1.000.000 Ft

fizetendõ bérleti díjért. 

5. MÁV-hangosbemondó ügye

- felkéri a hivatal munkatársait, hogy a

vasúti hangosbemondóval kapcsolat-

ban keressék meg a MÁV illetékeseit, és

tegyék meg a szükséges intézkedéseket

a hangerõ csökkentése érdekében.

Matyikó Zsuzsa



Várnagy Miklós
Siófok, Kálmán Imre sétány 2B/8.
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Villanyszerelés,

Villamosgépek javítása

Boyler javítása 

veszélyes fák kivágása,gallyazása,

darázsfészek eltávolítása

Takarítás, szabás-varrás,
Ruhaátalakítás, zipp-zár csere

Tel.: 06 70 339 2685

Tel.: 06 70 451 4279

E-mail: kissjozsef@citromail.hu

Könyvkötõ
vállalja szakdolgozat, könyv, újság

bekötését valamint oklevéltartó,

vendégkönyv és étlaptartó készítését.
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ZAMÁRDI a Balaton szíve logós maszk
kapható a Tourinform Irodában!

Ára: 1000 Ft / db

40-60-95 celsius-fokon mosható,
kétrétegû pamut anyagból készültek,

ötféle színben.

MEGNYITOTTUNK ZAMÁRDIBAN!

szeretettel várunk minden

borkedvelõt a Peti pincészethez!

Palackozott, illetve folyóbor

kínálatunk a következõ:

· Zweigelt Rozé

· Zöld Veltelíni

· Merlot 

Palackos (0,75) áraink: 850.-

Folyóbor (3 vagy 5 literes kiszerelésben) 550.-/liter

Borkóstolóra jelentkezés az alábbi telefonszámon

vagy email címen lehetséges: 

06/20-283-8558   petipinceszet@gmail.com

Keressenek fel minket Facebookon is! 

Várjuk Önöket szeretettel!

Peti Pince 

- Bontást
- Külsõ-belsõ

átalakítást
- Vízszigetelést
- Burkolást
-  Hõszigetelést,színezést

- Térkövezést
- Kõmûves munkákat
- Gipszkartonozást
- Festést,mázolást
- Asztalos és-
- Ácsmunkákat

Faházak, kerti  bútorok gyártása, teljes körû kivitelezése

Vállalunk:

Takács Zoltán
építési  vállalkozó

8621 Zamárdi, Siófoki u.27.

Tel: 06 20/219-7-928

E-mail: takizoli61@freemail.hu


