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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. április 26-i ülésének 

     jegyzőkönyvéből 

 

 

Jelen vannak:  Csákovics Gyula polgármester 

    Matyikó Zsuzsanna alpolgármester 

    Egyed Zoltán Attila képviselő 

    Elter Imre képviselő 

    Gál Péter képviselő 

    Schwarc Béla képviselő 

 

    dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

    dr. Nagy Ildikó aljegyző    

    Kétszeri Balázs osztályvezető 

    Fodor Anikó ügyvezető 

    Egyed-Hajmási Beáta GAMESZ vezető 

    Baller Zsuzsanna irodavezető 

    Szakáli Anna egyesületi elnök 

    Oláh László kirendeltségvezető 

 

Csákovics Gyula polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 6 fő képviselő jelen van. Szabó Gábor képviselő 

jelezte távolmaradását. 

 

Napirendi pontoknak javasolja az alábbiakat: 

 

1. A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság beszámolója 

Előterjesztések írásban, előadó: Oláh László kirendeltségvezető, Szabó Norbert 

tűzoltóparancsnok 

 

2. Kelemen Pongrác beadványának megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

 

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett 

pályázattal kapcsolatos döntés  

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

 

4. Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester, dr. Kerekes Gyöngyi 

jegyző 
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5. Díjköteles parkolás szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálata  

Előterjesztés írásban, előadó: Fodor Anikó ügyvezető, Csécsi Tamás ügyvezető 

 

6. Zamárdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

7. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály előterjesztései 

Előterjesztés írásban, előadó: Kétszeri Balázs osztályvezető 

 Panoráma és Kiss Ernő utcák új területi lehatározása, új utcanév megállapítása 

 „Eszközhordozó teherautó, rézsűkasza berendezéssel” tárgyú közbeszerzés 

jóváhagyása 

 Zamárdi, Alkotás utca, valamint Alkotás és Balaton utca közötti névtelen utca 

mart aszfalttal történő kivitelezési munkáira beérkezett módosított ajánlatok 

bírálata 

 Gyöngyvirág utcai medertisztítási munkák elvégzésére adott ajánlat bírálata 

 Lévai Balázs kérelme a Bácskai utcai gépjárműparkoló lehatárolásának 

ügyében 

 Közterület-felügyeleti irodába 1 db klíma berendezés elhelyezése 

 

8. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár kérelme munka- 

és szolgáltatási terv elfogadására 

Előterjesztés írásban, előadó: Baller Zsuzsanna intézményvezető 

 

9. Hell Energy Magyarország Kft-vel kötendő bérleti szerződés-tervezet 

megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

10. Személyszállításra (taxi) vonatkozó szerződés-tervezet megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző, dr. Nagy Ildikó aljegyző 

 

11. Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság munkájáról tájékoztató 

Előterjesztés írásban, előadó: Egyed Zoltán Attila elnök 

 

12. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda, Zamárdi Tourinform Iroda, Közösség Ház és 

Városi Könyvtár intézményvezetőivel, és a Zamárdi Parkolási Kft ügyvezetőjével 

kapcsolatos személyzeti döntés 

Előterjesztés írásban és szóban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja. 

A képviselő-testület a 12. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja egyhangú, 6 igen 

szavazattal. 

 

1. A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság beszámolója 

Előterjesztések írásban, előadó: Oláh László kirendeltségvezető, Szabó Norbert 

tűzoltóparancsnok 
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Csákovics Gyula polgármester: Köszönti Oláh László urat, a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság siófoki kirendeltségének vezetőjét. 

 

Oláh László: Köszönti a képviselő-testületet és az ülésen megjelenteket. Zamárdi a területük 

egyik leg probléma mentesebb település tűzeset és műszaki mentés szempontjából. Az elmúlt 

évben 5 tűzesethez vonultak ki az egységek, és 21 műszaki mentést hajtottak végre a kollégái. 

Hatósági, szakhatósági munka viszont magas, 118 hatósági ügyben kellett eljárniuk és 14 

szakhatósági ügyben kérték a tűzvédelmi szakhatóságnak az állásfoglalását illetve 

véleményét. 

Itt is igaz az az elv, hogy sokkal jobb megelőzni, mint megszüntetni a problémákat, 

biztonságos a lakók szempontjából is. A vírushelyzet idején is szerencsére el tudták a 

feladataikat mind a tűzoltóság, mind a katasztrófavédelem részéről. Az idei évi rendezvények 

listáját a hivataltól megkapták, ezzel összefüggésben a szükséges felkészülést megkezdik. 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

107/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: A Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság beszámolója 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Siófoki Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség és a Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

2. Kelemen Pongrác beadványának megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

 

Csákovics Gyula polgármester: Köszöni Kelemen Pongrác úr észrevételeit, illetve dicséreteit.  

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: Kelemen úr észrevételei a közmeghallgatásra érkeztek, de mivel 

az költségvetéssel kapcsolatos meghallgatás volt, így tájékoztatta, hogy a képviselő-testület 

ülésén fogják tárgyalni a beadványát.  

A hivatal részéről nem kivitelezhető az, hogy bizottsági és képviselő-testületi ülés előtt 15 

nappal már az írásos előterjesztések kiküldésre kerüljenek, mivel ezzel a beadott kérelmek 

csúsznának minimum egy hónappal, ami részükről nem vállalható. Májusig amely kérelmek 

beérkeznek, azt igyekeznek mindig adott hónapban beterjeszteni. 

Az információ áramlással kapcsolatos felvetését, az elképzelt rendszert célszerű lenne 

kimunkálni. Kelemen úr szerint nem megfelelő, a hivatal részéről ezt nem érzik feltétlenül 

így, az információ áramlást hivatalon belül kezelik akár e-mailen, akár postai úton, akár 

ügyfélkapunk érkezik a beadvány. 
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Kelemen Pongrác: Nem azt írta, hogy egy hónappal vagy két héttel előtte legyen anyag, 

hanem legyen anyag. Mivel követi a munkát, nagy mennyiségű anyagot lát hónapról-hónapra. 

A másik téma az iratok érkeztetése, fényképpel, dátummal, intézkedésre átadás, stb. Ez egy 

informatikusnak egyértelmű feladat. Az adófizetők megérdemelnének egy jól működő 

rendszert. Konkrétumot is tud mondani, de itt nem lehet kifejteni időhiány miatt. 

 

Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: A hírmondóval kapcsolatban szeretné elmondani, miért 

késedelmesen jelennek meg az anyagok. Mivel elkészült és aláírt anyagból, jegyzőkönyvből 

dolgozik, így meg kell várnia az elkészült anyagot. A környékbeli településeken ilyen 

tájékoztatás nincs és úgy látja erre igény van. A honlapon is fent vannak ezek az anyagok. 

Abban egyetért, hogy szükség lenne egy közvetlen csatornára ahol gyorsabban kapnának 

tájékoztatást az emberek. Fel tudja vállalni azt, hogy egy vélhetően facebook oldalon 

keresztül, hivatalosan fogják tájékoztatni az érdeklődőket. Nem tisztességes az, hogy egy 

csoporton belül ötletelnek, véleményt mondanak úgy, hogy a hivatalos részét nem ismerik 

egy-egy döntésnek, továbbá sértegetik a tisztségviselőket.  

Kelemen Pongrác beadványát általánosnak tartja. A hivatalban mindent átvesznek, 

érkeztetnek, iktatnak, meg van ennek a hivatalos menete. Akit érint, ő érdeklődhet a saját 

ügyének menete felől.  

 

Kelemen Pongrác: A Kormányhivatal műholdas felvételek alapján jelölik ki a fákat kivágásra 

például. 

 

Gál Péter képviselő: Májusi bizottsági ülésre konkrétumokat kér beterjeszteni, azt tárgyalni is 

tudják úgy. Valóban van úgy testületi ülés előtti kiosztás, amit bizottság sem tudott tárgyalni 

több esetben. 

 

Elter Imre képviselő: A közösségi oldalt nem tartja a tájékoztatásra megfelelőnek, honlapon 

tegyék ezt meg. 

 

Egyed Zoltán Attila elnök: Zamárdiban nem tudja, hogy milyen műholdas felvételek alapján 

jelölnek ki fákat vágásra. Minden egyes fát szakértő és katasztrófavédelem is megnéz, 

darabonként, személyesen. Nem felel meg tehát a fenti állítás a valóságnak. 

Amennyiben a központi, titkarsag@zamardi.hu e-mail címre küldenek megkeresést, arra 

intézkedni is fognak. 

 

Schwarc Béla képviselő: A honlappal nincs megelégedve, hónapokkal lemaradásban vannak. 

Ahogy a hírmondóba bekerülnek az önkormányzati anyagok, úgy a honlapra is 

felkerülhetnének aktuálisan mindig. A facebookot nem tartja megfelelőnek a tájékoztatásra. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Egy soron következő bizottsági ülésen várják a konkrét 

javaslatokat, ezt követően tudnak a képviselő-testületnek javaslatot tenni. 

 

Csákovics Gyula polgármester a napirendi pont tárgyalását lezárja. 

 

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett 

pályázattal kapcsolatos döntés  

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

mailto:titkarsag@zamardi.hu
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Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: A kiírásra egyetlen pályázat érkezett, Béres Judit 

jelenlegi intézményvezető-helyettes pályázata. Béres Judit hozzájárult a nyilvános ülésen 

történő tárgyaláshoz. Három tagú bizottság hallgatta meg a pályázót. Szép és tartalmas 

pályázatot állított össze és nyújtott be, amely megfelelt a vonatkozó jogszabályoknak. 

A bizottság – dr. Kerekes Gyöngyi jegyző, Gál Péter képviselő és Matyikó Zsuzsanna 

alpolgármester – egyhangú javaslata, hogy Béres Juditot nevezzék ki a Zamárdi 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetői álláshelyére. A kinevezett intézményvezető 

bérezésére zárt ülés keretében tesznek javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

108/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére 

beérkezett pályázat elbírálása 

 

Zamárdi Város Képviselő-testülete – a 72/2022. (II.28.) Kt. határozatával meghatározott 3 

tagú bizottság véleményének figyelembevételével – megállapítja: 

- a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény intézményvezetői 

álláshelyére kiírt nyilvános pályázat eredményes volt, 

- a Béres Judit 8600 Siófok, Patak u. 18. B. ép. sz alatti lakos által benyújtott pályázat 

megfelelt a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 

 

Zamárdi Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

68.§ (1) bekezdésére figyelemmel, 2022. május 1. napjától 2027. augusztus 15. napjáig a 

Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény intézményvezetőjének Béres Judit 

8600 Siófok, Patak u. 18.B. ép. sz. alatti lakost bízza meg.  

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

4. Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester, dr. Kerekes Gyöngyi 

jegyző 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi 

pontot és elfogadásra javasolja. Itt is el kívánja mondani, hogy jogszabályi változások miatt 

szükséges a folyamatban lévő módosításokat havonta átvezetni, ezért amennyiben szükséges 

akkor a pénzügyi osztály beterjeszti tárgyalásra és elfogadásra az aktuális rendelet-tervezetet 

és előterjesztéseket. 
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal 

megalkotta 6/2022. (IV.27.) számú rendeletét a 2022. évi költségvetés módosításáról. 

A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

5. Díjköteles parkolás szabályozásáról szóló rendelet felülvizsgálata  

Előterjesztés írásban, előadó: Fodor Anikó ügyvezető, Csécsi Tamás ügyvezető 

 

Fodor Anikó ügyvezető: Kéri, hogy a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály előterjesztései 

közül Lévai Balázs- The ZAM – kérelmét szíveskedjen tárgyalni a képviselő-testület, mert a 

döntés a díjköteles parkolásról szóló rendelet jóváhagyását is érintheti. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Törekedni kell arra, hogy a jövőben ne zöldfelületen 

parkoljanak az autók. 

Támogatja, hogy az üzletekhez, teniszpálya mögött legyen parkolás biztosítva, és a 

közeljövőben a Bácskai utcai üzletekhez tartozó parkoló területet is burkolni szükséges.  

Ezzel párhuzamosan a Kiss Ernő utca északi részét, amely a Bácskai utcához vezet, fedjék le, 

így a ki- és beközlekedés is biztosított lesz gyalogosan, és nem lesz balesetveszélyes, mint 

most. 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: A meglévő, kiépített parkoló üzemeltetését a The ZAM 

üzemeltetőjének kell biztosítania a pályázati kiírás értelmében. Az üzemeltető kéri, hogy a 

Bácskai utcai parkoló a teniszpálya vonaláig legyen megnyitva, a Bácskai utcából történő 

megközelítéssel, ún. zsákparkolóként üzemelne. Jelenleg ahol a kiközlekedés most adott, ott 

nem lenne parkolási lehetőség. A Bácskai utcai árok lefedése és gyalogjárda kiépítéséről is 

volt szó ezen a területen. A gyalogjárda terv elkészült korábban, Szent István utcától a Kiss 

Ernő utcáig, de ez a projekt nem folytatódott, így a Kiss Ernő utca északi oldalán lévő árok 

lefedésére nem rendelkeznek tervvel. Van egy testületi határozat a Bácskai utcai zöldfelület 

parkolására vonatkozóan, annak lekerítésére. (Kecskeméti utcától keletre, illetve a sétánytól 

délre 20 méter) 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: A Sziget Zrt a fesztivál ideje alatt a Kiss Ernő utcai bejárattól 

nyugati irányban két méterre állítanak kordonokat, ez a szöveges szerződésben is így szerepel. 

 

Elter Imre képviselő: Kérelmező azt kéri, hogy a parkoló megközelítéséhez vezető út legyen 

lezárva. Ezt az utat éppen erről az útról közelítik meg az üzleteket feltöltő teherautók. 

Amennyiben itt a beközlekedést megszüntetik, a forgalom a Bácskai utcára fog ráterhelődni. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Akkor tud jól működni az elképzelés, amikor a járda megépül. 

 

Csákovics Gyula polgármester: A kérelmezőt tájékoztassák arról, hogy várhatóan a jövő 

évben amikor az árok lefedés, az útszakasz szélesítése és a járda megépítése megtörténik, a 

The ZAM épületéhez beközlekedő utat a Bácskai utcáról megszüntetik. A teniszpályák 

vonalában történő parkoló kialakítással egyetért. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

109/2022. (IV.26.) KT határozat: 
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Tárgy: Színfolt Bt – Lévai Balázs igazgató kérelme parkolóval kapcsolatban 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Színfolt Bt kérelmét. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kiss Ernő utcától északra, a Kecskeméti és a 

THE ZAM épülete közötti zöldterületen az ideiglenes parkolás megszüntetésre kerüljön. 

A kérelem azon részét, hogy a megmaradó parkoló kizárólag a Bácskai utca felől közelíthető 

meg, a képviselő-testület 2022. évben nem támogatja. 

A Kiss Ernő utca felőli bejárat lezárásnak előfeltétele a Bácskai utcai gyalogos járda 

megépítése. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

Fodor Anikó ügyvezető: A parkolásra vonatkozó rendelet módosításának kérdéseit a Pénzügyi 

és Városfejlesztési Bizottság már tárgyalta. A jelen rendelet-tervezet az év végi parkolási 

renddel, az éves bérletek érvényességi idejét tartalmazza. Kiss Ernő, Bácskai és Kecskeméti 

utcai parkoló a lehatárolt terület szerint értendő. 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal 

megalkotta 7/2022. (IV.27.) számú rendeletét a díjköteles parkolás szabályozásáról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6. Zamárdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

110/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zamárdi Polgármesteri Hivatal 

Alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1) A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Zamárdi 

Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának Módosító okiratát elfogadja. 

2) A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Zamárdi 

Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 

elfogadja. 

3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott Módosító 

okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a 

Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága részére küldje meg. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 
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7. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály előterjesztései 

Előterjesztés írásban, előadó: Kétszeri Balázs osztályvezető 

 

 Panoráma és Kiss Ernő utcák új területi lehatározása, új utcanév 

megállapítása 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az 

előterjesztések közül néhányat, ezeket ismerteti. A Kiss Ernő utca, Panoráma utca 

házszámozásainak rendezése szükségessé vált. Ismerteti a határozati javaslatot azzal, hogy a 

képviselő-testületnek az új utcanévre kell döntést hoznia. 

 

Gál Péter képviselő javaslata Fábián Gáspár és Fekete István volt az ülésen. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Fekete István elnevezést támogatja, az általános iskolát is róla 

nevezték el. 

 

Gál Péter képviselő: Fábián Gáspár a ’20-as évektől 1953-ig kötődött Zamárdihoz. Ma is 

megvan az a nyaraló amit a családja építtetett. Az egyik fia sokat segített az utazási irodák 

beindításánál a Balaton déli partján. Másik javaslata Fekete István író, őt nem kell bemutatni, 

mindenki ismeri. 

 

Elter Imre képviselő: Fábián Gáspárt javasolja, az iskola már Fekete István nevét viseli. 

 

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

111/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Panoráma és Kiss Ernő utcák új területi lehatározása, új utcanév megállapítása 

 

 Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pénzügyi 

és Városfejlesztési Bizottság javaslatát a Panoráma és a Kiss Ernő utcák új 

területi lehatárolásáról: 

 A Panoráma utca a Harcsa utca és a Bácskai utca között található, 

 A Kiss Ernő utca a Bácskai utca és az Eötvös utca között található, 

 A jelenlegi Kiss Ernő utcának az Eötvös utca József Attila utca közötti 

szakaszának új elnevezése: Fábián Gáspár.  

 A Leiningen köz folytatása a jelenlegi Kiss Ernő utcától É-i irányban is ezen az 

elnevezésen szerepeljen az ingatlan-nyilvántartásban. 

 Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete kéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szükséges ingatlan 

megosztásokat rendelje meg, az ingatlan-nyilvántartási módosítások ügyében 

járjon el. 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 „Eszközhordozó teherautó, rézsűkasza berendezéssel” tárgyú közbeszerzés 

jóváhagyása 
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Kétszeri Balázs osztályvezető: A következő napirend a GAMESZ részére beszerzendő 

teherautó, a mellékelt előterjesztés alapján. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

112/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: „1 db. eszközhordozó teherautó beszerzése rézsűkaszával felszerelve” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása  

 

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

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. a) pontjainak megfelelőn döntést hoz az „1 

db eszközhordozó teherautó beszerzése rézsűkaszával felszerelve” közbeszerzési 

eljárásban szereplő műszaki tartalom megvalósításáról, egyben elfogadja a 

közbeszerzés csatolt ajánlattételi felhívását és dokumentációját. 

2. Zamárdi Város Önkormányzata az „1 db eszközhordozó teherautó beszerzése 

rézsűkaszával felszerelve” közbeszerzési eljárás Közbeszerzési Bíráló Bizottságának 

tagjait az alábbiak szerint jelöli ki: 

 

dr. Kerekes Gyöngyi – jegyző  

Egyed-Hajmási Beáta – Zamárdi Gamesz vezetője 

Hoffmann Renáta – Adó és Pénzügyi Osztály vezetője 

Kétszeri Balázs – Beruházási és Városüzemeltetési Osztály vezetője 

 

3. Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Zamárdi Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzatának II. fejezet 3. d) pontjainak megfelelően döntést hoz arra 

vonatkozóan, hogy az „1 db eszközhordozó teherautó beszerzése rézsűkaszával 

felszerelve” közbeszerzési eljárás lebonyolításával, a közbeszerzési ajánlattételi 

felhívását és dokumentáció, valamint adásvételi szerződés elkészítésével dr. Kozma 

György közbeszerzési szakértőt bízza meg nettó 400.000,-Ft összegben. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 Zamárdi, Alkotás utca, valamint Alkotás és Balaton utca közötti névtelen utca 

mart aszfalttal történő kivitelezési munkáira beérkezett módosított ajánlatok 

bírálata 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: Az Alkotás utca, az Alkotás és Balaton utca közötti rész mart 

aszfalttal történő burkolására három ajánlat érkezett, a mellékelt előterjesztésben szerepel. Az 

ajánlatokon az eredeti dátum szerepel tévesen, mivel új ajánlatot kértek a mai ülésre az 

árváltozások miatt. 

A képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal (Egyed Zoltán Attila képviselő a 

szavazásban nem vett részt) az alábbi határozatot hozza: 
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113/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Alkotás utca és Alkotás – Balaton utcák közötti névtelen út mart aszfaltozása 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a Zamárdi, Alkotás utca, valamint Alkotás és Balaton utca 

közötti névtelen út mart aszfalttal történő kivitelezési munkáinak elvégzésre a legalacsonyabb 

összesített ajánlatot adó Fecske Kft-t bízza meg bruttó 3.738.880,- Ft értékben. A kivitelezés 

költsége Zamárdi Város 2022. évi költségvetésben jóváhagyott 18 800 000,-Ft költség terhére 

kerül kivitelezésre. 

Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására.  

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                          

Határidő: ért. szerint 

 

 Gyöngyvirág utcai medertisztítási munkák elvégzésére adott ajánlat bírálata 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A bizottság tárgyalta a kishajó kikötő és az utcavégek 

medertisztítási munkáit, és külön javaslatot tett arra, hogy a Gyöngyvirág utcai utcavég 

medertisztítására külön ajánlatot kérjen a hivatal. Ez megtörtént, mellékelték az előterjesztést 

és az ajánlatot. Egy ajánlat szerepel, mivel 1.000.000,- Ft alatti a munka, közbeszerzési 

eljárást nem kell lefolytatni. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

114/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Gyöngyvirág utcai medertisztítási munkák elvégzésére adott ajánlat bírálata 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a Gyöngyvirág utca előtt a Balaton medertisztítására, 

valamint a kikerülő anyagok elszállításának elvégzésére a BÉTA-Q Kft.-t bízza meg bruttó 

982.345,- Ft értékben a Bácskai utcai gyermekpancsoló átépítésére meghatározott keret 

terhére.  

 

Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 Közterület-felügyeleti irodába 1 db klíma berendezés elhelyezése 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: A következő napirend a közterület-felügyeleti irodába klíma 

felszerelése, ehhez készítették el az előterjesztést, amelyet mellékeltek. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

115/2022. (IV.26.) KT határozat: 
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Tárgy: Közterület-felügyelői irodába klímaberendezés beszerzése 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a közterület-felügyelői irodába klímaberendezés beszerzésére 

és telepítésére a Termo-Diagnosztika Kft-t bízza meg 241.500,-Ft +27% Áfa= 306.705,- Ft 

összegben. 

A pénzügyi keret Zamárdi Város 2022. évi elfogadott költségvetésében –azonos 

megnevezéssel- bruttó 400 e Ft értékben rendelkezésre áll. 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 

8. Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár kérelme munka- 

és szolgáltatási terv elfogadására 

Előterjesztés írásban, előadó: Baller Zsuzsanna intézményvezető 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

116/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi munka- és 

szolgáltatási terv elfogadása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

intézmény 2022. évi munka- és szolgáltatási tervét. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 

9. Hell Energy Magyarország Kft-vel kötendő bérleti szerződés-tervezet 

megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: Az átengedhető öltözők darab száma 16, a kijelölés még 

egyeztetés alatt áll. 

 

A Svert kupára biztosított 5 db öltöző ebben a darabszámban nincs bent. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

117/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Hell Energy Magyarország Kft-vel kötendő bérleti szerződés-tervezet elfogadása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Hell Energy 

Magyarország Kft-vel a Zamárdi Önkormányzat tulajdonában álló, szabad strandként 
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hasznosított közterületen lévő 16 db öltözőpavilonra kötendő bérleti szerződés-tervezetet és 

azt a mellékelt, írásos előterjesztés alapján jóváhagyja. 

A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

10. Személyszállításra vonatkozó beadvány megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

118/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Nagyfesztiválokkal (Balaton Sound, Strand fesztivál, ZamJam) összefüggésben, ezen 

rendezvények idejére kijelölt taxiállomás helyek igénybevételére közterületi-használati 

megállapodás megkötése a D.F.XIII.LÉ-GYO Kft-vel 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a nagyfesztiválokkal (Balaton Sound, 

Strand fesztivál, ZamJam) összefüggésben, ezen rendezvények idejére kijelölt taxiállomás 

helyek igénybevételére a D.F.XIII.LÉ-GYO Kft-vel (1141 Budapest, Kalocsai utca 81. B. ép., 

képviselője: Pataky Zsolt) közterület-használati megállapodást köt 2022. évre a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott díjszabás mellett. 

A képviselő-testület felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a közterület-használati 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 

11. Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság munkájáról tájékoztató 

Előterjesztés írásban, előadó: Egyed Zoltán Attila elnök 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2022. április 20-án 

tartotta ülését. Ismerteti a képviselő-testület felé tett javaslatokat. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

119/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: BÉTA-Q Kft megbízása medertisztítási feladatokra 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a kivitelezési munkáinak elvégzésre a legalacsonyabb 

összesített ajánlatot adó BÉTA-Q Kft-t bízza meg bruttó 17.655.540,- Ft értékben Zamárdi 

város 2022. évi költségvetésben jóváhagyott költségek terhére.  



13 
 

Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza a Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

120/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Szélescsapás utca kátyúzása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az idei évben a Szélescsapás utcában 

kátyúzást hagy jóvá, valamint a jövő évben pedig amennyiben a költségvetés helyzete azt 

megengedi, aszfaltozásra kerüljön sor. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

121/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Siófoki út Tóközi útra sebességkorlátozó tábla kihelyezése, és súlykorlátozó 

tábla kihelyezéséről döntés 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta úgy dönt, hogy a 

Zamárdi, Siófoki út Tóköz puszta felé vezető részén mindkét irányba kerüljön kihelyezésre a 

30 km-es sebességkorlátozó tábla. 

 

A képviselő-testület megtárgyalta továbbá és nem engedélyezi, hogy a Zamárdi, Siófoki út 

Tóköz puszta felé vezető részén kihelyezésre kerüljön 5 tonnás súlykorlátozó tábla. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

122/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Műszaki ellenőrzési feladatra megbízás (Sturcz Mihály) 

Zamárdi Város Önkormányzata a 2022. évi zamárdi burkolatépítési munkák műszaki 

ellenőrzési feladatainak elvégzésével a benyújtott 730.000,-, Ft bruttó árajánlat alapján Sturcz 

Mihály egyéni vállalkozót bízza meg.  

A pénzügyi keret Zamárdi Város 2022. évi elfogadott költségvetésének Szakmai 

tevékenységet segítő  szolgáltatások - Szakértői, műszaki ellenőri feladatok elvégzésére 
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biztosított 3.0 MFt terhére kerüljön kifizetésre. Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza 

Csákovics Gyula polgármestert a műszaki ellenőrzési szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

123/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Pálfi István megbízása áramvételezési pontok kialakítására (rendezvénytér) 

 

Zamárdi Város Önkormányzata a rendezvénytéren 2 db új áramvételezési pont kialakítására 

Pálfi István egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 1.292.860,- Ft értékben. A kivitelezés 

költsége Zamárdi Város 2022. évi költségvetésben II.1.2.3 Tourinform Iroda, Közöségi ház és 

Városi könyvtár, mobilház felújítási munkái soron szereplő 6.0 MFt terhére rendelkezésre áll. 

Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                            

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

124/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Horváth Zoltán kérelme Bácskai utcai kishajó kikötő bérleti díjára vonatkozóan 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Bácskai utcai kishajó 

kikötővel kapcsolatos kérelmet és Horváth Zoltán bérlő részére másfél hajóhely nagyságú 

helyre köt szerződést, az ezzel arányos bérleti díjért. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

125/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: ATM automaták telepítésére vonatkozó kérelem 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az ATM Point Kft – 

Meizer Dávid kérelmét 2 db ATM automaták telepítésére vonatkozóan.  
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A képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben térítésmentesen biztosítják az automaták 

letelepítését 2022. évben, a Beruházási és Városüzemeltetési Osztállyal egyeztetett közterületi 

helyszínen  a két automata telepítése megtörténhet.   

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 

126/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: Optimavill Kft – Ruszojevics Balázs kérelme konténer kihelyezésére vonatkozóan 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Ruszojevics Balázs – 

Optimavill Kft kérelmét konténer közterületi lehelyezésére vonatkozóan és nem kívánja a  

hulladékszállításra vonatkozó rendeletét módosítani. Az 1100 liter űrtartalmú konténer 

elhelyezését a képviselő-testület nem engedélyezi. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

127/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Tárgy: 2022. évi Közbeszerzési Terv módosítása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja  a 2022. évre 

vonatkozó Közbeszerzési Terv módosítását.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

128/2022. (IV.26.) KT határozat: 

 

Zamárdi Város Önkormányzata Zamárdi, Fecske utca (Vécsey és Knézich u. között), 

Káposztáskerti u. (Hársfa utcai csomópontjától számított 20 m-es szakaszán) aszfaltozási 

munkák elvégzése, valamint, a Bölcsőde bevető útjának díszburkolatos formában történő 

kivitelezési munkáira az összességében legalacsonyabb ajánlatot adó Fecske Kft-t bízza meg 

bruttó 19 391 755 Ft értékben.  
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A kivitelezéshez szükséges költségek Zamárdi város 2022. évi költségvetésében biztosítottak, 

mely szerint a Fecske utcára 4 870 000,- Ft, Káposztáskerti u. 18 800 000,-Ft terhére, 

valamint a Bölcsődei bevezető utca esetében a rendelkezésre álló 9 200 000,- Ft-ot meghaladó 

4 380 250,- Ft költséget 2022. évi elfogadott költségvetésben szereplő Útfelújítási munkálatok 

(II.1.2.2) pénzügyi keret terhére biztosítja. 

Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza a Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselő-testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját egyhangú, 6 igen 

szavazattal elfogadja. 

 

 

Csákovics Gyula polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

 

kmft 

 

 

Csákovics Gyula        dr. Kerekes Gyöngyi 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

Zárt ülés jegyzőkönyve mellékelve. 


