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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. szeptember 27-i 

üléséről 

 

Jelen vannak: Csákovics Gyula polgármester 

   Matyikó Zsuzsanna alpolgármester 

   Egyed Zoltán Attila képviselő 

   Elter Imre képviselő 

   Gál Péter képviselő 

   Schwarc Béla képviselő 

   Szabó Gábor képviselő 

 

   dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

   dr. Nagy Ildikó aljegyző 

   Kétszeri Balázs osztályvezető 

 

Csákovics Gyula polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselő jelen van. 

 

Napirendi pontoknak javasolja az alábbiakat: 

 

1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata 

Előterjesztés írásban és szóban, előadó: Ripszám János főépítész 

 

2. Zamárdi Város Önkormányzatának első féléves költségvetéséről beszámoló, és a 

költségvetési rendelet módosítására javaslat 

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester, Hoffmann Renáta 

osztályvezető 

 

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ, Házirend és Munkaterv 

elfogadása 

Előterjesztés írásban, előadó: Béres Judit intézményvezető 

 

4. Csehi József Gábor zamárdi lakos haszonbérleti szerződés hosszabbításával 

kapcsolatos kérelme 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

5. Zamárdi, Kiss E. utca északi oldalán gépjármű parkolóhelyek kialakításához 

tervezési ajánlatok elbírálása 

Előterjesztés írásban, előadó: Fodor Anikó, Csécsi Tamás ügyvezetők 

 

6. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály előterjesztései 

a. Zamárdi Bölcsőde játszóudvar pályázati tervének elkészítésére vonatkozó 

árajánlat jóváhagyása. 

b. Zamárdi Bölcsőde működéséhez szükséges ételszállító kisteherautó beszerzése 

c. Vadkacsa sor járdaépítésre vonatkozó ajánlatok bírálata 

      Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  
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7. Rendelet megalkotására, módosítására javaslat 

a. Szociális és gyermekvédelmi rendelet megalkotása 

b. Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 

rendelet módosítása 

c. A közétkeztetési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési 

díjakról szóló rendelet módosítása 

d. Önkormányzati tulajdonú utak mentén felállított közlekedési táblákról, az 

utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának, és 

felhasználásának rendjéről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztések írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző, dr. Nagy Ildikó 

aljegyző, Hoffmann Renáta osztályvezető 

 

8. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási 

megállapodás jóváhagyása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző, Hoffmann Renáta 

osztályvezető 

 

9. Bizottságok munkájáról beszámoló 

a. Humán Bizottság 

b. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja. 

 

Csákovics Gyula polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt átadja az Önkormányzat 

nevében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság két munkatársának, Koncz Tamás és 

Péntek László r. főtörzsőrmesterek részére az elismerő oklevelet és jutalom összeget, egyúttal 

megköszöni a 2022. évi szezonban a nagy rendezvények alatt végzett tevékenységüket. 

A rendezvények időtartama alatt folyamatosan tartották a kapcsolatot Rendőrfőkapitány úrral 

is. A rendőrség szervezett jelenlétének köszönhetően biztonságosan zajlottak le a fesztiválok. 

 

1. Településrendezési eszközök felülvizsgálata 

Előterjesztés írásban és szóban, előadó: Ripszám János főépítész 

 

Ripszám János főépítész: A legutóbbi testületi ülésen ismertette a közbenső egyeztetésre 

elkészített anyagban azokat a főbb, súlyosabb pontokat, amik a beérkezett szakhatósági 

vélemények alapján akadályokba ütköznek, illetve tárgyalni kell róluk. A közbenső 

egyeztetésre írásban beérkezett észrevételekre elkészültek a tervezői válaszok, amelyeket az 

Állami Főépítészi Irodához is megküldtünk, majd Kaposváron személyesen is leegyeztettünk. 

Az ott elhangzottak alapján javították, kiegészítették a tervezői válaszokat. Ezután került 

összehívásra 2022. szeptember 21-re egy egyeztető tárgyalás, amire az összes szakhatóság és 

az ügyben érdekeltek meghívást kaptak. Ők visszaküldték válaszaikat, érdemben új észrevétel 

már nem érkezett erre a tárgyalásra. A tárgyaláson az Önkormányzat képviselőin és 

tervezőkön kívül az Állami Főépítészi Iroda munkatársai vettek részt. Új állami főépítészük 

van, Kétnyári Aranka személyében. Minden pontot végigtárgyaltak, és ez alapján 

összeállításra került egy olyan anyag, ami záró véleményezésre az állami főépítészhez kerül 
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beadásra. Ebbe az anyagba szükséges beépíteni azt a két testületi határozatot, amik a jelen 

ülésen előterjesztésre kerülnek, melyet Fodor Anikó fog ismertetni.   

Az egyik határozati javaslat az új beépítésre szánt területekre vonatkozik. Ezek jellemzően 

kisebb maradvány-területek, amelyek a hatályos tervben közlekedési területek voltak (pl. az 

Endrédi úttal párhuzamos belső út). Ezek a kis területek sorra nem valósulnak meg, amiből 

soha nem lesz út, ezért ezek a területek az új tervben visszasorolásra kerülnek Lke övezetbe, 

ami beépítésre szánt terület. Az Állami Főépítészi iroda észrevételei között szerepelt, hogy az 

új beépítésre szánt területeknek megfelelően területarányosan 15 %-nyi új zöldterületet kell 

kijelölni. Az elkészült anyag ezt tartalmazza. A másik határozat pedig a közbenső egyeztetési 

szakasz lezárására, a végső anyag záró véleményezésének beadására vonatkozik. 

A partnerségi egyeztetés a vészhelyzet miatt online volt, jöttek is észrevételek, ezeket ahogy 

említette figyelembe vették az anyag összeállításakor. 

A civil szféra észrevételeit ebben a végső anyagban már a tervezők szerepeltetik, a választ 

megadták rá és e határozat elfogadása a partnerségi egyeztetés hivatalos lezárását is jelenti. 

Az állami főépítészi záró vélemény beérkezése után a teljes új Településrendezési eszközök 

elfogadása kerül majd előterjesztésre a képviselő-testület elé. 

Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: A partnerségi egyeztetésben részt vevők a válaszokat 

megkapták? 

 

Ripszám János: Amennyiben a képviselő-testület a mai ülésen jóvá hagyja az előterjesztést, 

meg fogják küldeni a válaszokat. 

 

Schwarc Béla képviselő: Azok a kis területek amelyekből utcák lesznek, még nem az 

önkormányzat tulajdonában vannak ha jó értette. Amennyiben ezt a területet a tulajdonos 

visszakapja, a terület beépíthetősége növekedni fog? 

 

Ripszám János: Ezek a területek jórészt a Rétföldi és Endrédi utcán találhatóak, elvileg igen, 

az aktuális beépíthetőség függvényében növekedhetnek. 

 

Csákovics Gyula polgármester: A VÁTI Kht-vel történt egyeztetésen is elhangzott, hogy a 

rendezési tervvel biztosítani kell a kereteket a település további fejlődéséhez, figyelembe 

véve, hogy élhető maradjon a város. Zamárdiról a vélemény is az, hogy egy dinamikusan 

fejlődő település. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

238/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei 

elkészítése véleményezési szakaszának lezárásáról 

 

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
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településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) – 2022. június 30.-án 

hatályos szövegállapota szerinti – 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő határozatot hozza: 

 

1./ Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Zamárdi Város 

Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei elkészítése 

Véleményezési anyagának az Eljr. – 2022. június 30.-án hatályos szövegállapotának – 

38.§ szerinti véleményezési szakasza, benne a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény – Felhívás kifüggesztése idején hatályban 

lévő – 157.§-a alapján elektronikus úton a partnerségi egyeztetése, lefolytatásra került.  

 A beérkezett államigazgatási, érintett önkormányzati és partneri véleményekre Tervezői 

válaszok születtek, melyekre – a 2022. szeptember 21.-én megtartott eltérő vélemények 

tisztázásáról szóló Egyeztető tárgyalás meghívójához csatolt – Tervezői válaszok kerültek 

megfogalmazásra.  

 Az Egyeztető tárgyaláson, szabályos meghívó ellenére, kizárólag az Állami Főépítész és 

munkatársa vett részt. Az Egyeztető tárgyaláson elhangzott észrevételekről, valamennyi 

résztvevő által aláírt Jegyzőkönyv készült.  

 Az Eljr. – 2022. június 30.-án hatályos szövegállapotának – 34.§ (2) bekezdés b) pontja 

alapján, a levelükben szereplő észrevételek okán, sem a magukat írásban kimentő 

államigazgatási szervek, sem az írásban sem visszajelző államigazgatási szervek és 

önkormányzatok kifogást nem emelő véleményezőnek számítanak a véleményezési 

szakaszban. 

2./ Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete Zamárdi Város 

Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei elkészítésének 

Véleményezési anyagára érkezett államigazgatási szervi és önkormányzati véleményekre, 

valamint lakossági észrevételekre, javaslatokra adott – a 2022. szeptember 21.-én 

megtartott eltérő vélemények tisztázásáról szóló Egyeztető tárgyalás alapján véglegesített 

– Tervezői válaszokat elfogadja. 

3./ Zamárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete Zamárdi Város Településfejlesztési 

Koncepciója és Településrendezési Eszközei elkészítésének partnerségi egyeztetését, 

egyben Zamárdi Város Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Eszközei 

elkészítésének véleményezési szakaszát lezárja. 

 

1. melléklet Tervezői válaszok 

2. melléklet Egyeztető tárgyalás iratai (Jegyzőkönyv és jelenléti ív, egyeztető 

tárgyalásra beérkezett vélemények) 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

239/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Város Településrendezési Eszközeinek elkészítése keretében kijelölésre 

került új beépítésre szánt területekről 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

b) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdése szerinti 

feladatkörében eljárva, az Étv. 7. § (3) e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő 

határozatot hozza: 

 

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

Településrendezési Eszközeinek elkészítése keretében kijelölt, jelen határozat 1. mellékletét 

képező Új beépítésre szánt területek a település beépítésre szánt területeit olyan célra kívánják 

növelni, amilyen célra a már beépítésre kijelölt területein belül nincs megfelelő terület. 

 

1. melléklet Új beépítésre szánt területek 
 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

2. Zamárdi Város Önkormányzatának első féléves költségvetéséről beszámoló, és a 

költségvetési rendelet módosítására javaslat 

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester, Hoffmann Renáta 

osztályvezető 

 

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

tárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

240/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Város Önkormányzatának első féléves költségvetéséről beszámoló 

Zamárdi Város Önkormányzatának épviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésének első féléves gazdálkodásáról, pénzügyi egyensúlyi helyzetéről szóló 

beszámolót, és azt elfogadja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

megalkotta 16/2022. (IX.29.) számú rendeletét az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról.  

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

3. Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ, Házirend és Munkaterv 

elfogadása 

Előterjesztés írásban, előadó: Béres Judit intézményvezető 
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A képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

241/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának  

 elfogadása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

242/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Házirendjének elfogadása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Óvoda Házirendjét jóváhagyja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

243/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Munkatervének elfogadása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Óvoda Munkatervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

4. Csehi József Gábor zamárdi lakos haszonbérleti szerződés hosszabbításával 

kapcsolatos kérelme 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

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

és javasolja a zamárdi 085, 086/2 és 086/6 hrsz-ú ingatlanok haszonbérletbe adását 5 év 

időtartamra 2022. december 1. napjától kezdődően. A haszonbérleti díj összegét 2.000 AK/ha-

ban javasolt megállapítani. 
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A képviselő-testület vita és ellenszavazat nélkül egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

244/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Csehi József Gábor haszonbérleti szerződés hosszabbításának kérelme (zamárdi 085, 

086/2 és 086/ hrsz) 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete Csehi József Gábor zamárdi lakos 

kérelmének helyt ad, és a zamárdi 085, 086/2 és 086/6 hrsz-ú ingatlanok haszonbérletbe 

adását 5 év időtartamra 2022. december 1. napjától kezdődően meghosszabbítja. A 

haszonbérleti díj összegét 2.000 AK/ha-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

5. Zamárdi, Kiss E. utca északi oldalán gépjármű parkolóhelyek kialakításához 

tervezési ajánlatok elbírálása 

Előterjesztés írásban, előadó: Fodor Anikó, Csécsi Tamás ügyvezetők 

 

Elter Imre képviselő: A Kiss Ernő utcai terület Wellamarin szállodával szembeni része marad 

a mostani állapotában? 

 

Csákovics Gyula polgármester: Tudomása szerint a pénzügyi bizottság javaslata alapján 

került sor erre a döntésre. 

 

Elter Imre képviselő: Nem volt erről szó bizottsági ülésen. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Ebben az esetben viszont javasolja a Kiss Ernő utca déli 

részének bevonását is, a szállodával szemben. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

245/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Kiss E. utca északi oldalára, az Eötvös utca és a Bácskai utca közti szakaszra 

gépjármű parkolóhelyek kialakításának tervezésére megbízás 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Zamárdi, Kiss E. utca 

északi oldalára, az Eötvös utca és a Bácskai utca közti szakaszra, illetve a Kiss Ernő utca déli 

oldalára, a Wellamarin szállodával szemben lévő területen gépjármű parkolóhelyek 

kialakításának tervezésére benyújtott árajánlatokat. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy 

a Zamárdi Parkolási Kft a Geoplaner Kft-vel kössön megbízási szerződést a tervezési munkák 

elvégzésére, mely a hatósági engedélyeztetési eljárással összefüggő feladatok ellátását is 

magába foglalja, illetve a Kiss Ernő utca déli részének tervezését is magába foglalja. 
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Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

6. Beruházási és Városüzemeltetési Osztály előterjesztései 

Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  

a. Zamárdi Bölcsőde játszóudvar pályázati tervének elkészítésére vonatkozó 

árajánlat jóváhagyása 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: Szóban kiegészítené, hogy a játszóudvar tekintetében történt 

egyeztetés, hogy milyen rendezés lenne még szükséges. Az egyik a kis játszóudvar 

fakerítéssel, illetve a többi rész füvesítéssel és növénytelepítéssel. 

Az elnyert pályázatban bruttó 4.7 M Ft még rendelkezésre áll tereprendezés feladatok 

elvégzésére, ehhez közbeszerzési eljárás szükséges. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

246/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Bölcsőde játszóudvar pályázati terveinek elkészítése 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi Bölcsőde játszóudvar 

pályázati terveinek elkészítésével a KERTEN Bt-t bízza meg bruttó 317.500,- Ft összegben. 

 

A pénzügyi keret Zamárdi város 2022. évi elfogadott költségvetésének Pályázatírás, pályázati 

tervezések, eljárási díjak megnevezésű tételsoron rendelkezésre álló 5.0 MFt terhére 

biztosítható. Zamárdi Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert a tervezési 

szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

b. Zamárdi Bölcsőde működéséhez szükséges ételszállító kisteherautó beszerzése 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a mai ülésén 

tárgyalta a napirendet. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Ismerteti a bizottság határozati javaslatát. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

247/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi bölcsőde működéséhez szükséges ételszállító jármű beszerzésének 

jóváhagyása 

 



9 
 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi bölcsőde működéséhez 

szükséges ételszállító jármű vásárlására nettó 5 millió forintot biztosít az Önkormányzat 

költségvetésében, a GAMESZ részére gépjármű beszerzésre elkülönített keretösszeg terhére. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                

Határidő: ért. szerint 

c. Vadkacsa sor járdaépítésre vonatkozó ajánlatok bírálata 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő jelzi, hogy a napirend szavazásában nem vesz részt érintettsége 

miatt. 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: Ismerteti a határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen (Egyed Zoltán Attila képviselő a szavazásban nem vesz 

részt) szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

248/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Vadkacsa sor járdaépítésre vonatkozó ajánlatok bírálata 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi, Vadkacsa sornak a Tóközi 

utca és a DRV Zrt. bejárója közötti szakaszán található gyalogjárda 50%-ának (DRV Zrt. 

bejárójától indulva a város felé) felújításával a legjobb ajánlatot adó Fecske Kft. bízza meg 

5.510.000,-Ft + ÁFA = 6.997.700,-Ft bruttó összegben.   

 

A kivitelezési munkák anyagi fedezete Zamárdi Város Önkormányzatának 2022. évi 

költségvetésében jóváhagyott II.1.2.8. számú soron bruttó 7.000.000,-Ft összegben 

rendelkezésre áll. 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Csákovics Gyula 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Elter Imre képviselő: Szeretné még a Kiss Ernő utcai parkoló építés témájához elmondani, 

hogy a tervezés folyamán vegyék figyelembe azt is, ha lesz anyagi forrás a későbbiekben, 

hogy a meglévő útszakaszhoz és járdához igazodjon az új építés, harmonizáljon azzal. 

 

 

7. Rendelet megalkotására, módosítására javaslat 

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

Hoffmann Renáta osztályvezető 

 

a. Szociális és gyermekvédelmi rendelet megalkotása 

 

Gál Péter képviselő: A Humán Bizottság tárgyalta a rendeletre vonatkozó hivatali 

előterjesztést.  
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Ismerteti a bizottság javaslatait. A rendelet bölcsődére vonatkozó részével egybehangzóan 

egyetértenek.  

3. pont Hatásköri szabályok: 3. § (2) bekezdés: A bölcsődei felvételről szóló elutasító döntés 

ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet kérnek, hogy a képviselő-testület a 

Humán Bizottságra ruházza át. 

5. pont Gyógyszertámogatás és gyógyászati segédeszköz támogatás: 6. § (2) bekezdés:  

- maximum 12 hónapra lehet megállapítani  

(3) bekezdés a) pont: 

- egyedül élő esetén 300 % 

- családban élő esetén 250 %. 

7. pont Települési temetési támogatás: 11. § (2) bekezdés:  

- egyedül élő esetén 500 % 

- családban élő esetén 450 % 

11. pont Rendkívüli temetési támogatás: 15. § (3) bekezdés: 

- A támogatás összege maximum: 24.000 Ft/kérelmező/alkalom. 

12. pont Étkeztetés: 16. § (2) bekezdés b) pont: 

- életkorára tekintettel, ha egyedül élő és betöltötte a 65. életévét 

(4) bekezdés: 

A szociálisan rászorulónak az étkezési térítési díj teljes összegéből minimum 25 %, maximum 

100 % kedvezmény/fő adható. Az étkeztetési személyi térítési díjat az igénybe vevő 

családjában élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének figyelembevételével a következő 

kedvezmények szerint kell megállapítani: 

a) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

200 %-át, akkor térítésmentes 

b) ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj  

ba) 220 %-át, akkor az intézményi térítési díj 75 % 

bb) 250 %-át, akkor az intézményi térítési díj 50 % 

bc) 280 %-át, akkor az intézményi térítési díj 25 %-a. 

15. pont Gyermekek napközbeni ellátása 20. § (2) bekezdés: 

A gyermekek bölcsődei felvételének lehetőségeit és módját a Gyvt. 42/A. §- és az intézmény 

SZMSZ-e tartalmazza. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, 

elfogadásra javasolják. 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

megalkotta 17/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendeletét a szociális és gyermekvédelmi 

ellátások helyi szabályairól. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

b. Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 

rendelet módosítása 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, 

elfogadásra javasolják. 
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Gál Péter képviselő: Leírva nem látta, hogy az ülésen helyesbítette azt a mondatot, miszerint a 

Fő utcai hársfák nem kipusztultak, azért kerültek kivágásra, mert az érintett lakók kérték. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Szerepel leírva a jegyzőkönyvben ez a kiegészítés. 

 

 

 

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

megalkotta 18/2022. (IX.29.) számú önkormányzati rendeletét az egyes helyi jelentőségű 

természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 21/2004. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

c. A közétkeztetési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési 

díjakról szóló rendelet módosítása 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Az ülés előtti rendkívüli bizottsági ülésen tárgyalták, 

elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. A 4., 5. és 6. pontokat a 2. mellékletből törölni 

javasolják. 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: Ezek a pontok az Óvodára vonatkozóan a külsős étkeztetésére 

értendő. 

 

Elter Imre képviselő: Nagy dilemma, hogy ezek a díjak a jövőben is tarthatóak lesznek-e a 

helyi és nem helyi gyermekekre vonatkozóan. Van helyben iskola és óvoda, amennyiben más 

településre íratják be a gyereket, annak plusz költségei lehetnek. 

 

Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: Nem tenne különbséget a helyi és nem helyi gyermekek 

esetében. 

 

Béres Judit intézményvezető: Jelenleg a 100 férőhelyes óvodában 71 gyermek jár, akik nem 

csak helyiek. Helyi gyermek körülbelül 40 fő. Nem tartja kivitelezhetőnek, hogy azoktól akik 

nem zamárdiak, külön díjat szedjenek. A nem helyi szülőknek a beíratásnál elmondják, hogy 

amennyiben lehetőségük van rá, az étkezést fizessék. Ebből nem is szokott probléma lenni. 

 

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

megalkotta 19/2023. (IX.29.) számú önkormányzati rendeletét a közétkeztetési 

intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 13/2012. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

d. Önkormányzati tulajdonú utak mentén felállított közlekedési táblákról, az 

utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának, és 

felhasználásának rendjéről szóló rendelet módosítása 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Ez a rendelet-tervezet is az ülést előtti bizottsági ülésen 

szerepelt, elfogadásra javasolják. 
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Schwarc Béla képviselő: Arra van joga az Önkormányzatnak, hogy amennyiben nem 

szolgáltató cég használja az úthálózatot, akkor ha díjat nem is kérhetnek tőlük, de behajtási 

engedély kérésére kötelezethetnék. Amennyiben egy-egy út meghibásodik, akkor számon 

lehetne kérni az adott cégtől. Kérdés, hogy ezt ki tudná naprakészen ellenőrizni. 

 

Zamárdi Város Önkormányzata képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal 

megalkotta 20/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú 

utak mentén felállított közlekedési táblákról, az utakon történő súlykorlátozásáról, a 

behajtási engedélyek kiadásának, és felhasználásának rendjéről szóló 22/2012. (VI.19.) 

számú rendeletének módosításáról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

8. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási 

megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző, Hoffmann Renáta 

osztályvezető 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

249/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása (Zamárdi Önkormányzat GAMESZ) 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi Polgármesteri Hivatal és 

Zamárdi Város Önkormányzat GAMESZ között kötendő munkamegosztási megállapodást 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

250/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása (Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és 

Bölcsőde) 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi Polgármesteri Hivatal és 

Zamárdi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde között kötendő munkamegosztási 

megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

251/2022. (IX.27.) KT határozat: 
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Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása (Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi 

Ház és Könyvtár) 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi Polgármesteri Hivatal és 

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár között kötendő munkamegosztási 

megállapodást jóváhagyja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester                                                Határidő: ért. szerint 

 

9. Bizottságok munkájáról beszámoló 

 

a. Humán Bizottság 

 

Gál Péter képviselő: A Humán Bizottság megtartotta ülését, melyen saját hatáskörben hoztak 

döntéseket. Amennyiben kérdés merül fel, zárt ülés keretében válaszolni fog. 

 

Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: Az idősek köszöntéséről volt szó bizottsági ülésen? 

 

Gál Péter képviselő: Még nem tárgyalták. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Bár a covid helyzet miatt a nagyobb létszámú összejöveteleket 

is megtartják ma már, véleménye szerint továbbra is a probléma jelen van és legjobban az 

idősebb korosztály érintett és veszélyeztetett. Óvatosan kezelné jelenleg is ezt a kérdést még. 

A képviselő-testület a Humán Bizottság beszámolóját egyhangú, 7 igen szavazattal 

elfogadja. 

 

 

b. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Ismerteti azokat a javaslatokat, amelyet a mai ülés folyamán 

még nem tárgyaltak. Napirend előtt beszéltek az energia díjakról is. Külön kell kezelni a 

közvilágítást és az intézmények világítását, fűtését. Az önkormányzati intézmények energia 

beszerzésének közbeszerzési eljárásával megbíztak egy erre szakosodott céget, az már 

folyamatban van. Arról is beszéltek, hogy a bérleti díjakat felül kell vizsgálnia az 

Önkormányzatnak, és dönteni kell arról, hogy kívánnak-e emelni azokon. A téli 

díszkivilágítás kérdésében is döntést kell hozni, illetve a parti sétány szezonon kívüli 

kivilágításának szüneteltetése kérdésében is.  

 

Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: A megalakuló Zamárdiért Egyesület a kutyastrand 

ügyében szeretne lakossági fórumot összehívni. A fórum elnevezését nem támogatja, helyette 

konzultáció szerepeljen véleménye szerint. 

 

Csákovics Gyula polgármester: A kutyás strand ügyében már volt megbeszélés vállalkozói 

fórumon. Ott is elhangzott, hogy emberi fürdőzésre kijelölt strandon nem lehet kutyastrandot 

kialakítani. Nyilván vannak olyan részek Zamárdiban, Zamárdi-felsőn ahol ki lehetne jelölni, 

de ott az érintett ingatlantulajdonosok tiltakoznak. Egy petíció ezzel kapcsolatban már be is 

érkezett. A fórumon kérte, hogy jelöljék meg, hol lehetne kialakítani úgy kutyás strandot, 
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hogy az ne ütközzön ellenvéleményben. Jelenleg Zamárdi közigazgatási területén nem lát 

olyan helyszínt, ahol megvalósítható lenne egy kijelölt kutyás strand létrehozása. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A két kijelölt strandon kívül Zamárdi területe olyan adottságú, 

amely ingatlanokkal körülvett. Ezeken az utcavégi területeken kialakítani egy strandot úgy, 

hogy az ott ingatlannal rendelkezők tiltakoznak ellene, nem lehet. Úgy gondolja, hogy ez a 

témát már párszor áttárgyalták, nem lát jelenleg lehetőséget megfelelő terület kijelölésére. 

 

Elter Imre képviselő: Egyetért az elhangzottakkal, az ő véleménye is hasonló. Amennyiben a 

civil szervezetnek van konkrét javaslata azt tegyék meg, és a képviselő-testület el tudja 

dönteni, hogy foglalkozik-e a továbbiakban a strand kialakításával.  

 

Gál Péter képviselő: A Tourinform Irodával kapcsolatban szeretné ismertetni a Magyar 

Turisztikai Ügynökség gratuláló levelének egy részletét, amelyet az ellenőrzést követően 

kaptak kézhez. A zamárdi iroda közel 100 %-osan teljesítette a névhasználati kézikönyvben 

előírtakat. Egy kiváló munkát végző irodáról van szó és szeretné megköszönni Polgármester 

úr támogatását is, hogy ez így megvalósulhatott.  

 

Csákovics Gyula polgármester: Szeretné ő is megköszönni az iroda egész éves munkáját, 

kiemelten a szezonban végzett tevékenységüket. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

252/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár előterjesztései 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Zamárdi Tourinform 

Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár előterjesztéseit, és azokat elfogadja. 

A képviselő-testület az ősz folyamán felülvizsgálja a rendezvénytéren a faházak 

hasznosítására vonatkozó lehetőségeket, illetve kéri, hogy a GAMESZ a szükséges faház 

javításokat az őszi-téli időszakban végezze el.  

A képviselő-testület egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával, miszerint a 

sétányon lévő szemetesekre kutyát bevinni tilos tiltó matricák kerüljenek kihelyezésre, a 

dohányzást tiltó matricák mellé, illetve egyetért azzal, hogy vizsgálják felül a Margó Ede 

sétányon a nem gyalogos közlekedést (kerékpár, roller, gokart, stb.). 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

253/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi, Csap utcai járda kiépítése, aknák környezetének rendbetétele 
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és a Csap utcai járda 

kiépítését, valamint az az aknák környezetének rendbetételi költségeit  szerepeltetni kívánja a 

2023. évi költségvetési tervezetben. A képviselő-testület a pénzügyi lehetőségek 

függvényében dönt arról, hogy melyik verzió kerüljön véglegesítésre a költségvetésben.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

254/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Utcák felújítására vonatkozó döntés 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és kéri a hivatalt, hogy 

vizsgálja felül azokat az utcákat, amelyeket feltétlenül szükséges felújítani. A javasolt utcák 

felújítási költségeit a 2023. évi költségvetésnél tárgyalja a bizottság és a képviselő-testület. 

A képviselő-testület kéri a Bercsényi utca közvilágításának felülvizsgálatát és a lehetséges 

megoldás kidolgozását a hiányzó lámpatestek pótlására. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

255/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Papp Tibor Felsőpincesor aszfaltozásának kérelme 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Papp Tibor kérelmét a 

Felsőpincesori út aszfaltozásával kapcsolatban, és annak kérdését a 2023. évi költségvetés 

tárgyalásakor veszi napirendre. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A műfüves pálya igénybevételi díjának 12.000,- Ft-ot javasol 

megállapítani.  

 

Csákovics Gyula polgármester: A pálya felújításra került, világítást is kell biztosítani, ezért 

20.000,- Ft-os díjat javasol.  

 

Elter Imre képviselő: Csak külsős edzésekről nem igazán tud. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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256/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Általános Iskola kérelme 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az Általános Iskola 

kérelmét, és a sportpályával kapcsolatos kérelmének helyt ad azzal, hogy a szükséges 

felújításokat a GAMESZ végezze el. 

A képviselő-testület egyetért a bizottság javaslatával a műfüves pálya bérbe adásának 

felülvizsgálatára vonatkozóan azzal, hogy a helyi iskolás gyermekek általi használatra 

térítésmentesen,  zamárdi szervezésű edzésekre pedig 20.000,- Ft bérleti díj ellenében van 

lehetőség.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Feke Mariann a Keszeg utcai kerékpárúttal kapcsolatos 

felvetéseit is tárgyalta a bizottság. A bizottság nem tudott megfogalmazni olyan megoldást, 

amely a felvetett problémákat orvosolni tudná. Azon ingatlantulajdonosoknak van problémája 

a kerékpárúttal, amely előtt elhaladnak a kerékpárosok, amit nyilván megszüntetni nem lehet.  

Amennyiben táblákat helyeznek ki a kerékpárosok részére figyelem felhívásként, az nem 

fogja megoldani a megnevezett problémákat. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

257/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Bölcsőde riasztórendszerének kiépítése 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a bölcsőde 

riasztórendszerének kiépítését az adott árajánlat alapján a Pelso Alarm Kft által, bruttó 

320.040,- Ft áron. 

A képviselő-testület a távfelügyeleti rendszer szolgáltatást is megrendeli 6223,- Ft/hó 

szolgáltatási áron, 3 év időtartamra.  

A szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza Béres Judit intézményvezetőt. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A zamárdi 985 hrsz-ú önkormányzati ingatlan, amely a volt 

Pannónia étterem mellett található, bérbe vételével kapcsolatos határozat megfogalmazására 

felkéri Kétszeri Balázs osztályvezető urat. A határozat tartalmazza a forgalomtechnikai 

szempontból is elengedhetetlen megfogalmazást. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

258/2022. (IX.27.) KT határozat: 
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Tárgy: EMEL Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft kérelme 

 

A képviselő-testület az EMEL Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. –nek a zamárdi 

985 hrsz-ú kivett közút megjelölésű ingatlan egy részét a 2022. október 10. - 2023. április 

30. közötti időszakban, daruelhelyezés céljára bérbe adja. A bérleti díj összege bruttó 

700.000,- Ft. A bérleti határidő betartása, valamint az eredeti állapot biztosítása érdekében 

a Képviselő-testület ezen felül 500.000,- Ft kauciót is megállapít. 

Fenti feltételek teljesülése mellett a képviselő-testület tulajdonosként és közútkezelőként is 

hozzájárulását adja a darunak a zamárdi 985 hrsz-ú ingatlanra történő telepítéséhez és a közút 

rendeltetéstől eltérő használatához a 2022. október 10. – 2023. április 30. közötti időszak 

vonatkozásában. 

Az itt található ingatlanok megközelítését kétirányból -zsákutca jelleggel- a daru útburkolatra 

történő telepítését követően is biztosítani kell. 

A szükséges láthatósági, terelési és forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése Bérbevevő 

feladata.  

A közút burkolatáról még a daru telepítése előtt digitális állapotfelmérést kell végezni, melyet 

a Zamárdi Polgármesteri Hivatal részére át kell adni. 

Amennyiben a tevékenység folytán a közterület vagy az útburkolat állapotában sérülés 

következne be, úgy annak helyreállítása a bérlő kötelessége 2023. május 15-i határidőig. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Sziget Zrt kérelmét tárgyalta a bizottság. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Az előírt 2.5 M Ft 50 %-át javasolja megállapítani 

túlhasználati díjként. 

 

Szabó Gábor képviselő: Az ingatlan használati határa már 1984-től él. 

 

Elter Imre képviselő: 1979 óta a terület használata így történt, ezért az 50 %-os mérséklést is 

el tudja fogadni. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Amennyiben a bizottsági javaslatot veszik figyelembe, el 

tudja fogadni azt, hogy az eddigi túlhasználatot ne fizettessék be a Sziget Zrt-vel, viszont a 

jövő évtől a rendeletben foglalt díjszabást alkalmazzák rájuk nézve is. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

259/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Sziget Zrt túlhasználati díj fizetésével kapcsolatos kérelme 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Sziget Zrt kérelmét, és 

a 3272/4 hrsz-ú ingatlan túlhasználatára előírt 2.500.000,- Ft összeg megfizetésétől eltekint. 
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A képviselő-testület a továbbiakban a fenti önkormányzati terület használati díját a helyi 

rendeletben foglalt összegben határozza meg. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Teltrans Kft kérelmét a megjelölt helyen nem támogatta a 

bizottság, további egyeztetéseket kértek a hivataltól. 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: A feltételeket az októberi ülésre tudják kidolgozni. 

 

Gál Péter képviselő: A bizottsági ülésen nemmel szavazott, mégpedig azért, mert közcélú 

hasznosítást képzeltek el a kiserdő területére. Amennyiben műszaki eszközök kerülnek a 

területre, az szembe megy azzal a koncepcióval, amit a képviselő-testület is elfogad. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

260/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Teltrans Távközlési és Informatikai Kft kérelme parabola antenna elhelyezésére 

(2652/16 hrsz) 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elvi szinten támogatja 

a Teltrans Távközlési és Informatikai Kft kérelmét parabola antenna elhelyezésére a 2652/12 

hrsz-ú területen, de nem a Kft által megjelölt helyre. A képviselő-testület a pontos helyszínt 

az októberi ülésén tárgyalja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Lévai Balázs a THE ZAM üzemeltetője kérelemmel fordult az 

Önkormányzathoz, hogy az értéknövelő beruházások összegét, 4.309.000,- Ft-ot az 

Önkormányzat térítse meg a részükre. A bizottság javasolja a bérleti díjakba beszámítani a 

kért összeget. A kérelmező az ülés óta ismételten kérte, hogy szeretnék az összeget megkapni, 

mivel nem fogják tudni tovább üzemeltetni a létesítményt ha a bérleti díjba számítja be az 

Önkormányzat a ráfordított összeget.  

 

Csákovics Gyula polgármester: Amennyiben átveszik, hogyan történik a leltárba vétel? 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: Úgy tudja, hogy minden munkarészről van számla, amely az 

üzemeltető nevére szól. Idegen beruházásként átvehető tételek, megállapodással és számla 

kiállítással rendezhetően.  

 

Elter Imre képviselő: Sajnálja, hogy a szerződéskötéskor ezt nem rögzítették, mert akkor is 

szó volt arról, hogy a teraszt hogyan tudják hasznosítani. 
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Matyikó Zsuzsanna alpolgármester: Annak sem lenne értelme, ha nem tudnák tovább 

üzemeltetni. 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

261/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Színfolt Film Bt és Zam Kft kérelme 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Színfolt Film Bt és a 

ZAM Kft együttes kérelmét. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmezők által a ZAM többfunkciós 

önkormányzati tulajdonú épületen 2022. évben végzett értéknövelő beruházások bekerülési 

költségét, összesen 4.309.000,- Ft összegben az Önkormányzat a Zam Kft részére a 

költségvetés általános tartalékának terhére megfizesse. 

Az értéknövelő és az épülettől elválaszthatatlan beruházások részletesen a felek közötti 

szerződésben kerüljenek rögzítésre.  

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

262/2022. (IX.27.) KT határozat: 

 

Tárgy: Kocsi György plébános beadványa 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és felkéri Gál Péter 

képviselő urat, hogy a jövő évtől kezdődő egyeztetésekre kérje fel Kocsi György plébánost, és 

az alapján kerüljenek az önkormányzati rendezvények vasárnapi napjain megrendezésre a 

koncertek. 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselő-testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság beszámolóját egyhangú, 7 igen 

szavazattal elfogadja. 

 

 

Csákovics Gyula polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

kmft 

 

 

Csákovics Gyula        dr. Kerekes Gyöngyi 
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  polgármester        jegyző 


