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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. november 3-i üléséről 

 

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 lldikó aljegyző 

   Kétszeri Balázs osztályvezető 

   Egyed-Hajmási Beáta GAMESZ vezető 

   Baller Zsuzsanna intézményvezető 

   Fodor Anikó ügyvezető 

   Csécsi Tamás ügyvezető 

   Béres Judit óvodavezető 

   Margó György ZBK elnöke 

 

 

Csákovics Gyula polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. 

 

Napirendi pontoknak javasolja az alábbiakat: 

 

1. 2023. évi Strand fesztivál és Zam Jam fesztivál 

Előterjesztés szóban, előadó: Csákovics Gyula polgármester, Volt Produkció Kft 

 

2. Zamárdi 3430/7 és 3286/7 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés (Panoráma 

utca) 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző, dr. Kállay-Németh Imola 

ügyvéd 

 

3. Zamárdi Parkolási Kft előterjesztéseinek megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: Fodor Anikó, Csécsi Tamás ügyvezetők 

 

4. Zamárdi, Fő utca 119., 2312 hrsz-ú ingatlanból területrész megvásárlásának 

megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

 

5. Zamárdi kertmozi üzemeltetésével kapcsolatos beadványok megtárgyalása 

Előterjesztés írásban és szóban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

 

6. Hausmann Ágnes és társai beadványa 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 
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7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Nagy Ildikó aljegyző 

 

8. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil Ház pályázat közbeszerzési 

szakértő kiválasztása 

Előterjesztés írásban, előadó: Kétszeri Balázs osztályvezető 

 

9. 2022. évi Közbeszerzési Terv 2. sz. módosítása 

Előterjesztés írásban, előadó: Kétszeri Balázs osztályvezető 

10. Döntés meghozatala a Zamárdi Bölcsőde játszóudvarának kiépítéséhez szükséges  

 pénzügyi kötelezettségvállalás tekintetében 

            Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  

 

11. Zamárdi Bölcsőde játszóudvarának kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás  

 megindításával kapcsolatos döntések 

            Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  

 

12. Táncsics Mihály utcai strandnál mozgáskorlátozott rámpa kiépítése beérkezett 

ajánlatok bírálata 

            Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  

 

13. Bizottsági beszámolók 

a. Humán Bizottság 

b. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

14. Alapító okirat módosítások elfogadása 

Előterjesztés írásban, előadó: Hoffmann Renáta osztályvezető 

 

 

15. Zamárdi Parkolási Kft-vel kapcsolatos személyzeti döntés 

16. Barta Ilona kérelme 

 

Csákovics Gyula polgármester: TOP pályázatos forrásból Zamárdi Város Önkormányzata 

mintegy félmilliárd forint összegű pályázati támogatást nyert a Fő utcai civil ház felújítására 

és az Orgona utcai, régóta tervezett fejlesztésre.  

Szeretné továbbá napirendi pontként tárgyalni a Somogy Megyei Önkormányzat 

közgyűlésének kérelmét. Terveik szerint a Megyenap január 6-án lenne Zamárdiban, ez lenne 

a napirend témája. 

Javasolja továbbá zárt ülésen tárgyalni a 4. napirendi pontot a Fő utca 119. szám alatti 

ingatlannal kapcsolatban, illetve a 2. napirendi pontot és egy személyzeti kérdésben (Parkolási 

Kft) állásfoglalást, illetve Barta Ilona kérelmét. 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: A Balaton átevezés 2023. évi rendezvény időpontjának 

meghatározására érkezett kérelem a szervezőktől, ezért kéri ennek tárgyalását. 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: A Vantage Towers toronnyal kapcsolatos kérelmet szeretné ha 

tárgyalnák külön napirendi pontként, megérkezett a szerződés-tervezet. 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja. 
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A képviselő-testület a 2., 4. és 15., 16 napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja 

egyhangú, 6 igen szavazattal. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Az ülésen személyesen jelen van dr. Mayer István és Mayer 

András napirendje miatt az egyik érintett fél, így ezt a napirendet tárgyalják első 

napirendként. 

 

1. Dr. Mayer István és Mayer András kérelme 

 

Csákovics Gyula polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 

napirendet, felkéri Egyed Zoltán Attila elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 

Azért kérte az érintettek részvételét a mai ülésen, hogy amennyiben merül fel kérdés, azt meg 

tudják válaszolni. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A bizottság a helyszíni bejárás során is megtekintette a 

helyszínt, és az alábbiakat javasolják: A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület a 

214/2022. (VIII.9.) KT határozatát módosítsa, miszerint az Önkormányzat nem tart igényt a 

zamárdi 1049, 1048/17 és 1048/18 hrsz-ú ingatlanok bérletére. 

 

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

 

263/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Város Önkormányzatának 214/2022. (VIII.9.) KT határozatának módosítása a 

zamárdi 1049, 1048/17 és 1048/18 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan  

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság javaslatát és a 214/2022. (VIII.9.) KT határozatát akként módosítja, 

miszerint az Önkormányzat nem tart igényt a zamárdi 1049, 1048/17 és 1048/18 hrsz-ú 

ingatlanok északi oldala előtti szárazulat bérleti jogára. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 

2. 2023. évi Strand fesztivál és Zam Jam fesztivál 

Előterjesztés szóban, előadó: Csákovics Gyula polgármester, Volt Produkció Kft 

  

Csákovics Gyula polgármester: A szervezők beadványát írásban a képviselők részére átadták. 

A két rendezvényt válasszák külön, mivel a Strand fesztiválra 3 évre kötött szerződésük van 

érvényben, a ZamJam pedig egy évre szólt. 

A Strand fesztivál esetében sem tudja támogatni az időpontok módosítását, ahogy a Balaton 

Sound fesztivál esetében sem támogatta. A hátralévő két évben az eredeti megállapodás 

alapján kerüljön megrendezésre a fesztivál. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A Balaton Sound szervezői voltak itt tárgyalni múlt héten és 

jelezték, hogy több rendezvény megtartása után a rendezvény területe nem olyan állapotban 

van, mint ahogy ők azt megkapták és átadták a rendezvény végén. Kérésük, hogy olyan 

állapotban kaphassák meg 2023-ban, mint ahogy 2022-ben átadták. A helyszíni bejáráson 
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megnézték a területet. A terület állapota időjárás függő. Jövőre három rendezvény is várható, 

és a GAMESZ részéről nem elvárható, hogy a területet visszaállítsa.  

A véleménye az, hogy a terület nem alkalmatlan rendezvénytartása jelen állapotában sem, de 

amennyiben problémája van a Sziget Zrt képviselőinek annak állagával, azt a 

rendezvényszervezők egymás között kell, hogy megoldják. Nem javasolja, hogy az 

Önkormányzat füvesítést hajtson végre a területen.  

A terület rendbe tételénél arra törekedtek eddig is, hogy egy következő rendezvényt megfelelő 

területen tudjanak megrendezni. 

A ZamJam fesztivállal kapcsolatban a bizottsági bejáráson felmerült, hogy a Zöldfa-

Kecskeméti utca közötti területen javasolt megrendezni a 2023. évi rendezvényt, mivel a 

rendezvénytéren az önkormányzati rendezvényekkel ütközik, illetve nehéz az 

összehangolásuk. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Az idei aszályos nyáron pont a Strand fesztivál ideje alatt volt 

csapadékosabb az időjárás, nyilván ez közrejátszott a terület állapotában. A ZamJam-mal 

kapcsolatban Szabó Gábor képviselő e-mailben jelezte, hogy a Part bisztró melletti területen 

tudja elképzelni a következő rendezvényt. A Zöldfa-Kecskeméti utca közötti terület is 

megfelelő lenne, amennyiben a Zöldfa utcai közlekedést nem korlátozzák.  

 

Fülöp Zoltán Sziget Zrt: A Sziget Zrt képviselőivel egyeztetni fognak a területtel 

kapcsolatban, véleménye szerint egymás között ezt rendezni tudják. A Balaton Sound után pár 

héttel már a Strand fesztivál következik, kevesebb idő jut a terület rehabilitációjára. A Strand 

fesztivál után közel egy év telik el a következő rendezvényig. 

 

Lobenwein Norbert Sziget Zrt: A másfél évtizedes jó kapcsolat miatt terjesztették be a jelen 

kérelmüket. A kérelmük apropója, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok rendezvénnyel egy időre 

kerül 2023-ban a Strand fesztivál megrendezése, illetve a Balaton-parton az augusztus 20-i 

utáni időszak mindig a szezonzárással jár együtt, illetve augusztus 20-a az időpont 

módosítással nem járna építéssel. Természetesen amennyiben nem járulnak hozzá az időpont 

módosításhoz, akkor az eredeti szerződés alapján fognak eljárni. 

 

Elter Imre képviselő: Az időpont módosítást nem javasolja. Ezen felül szeretné, ha augusztus 

20-án, a nemzeti ünnepen nem lennének munkálatok a területen. 

 

Fülöp Zoltán: Két nap alatt nem tudnak elkészülni az építési munkákkal. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Ha egy nappal korábban kezdik az építést, úgy megoldható? 

 

Fülöp Zoltán: A munkálatok egymástól függenek, egy nap kiesés is komoly fennakadást 

okozhat a folyamatokban. 

 

Csákovics Gyula polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Strand fesztivál 2023. évi 

rendezvény időpontja az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján maradjon-e 

továbbra is hatályban, ami 2023. augusztus 23-26 közötti időszak. 

A képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadja. 

 

A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
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264/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: 2023. évi Strand fesztivál időpontjával kapcsolatos döntés 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Volt Produkció Kft 

kérelmét a 2023. évi Strand fesztivál időpontjának módosítására vonatkozóan. 

A képviselő-testület nem kívánja módosítani a 2023. évi Strand fesztivál időpontját. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 

Csákovics Gyula polgármester: ZamJam kapcsán a területre vonatkozó javaslat a Zöldfa-

Kecskeméti utca közötti terület, július 27-29 közötti időszakban. A 2022. évi rendezvény 

próbaév volt, próba helyszínen. Mivel a rendezvénytéren az önkormányzati rendezvények is a 

környező időszakban kerülnek megrendezésre, így javasolja az új helyszínt. 

 

Elter Imre képviselő: Akkor tudja elfogadni, ha a parti sétány nem kerül lezárásra. 

 

Lobenwein Norbert: A ZamJam rendezvényt egy sikeres és szerethető rendezvénynek 

könyvelhetik el. A bevétel szempontjából nem volt nyereséges ez az első év, illetve a terület 

nagysága is elmaradt a Strand fesztiválétól. Ezzel együtt úgy érzik, hogy a helyiek körében is 

elfogadottabb volt ez a rendezvény. A parti lezárás nem konkrét lezárást jelent, hanem a 

strandra történő lejutást szeretnék megoldani a résztvevők részére, például egy kisebb 

lezárással. A rendezvény helyszínének el tudják fogadni a Zöldfa-Kecskeméti utca közötti 

szakaszt, illetve szeretnék kérni a bérleti díj idei évi összegének jóváhagyását. 

A nyitvatartásra vonatkozóan szeretnék tovább kérni azt, de nem élőzenével és nem olyan 

tevékenységgel ami zavarná a környéken élőket. A vizesblokk használatát is szeretnék kérni, 

a rendezvény megszervezéséhez szükséges lehet egy kulturált illemhely biztosítása. 

 

Csákovics Gyula polgármester: A rendezvény helyszínen kívül a külső területeken történő 

kulturális események megmaradnak? Illetve amennyiben az idei bérleti díjjal megegyezően 

szervezik meg a külső helyszíneket, továbbra is el tudja fogadni az idei évi díj megfizetését az 

infláció mértékével növelve. A rendezvény helyszín mellett amennyiben nappal a sétány nem 

kerül lezárásra, az esti időszakban nem látja akadályát. 

 

Lobenwein Norbert: Szeretnék továbbra is a külső helyszíneken is a programokat. A helyi 

vállalkozói fórumon is részt vesznek, pozitívak a tapasztalataik. A Kilátói helyszín abszolút 

pozitív volt, a parti jazz rendezvények is meglepően jó fogadtatásban részesültek, ahogy a 

gyerekeknek a színház is és focimeccsek. Igen, szeretnék folytatni. A rendezvény helyszínen 

este 6 előtt nem terveznek programot, így az esti lezárást el tudják fogadni, például 18 órától. 

Erre vonatkozóan fognak benyújtani javaslatokat. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Ez el tudja így fogadni és kéri, hogy a szervezők nyújtsanak 

be részletes javaslatot a továbbiakra (rendezvényterület nyitva tartása, sétány lezárás, stb.). A 

rendezvényterületen támogatni tudja 3 órai befejezést. 
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Gál Péter képviselő: A külső helyszínekkel kapcsolatban lennének majd javaslatai a szervezők 

részéről. Sajnos a rendezvénytéren az éjszakai órákban nagyon hangos volt főleg az első nap a 

zene, hiába nem élő koncert volt. A Zöldfa utcai területen is élnek emberek, ha ilyen hangerő 

lesz az zavarni fogja az ott élőket, nyaralókat. 

 

Elter Imre képviselő: A bérleti díjról most döntenek? Nem volt még erről szó. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Az idei évet is figyelembe véve nem emelne a bérleti díj 

összegén az inflációt kivéve. A település a külső helyszíneknek köszönhetően felpezsdült a 

rendezvény néhány napja alatt.  

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: A Sziget Zrt hozzájárulása szükséges lesz a szerződés 

megkötéséhez, mert a velük között megállapodás értelmében más, nem önkormányzati 

rendezvény esetében ez feltételként rögzítésre került. 

 

 

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

 

265/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: ZamJam fesztivál 2023. évi megrendezésével kapcsolatos döntések 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Volt Produkció Kft 

kérelmét a 2023. évben megrendezendő ZamJam fesztivállal kapcsolatban és az alábbi 

döntéseket hozza: 

 

A rendezvény időpontja: 2023. július 27-29., helyszíne: Zamárdi, Zöldfa utca-Kecskeméti 

utca közötti terület. Fizetendő bérleti díj 5.000.000,- F+infláció, plusz 5.000.000,- Ft+infláció 

nagyságú külső helyszíneken megrendezendő kulturális események biztosítása a rendezők 

részéről.  

A képviselő-testület kéri, hogy a további konkrét elképzelésekről a szervezők nyújtsanak be 

részletes írásos anyagot (rendezvény nyitva tartása, sétány lezárás, stb.). 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

3. Zamárdi kertmozi üzemeltetésével kapcsolatos beadványok megtárgyalása 

Előterjesztés írásban és szóban, előadó: Csákovics Gyula polgármester 

 

Csákovics Gyula polgármester: A kertmozi üzemeltetésére több ajánlat érkezett. Gömöri 

László, a jelenlegi üzemeltető nyár elején nyilatkozta, hogy be kívánja fejezni a kertmozi 

üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységét, később nem zárta ki, hogy még egy évet esetleg 

tovább szeretné csinálni.  

Javaslata, hogy december 1-jéig az érdeklődők nyújtsanak be koncepciót, tervet a további 

üzemeltetésre vonatkozóan.  

 

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

 

266/2022. (XI.3.) KT határozat: 
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Tárgy: Zamárdi kertmozi további üzemeltetése 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Zamárdi kertmozi 

további üzemeltetésére vonatkozó polgármesteri javaslatot. A képviselő-testület felkéri az 

érdeklődőket, hogy 2022. december 1-jéig a kertmozi 2023. évtől kezdődő üzemeltetésére 

vonatkozóan nyújtsanak be írásos anyagot az elképzeléseikről, amelyet a képviselő-testület 

érdemben tárgyalni kíván. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

4. Hausmann Ágnes és társai beadványa 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Kerekes Gyöngyi jegyző 

 

Csákovics Gyula polgármester: A nyár elején érkezett beadvány a Jegenye téri vállalkozók 

részéről, mely szerint a területen lévő mojito mozgóárusításban működő vállalkozás sérti az 

érdekeiket, és szeretnék ha máshol kapna helyet. Akkor az a kérése volt, hogy várják meg az 

idei szezon végét, utána tárgyalják. Az érintett vállalkozók kérése, hogy amennyiben a mojito 

mozgóárusítást a Jegenye téren nem engedik, akkor a Klapka utcában sem szeretnék tovább 

működtetni. A Klapka utcai vállalkozás helyét átvenné Varga Zoltán mojito árusításra, mellé 

Hausmann Ágnes pedig hotdog mozgóárusításhoz területet szeretne igénybevenni. A Klapka 

utca egy kisméretű, zárt strand, csak a környékbeli tulajdonosok járnak oda. Huszár Viktória a 

rendezvénytéren idén bérelt faházat szeretné tovább, hosszútávra bérelni látványfagylaltozó 

céljából. Ezzel kapcsolatban a hosszútávú bérletet nem támogatja, évenkénti döntést javasol. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A rendezvénytér hasznosításával, beleértve a faházakat is, több 

esetben foglalkozott a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Javaslat még nem született, 

ezért ebben is konkrét döntés várható, tehát most még ne döntsenek a rendezvénytéri faház 

kérelemmel kapcsolatban. 

 

Baller Zsuzsanna intézményvezető: A rendezvénytéren a rendezvények és a faházak 

bérletének koordinálása megoldható, de mindkét oldal együttműködése szükséges. 

Amennyiben pályázatra kerül sor, akkor a rendezvénytér infrastuktúráját is rendezni 

szükséges, illetve figyelembe kell venni azt is, hogy ezek a faházak amortizálódnak, főleg a 

nyugati részen. 

Amennyiben a meglévő faházak átrendezésével egy egységes képet tudnának kialakítani a 

rendezvénytéren, akkor a más jellegű felépítményeket nem javasolja engedélyezni. 

 

Csákovics Gyula polgármester: A rendezvénytérre vonatkozó faház bérleti kérelmet, és 

összességében a rendezvénytér hasznosítását a novemberi ülésen fogják tárgyalni. A döntésig 

kéri Huszár Viktória türelmét, illetve megkérdezi, hogy ennek tükrében is fenntartja-e a 

kérelmét. 

 

Huszár Viktória: Igen, fenntartja. 

 

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

 

267/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Hausmann Ágnes és társai kérelme (Zamárdi, Jegenye tér, Klapka utca) 
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Zamárdi, Jegenye tér és 

Klapka utcai mozgóárusításra vonatkozó beadványokat, és az alábbi döntéseket hozza: 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Huszár Viktória vállalkozó 2023. évtől nem 

kívánja üzemeltetni a mojito mozgóárusításra vonatkozó vállalkozását a Jegenye téren. 

A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Jegenye téri közterület-használatot Huszár Viktória 

helyett Varga Zoltán vállalkozó végezze a Klapka utca végén lévő közterületen, a Huszár 

Viktóriával kötött bérleti szerződésben foglaltakkal egyezően. 

A képviselő-testület engedélyezi, hogy 2023. évtől a Parti Hotdog Kft – Hausmann Ágnes 10 

éves bérleti időtartamban a Klapka uta végén lévő közterületen hotdog mozgóárusítási 

tevékenységet végezzen. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

5. Döntés meghozatala a Zamárdi Bölcsőde játszóudvarának kiépítéséhez szükséges  

 pénzügyi kötelezettségvállalás tekintetében 

Előterjesztés írásban, előadó: Kétszeri Balázs osztályvezető 

 

Csákovics Gyula polgármester: A bölcsőde megkapta a működési engedélyt, a gyermekeket 

beíratták, az épület belső része készen van, és színvonalas. 

Most a külső udvari rész befejezésére lenne szükség, ezzel kapcsolatos a következő három 

előterjesztés is. A pályázati összegből körülbelül 5 M Ft fennmaradó rész van, amelyet 

célszerű felhasználni. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő: A bizottsági helyszíni bejáráson megtekintették a bölcsőde 

épületét és udvarát is. Figyelembe véve az előttük álló éveket, amelyek főleg az energetikai 

árak emelkedése miatt nagyon nehéz lesz. 

Az rendben van, hogy közel 5 millió forint maradt a pályázati összegből fel nem használtan, 

de a háromszorosát, körülbelül 15 millió forintot kell hozzátenni a végleges megoldáshoz. 

Ezen kívül a két nagy beruházásra már aláírás került (civil ház, Orgona utca). Javasolja, hogy 

gondolják át, feltétlenül fontos-e ez a beruházás jelenleg. Javasolja, hogy ezt a beruházást 

most ne végezzék el. 

 

Schwarc Béla képviselő: Nem lehetne a fennmaradó pályázati összegből kisebb 

költségvetéssel megoldani? 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: Ez a játszóudvar térkövezésével, öntött gumi burkolattal 

összefüggő beruházásokat takarja, ekkora összegben. 2023. február 15-ig a munkát el kell 

végezni, február 20-ig a pályázattal el kell számolni, amennyiben a képviselő-testület a 

kivitelezés mellett dönt. Ezzel egyidejűleg határozatot kell hozni a közbeszerzési terv 

módosítására, a pénzügyi átcsoportosításra és közbeszerzési eljárás megindítására is. 

Kevesebb összegre történő kimunkálás szintén időt igényel, a rendelkezésre álló elszámolási 

határidő miatt nem látja kivitelezhetőnek. 

 

Csákovics Gyula polgármester teszi fel azt a kérdést, hogy a képviselő-testület a Bölcsőde 

játszóudvarának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást, a hozzá kapcsolódó pénzügyi 
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átcsoportosítást és a közbeszerzési terv módosítását kívánja-e tárgyalni, vagy azt a napirendi 

pontok sorából törli. 

 

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

 

268/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Bölcsőde játszóudvar kiépítésére vonatkozó döntés 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a Zamárdi Bölcsőde 

játszóudvarának kiépítésére vonatkozó előterjesztéseket és úgy dönt, hogy a tervezői 

költségvetés alapján prognosztizálható önkormányzati költségviselést nem kívánja biztosítani. 

A képviselő-testület a játszóudvar kivitelezését nem valósítja meg, így a pályázati 

konstrukcióban még rendelkezésre álló pályázati keretet sem kívánja igénybevenni. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

6. Közbeszerzési Terv 2. számú módosítása 

            Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  

 

A képviselő-testület az előterjesztést a napirendi pontoknál nem tárgyalja. 

 

7. Zamárdi Bölcsőde játszóudvarának kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás  

 megindításával kapcsolatos döntések 

            Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  

 

A képviselő-testület az előterjesztést a napirendi pontoknál nem tárgyalja. 

 

 

8. Zamárdi Parkolási Kft előterjesztéseinek megtárgyalása 

Előterjesztés írásban, előadó: Fodor Anikó, Csécsi Tamás ügyvezetők 

 

Fodor Anikó ügyvezető: Pénteken tartották a Kft Felügyelő Bizottságának ülését. Az ülésen 

elhangzottak alapján a beterjesztett szabályzatokat pontosították. A beruházásokról a döntések 

miatt a tisztelt Képviselő-testületnek tudomása van. A személyzeti kérdések zárt ülés 

keretében kerülnek megtárgyalásra. A parkolási rendelet módosítására szükség lesz, ezt elő 

fogják készíteni. A weboldal üzemeltetésével kapcsolatban célszerű a Kft nevére átvenni azt, 

illetve a nyári idénymunkával kapcsolatban lennének javaslataik. 

 

Csécsi Tamás ügyvezető: 2022. szeptember 30-i állapot alapján készített egy pénzügyi 

beszámolót. A tavalyi évhez képest az árbevétel nettó 78.000,- Ft-tal csökkent. A napijegyek 

és bérletek értékesítése nőtt, a parkolóautomatákból történő értékesítés viszont csökkent. 

Nettó árbevétel 71.000.000,- Ft volt az értékesítésekből, és a kiszabott bírságoknál és 

pótdíjaknál javuló fizetési hajlandóságot látnak, illetve a behajtások is eredményesebbek az 

előző évekhez viszonyítva. Az adózott eredmény eddig a Kft számláján maradt. 

Könyvvizsgálóval történt egyeztetést követően az a vélemény, hogy adózás nélkül kivehető ez 

az összeg az Önkormányzat részére. 
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Csákovics Gyula polgármester: A parkolási díj bevezetése óta egyre jobban elfogadják a 

fizetős rendszert, és a bevételből a parti részekre is többet tudnak fordítani. 

 

Elter Imre képviselő: A Kft-nél jelentős tartalék van, erről tárgyalni szükséges a 

továbbiakban, hogy mire tudják felhasználni, mert lenne helye. 

 

Fodor Anikó: Februárban fog készülni az éves üzleti terv, addig a tervezési munkákról napi 

szinten döntenek. 

 

 

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

 

269/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Parkolási Kft pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság javaslata alapján 

megtárgyalta a Zamárdi Parkolási Kft 2022. január 1-szeptember 30 időszak közötti pénzügyi 

beszámolóját és a 2022. évi üzleti tervét, amelyet jóváhagy. Az előterjesztett szabályzatokat a 

képviselő-testület tudomásul veszi. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előterjesztés írásban, előadó: dr. Nagy Ildikó aljegyző 

 

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

tervezettel kapcsolatos előterjesztést és azt elfogadásra javasolja. 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal 

megalkotta 21/2022. (XI.4.) számú rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról. 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

10. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00017 Civil Ház pályázat közbeszerzési 

szakértő kiválasztása 

Előterjesztés írásban, előadó: Kétszeri Balázs osztályvezető 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: A TOP pályázat keretében a közbeszerzési szakértő 

kiválasztására vonatkozó előterjesztés és határozati javaslat megtárgyalása szükséges. 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő elhagyja az üléstermet, a képviselő-testület létszáma 5 fő. 

 

A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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270/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Civil Ház pályázat keretében közbeszerzési szakértő kiválasztása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-

00017 sz. Civil Ház pályázat keretében közbeszerzési szakértő kiválasztása” c. előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

  

A képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek a Kozma Ügyvédi Irodát (2040 Budaörs, 

Budapesti út 28.) hirdeti ki. Egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére 

bruttó 1.016.000 Ft. vállalási áron a nyertes ajánlattevővel. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Egyed Zoltán Attila képviselő visszaérkezik az ülésterembe, a képviselő-testület létszáma 6 fő. 

 

 

11. Táncsics Mihály utcai strandnál mozgáskorlátozott rámpa kiépítése beérkezett 

ajánlatok bírálata 

            Előterjesztés írásban, előterjesztő: Kétszeri Balázs osztályvezető  

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: A beérkezett árajánlatok alapján kéri a tisztelt Képviselő-

testület döntését a kivitelező megbízására. A meglévő bejáróhoz kerülne, biztonságos 

megoldással. 

 

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

 

271/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Táncsics M. u. végén mozgáskorlátozottak részére mozgássérült lejárat 

kiépítése 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi Táncsics M. u. végén 

mozgáskorlátozottak részére mozgássérült lejárat kiépítésével az összességében legjobb 

árajánlatot adó Fecske Kft-t bízza meg bruttó 5.696.712,- Ft összegben. 

 

A pénzügyi keret Zamárdi Város 2022. évi elfogadott költségvetésének 1.3.15 pontjában 

7.400.00,-Ft összegben biztosított. Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

12. Balaton-átevezés rendezvény 2023. évi időpontja 

 

Kétszeri Balázs osztályvezető: A szervezők kérése 2023. évben  

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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272/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Balaton-átevezés 2023. évi időpontja 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az 

alábbiakat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében szervezendő Hervis Balaton-

Átevezés és sporthétvége rendezvény 2023. évi időpontjait: 

 

 

Eseménynapok: 

2023. július 14. 10.00-18.00, építési napok: 2023. július 12., 13. 

Esőnapok: 2023. július 22., vagy 29 vagy augusztus 5. 

 

Építési napok: az esemény előtti nap, azaz 

2023. július 21., vagy július 28. vagy augusztus 4.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

13. Somogy Megyei Közgyűlés beadványa – Megyenap megszervezése 

 

 

Csákovics Gyula polgármester: Január 6-án a Wellamarin hotelben lesz a Megyenap. 

Árajánlatot kértek, 1 millió forint a fizetendő összeg. Javasolja, hogy 50 %-ban ezt az 

összeget Zamárdi Város Önkormányzata vállalja át. Helyi fellépők is lesznek, a Zamárdi Női 

Kar. Szerette volna, ha a Sulyom Táncegyüttes is fellép, de a Balaton együttes díjazott lesz, 

így ők lesznek a fellépők. 

 

 

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

 

273/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: 2023. január 6-i Megyenap támogatása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és 500.000,- Ft-tal 

támogatja a 2023. január 6-án Zamárdiban a Wellamarin szállodában tartandó Megyenap 

költségeinek 50 %-át, azaz 500.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert a támogatási összeg 

átutalására. 

 
Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

 

14. Vantage Towers Zrt kérelme 
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Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a bérleti 

díjat. A jelen ülésen a képviselők elé terjesztett szerződés-tervezetet javasolja jóváhagyásra, 

2023. január 1-jétől 2028. december 31-ig. A szerződés-tervezetet több alkalommal 

áttárgyalták, és a szükséges módosításokat beépítették. A bérleti díj 3.400.000,- 

Ft/év+infláció.   

 

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

 

274/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Vantage Towers Zrt kérelme (Vodafone torony) 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Vantage Towers Zrt-

vel kötendő bérleti szerződés-tervezettel kapcsolatos javaslatot és azt jóváhagyja 2023. január 

1-jétől 2028. december 31-ig tartó bérleti időszakra. 

Fizetendő bérleti díjként 3.400.000,- Ft/év+infláció összeget állapít meg a képviselő-testület. 

A bérleti szerződés aláírására felhatalmazza Csákovics Gyula polgármestert. 

 
Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

15. Bizottsági beszámolók 

 

a. Humán Bizottság 

 

Gál Péter képviselő: A Bizottság megtartotta soros ülését. Amennyiben kérdés van, zárt ülés 

keretében válaszol. Egy döntés szükséges a képviselő-testület részéről az idősek 

köszöntésével kapcsolatban. Az idei évben a 65 év felettiek utalványát javasolja a bizottság 

Aldi utalványban biztosítani. 

 

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

 

275/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Idősek köszöntése – utalvány beszerzése 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. december 

hónapban esedékes idősek köszöntéséhez biztosított 5.000,- Ft/fő utalvány kérdését, és az idei 

évben az Aldi üzleteiben levásárolható utalványt ajándékoz a zamárdi 65 év felettiek részére. 

A képviselő-testület az idei évben személyes köszöntést nem tart az érintettek részére 

elsősorban a továbbra is jelenlévő Covid helyzet miatt, illetve takarékossági szempontok 

miatt. 

 
Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselő-testület a Humán Bizottság beszámolóját egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja. 

 

b. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
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A képviselőt-testület egyhangú, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

276/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Képviselő-testületi határozatok honlapon történő közzététele 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

honlapon a képviselő-testületi határozatokat a határozatok számára történő kereshetőséggel 

tegye közzé a Polgármesteri Hivatalon keresztül a honlap kezelője. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Gál Péter képviselő: A családsegítő szolgálat teljes bezárását nem támogatja, célszerű lenne 

nyitva tartási időt meghatározni.  

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: Nem érti a felvetést, a családsegítős munkatárssal egyeztetett, 

de tudomásul veszi. 

 

Csákovics Gyula polgármester: Az erdőfelügyelőséggel kapcsolatban elkezdték az 

egyeztetést, az elhelyezésükről gondoskodni szükséges. Mindenképpen valamelyik 

önkormányzati helyiségben fogják elhelyezni őket a téli időszakban, illetve a civil ház 

felújítása miatt is. 

 

 

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

 

277/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Város Önkormányzat intézményeinek téli időszakban történő üzemeltetése és 

nyitva tartása 

 

A képviselő-testület az alábbi döntéseket hozta az intézmények nyitva tartása és üzemeltetése 

körében: 

 

Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár: 

 

1. Tourinform Iroda 

2022. évben december 9-ig az iroda rendes nyitva tartással üzemel, december 12-től bezárásra 

kerül. 2023. január hónapban az iroda zárva tart. 

 

 2. Közösségi ház 

2022. november 14-től december 31-ig a heti rendszerességgel megtartott események, 

összejövetelek, tanfolyamok, körök, klubok, csoportok összejöveteleinek időpontjai a hét első 

3 napján kerülnek megtartásra. 2022-ben megtartásra kerülő események, jeles napok 

eseményei szabadtéren kerülnek megrendezésre. Az eddig decemberben megtartásra kerülő 

idősek karácsonya elmarad.  

2023. január hónapban a közösségi ház a hét minden napján zárva tart. 
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3. Könyvtár 

A Könyvtár december 10-ig rendes nyitva tartással üzemel, december 12-től december 31-ig 

és 2023. január hónapban zárva tart. 

 

GAMESZ: 

A GAMESZ telephely 2022. december 16-tól 2023. január 30. napjáig zárva tart. A 

településüzemeltetési irodához kötött feladatok elvégzése home office-ban az 

intézményvezető irányítása és szervezése alatt valósulnak meg. A GAMESZ a 

településüzemeltetési feladatok elvégzése során fokozott figyelmet köteles fordítani arra, 

hogy kizárólag az önkormányzati feladatellátás körébe tartozó munkálatokat végezze el. A 

GAMESZ ügyeleti rendszerben működik. 

 

 

Polgármesteri Hivatal: 

 

1. A Polgármesteri hivatal hétfőtől csütörtökig a megszokott munkarendben, 

péntekenként pedig „home office” rendszerben működik, 2022. november 11-től 

kezdődően. 

2. Az év végi ünnepek idejére 2022. december 27. – 2023. január 6. közötti időszakra a 

képviselő testület igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban.  A jegyző 

köteles gondoskodni arról, hogy a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő 

idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő 

egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló - 30/2012. (III.7.) 

Korm. rendelet 14.§-ában foglaltaknak a Hivatal tegyen eleget.  A zavartalan 

ügymenetet elektronikus ügyintézéssel (hivatali kapu, E-papír, ügyfélkapu), az 

anyakönyvi ügyek (haláleset anyakönyvezése), a termőfölddel kapcsolatos ügyek, 

valamint a lakcímbejelentés intézését - megadott telefonszámmal - telefonos 

ügyfélszolgálat biztosításával, míg az egyéb bejelentéseket a központi e-mail címen 

történő fogadással lehetővé kell tenni.   

3.  A közterület felügyelet irodája bezárásra kerül, a közterület felügyelők hétfőtől 

csütörtökig a Polgármesteri hivatalban, pénteki napokon a Parkolási Kft. irodájában 

dolgoznak.  

4. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodája korlátozott időtartamban, szerdai 

napokon tart nyitva. 

 

A képviselő testület felhívja az Intézmény vezetőket, hogy a nyitva tartásuk módosulásával 

kapcsolatosan tájékoztassák a lakosságot az elérhetőségeikről. 

 

További takarékossági intézkedések: 

Az önkormányzati ingatlanok közül a Honvéd utcai vendégház, a „civil ház”, és a Kossuth 

utcai lakás temperáló fűtéssel üzemeltethető a téli hónapokban. A civil házban működő 

Erdőfelügyelőség átköltöztetéséről egyeztetni szükséges az érdekeltekkel. 

A közterületi közvilágítás változatlan feltételekkel működik, kivéve a parti díszkivilágítást, 

melyet le kell kapcsolni a téli időszakra (első ütemben 2023. február 28-ig). 

A karácsonyi díszkivilágítást kizárólag a Templom térre és a Szabadság térre engedélyezi a 

képviselő-testület.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 
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Határidő: ért. szerint 

 

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

 

278/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: 2023. évi strandőri szolgáltatás 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésben a strandőri 

szolgáltatásra keretösszeget kíván biztosítani. A pontos összeg meghatározása a 2023. évi 

költségvetés tárgyalásakor történik. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

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

 

279/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi szezon 

rendezvényeinek kiértékeléséről szóló beszámoló elfogadása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Zamárdi Tourinform Iroda, 

Közösségi Ház és Könyvtár 2022. évi szezon rendezvényeinek kiértékeléséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

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

 

280/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

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

többletbevételének átcsoportosítása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Zamárdi 

Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár a jóváhagyott előirányzatán felül 

keletkezett működési többletbevételét dologi kiadásokra használja fel.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

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

 

281/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Általános iskola néptánc oktatás térítési díjának átvállalását 
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Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az általános iskola néptánc oktatás 

térítési díját átvállalja 82 tanuló tekintetében a 2023. évi költségvetés terhére (2022/2023. 

tanév I. félév összege az idei évi költségvetésben rendelkezésre áll, a 2022/2023. tanév II. 

félév 668.300 Ft, a 2023/2024. tanév I. félév még nem ismert a fizetendő díj összege). 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Gál Péter képviselő: A parti ledes táblák fejlesztése célszerű lenne, hogy a Tourinform 

Irodából tudják kezelni. 

Egyed Zoltán Attila képviselő: Meg kell vizsgálni, hogy a fák árnyékolása miatt lehetséges-e. 

 

 

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

 

 

282/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Gál Péter képviselő javaslatainak megtárgyalása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Gál Péter képviselő 

javaslatait és az alábbi döntéseket hozza: 

 

A Kecskeméti utca vonalában a parti sávban van egy lapozott burkolat, helyette füvesítést kér 

a GAMESZ részéről a képviselő-testület. 

A képviselő-testület kéri, hogy a GAMESZ az öltözőfülkék aljzatát nyáron hetente egyszer 

fertőtlenítse, és szedje össze a szemetet.  

A Mauro étterem előtti folyóka felett egy átjáró fémlapot kell letenni a könnyebb közlekedés 

miatt.  

Az újszülöttek ligete elnevezés törléséről dönt a képviselő-testület. 

A parti bejárókat nagyobb szórással kell jövőre elhelyezni, nem kell ennyire sűrűn lehelyezni. 

A kikötőnél a csúszós részt esztétikus korláttal kell megoldani az elkerítést. 

A Szabadság téren lévő zászlórudakat a képviselő-testület kéri áthelyezni a körtérre.  

A képviselő-testület kéri, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a parti sétányon 

működő ledes kijelzők a Tourinform Irodából működtethetőek lesznek-e a szezonra. 

Amennyiben igen, a szükséges fejlesztési keretösszeget a képviselő-testület a 2023. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: A következő napirendnél a Teltrans Kft egy közvetítő cég, 

amennyiben konkrét szerződés-kötésre kerül sor, a tervezetet a tisztelt Képviselő-testület elé 

fogja terjeszteni. 

 

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

 

 

283/2022. (XI.3.) KT határozat: 
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Tárgy: Teltrans Távközlési és Informatikai Kft kérelme 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Teltrans Távközlési és Informatikai 

Kft kérelmének helyt adva a zamárdi 2652/12 hrsz-ú ingatlanon a kérelmező által megjelölt 

„B”, azaz „Vodafone” toronyhoz közelebbi területen engedélyezi az antenna elhelyezését. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

 

A képviselőt-testület egyhangú, 5 igen szavazattal (Elter Imre képviselő a szavazásban nem 

vett részt) az alábbi határozatot hozza: 

 

284/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Elter Imre vállalkozó közterület-használati kérelme 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és Elter Imre részére a 

Margó Ede sétányon lévő üzletéhez kapcsolódóan 10 évre üzleti előkert céljából egyedi 

bérleti szerződést jóváhagyja 65 m2 és 25 m2 nagyságra, melyekből a helyi rendeletben 

foglaltak szerint a 65 m2 területre évente 6 havi bérleti díjat kell megfizetnie, a 25 m2-re 

pedig szezonális bérleti díjat kell fizetnie.  

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 

Határidő: ért. szerint 

 

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

 

285/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság helyszíni bejárásának kiértékelése 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete az őszi helyszíni bejáráson 

megállapított felvetéseket javasolja elfogadásra, az alábbiak kiegészítésével: 

 

Amennyiben a Jókai utcai lakosok saját költségükön kialakítják az ingatlanaik mögötti utat, 

azt a képviselő-testület tudomásul veszi.  A gyalogos térburkolat mellett murvával szintén ki 

lehet alakítani autós bejárót azzal, hogy a korlátnak az eredeti helyén kell maradnia. 

 

A parkolással kapcsolatban Kiss Ernő utca északi oldala mellett az Eötvös utca-Wellamarin 

szálloda előtti D-i oldal területe, valamint az út burkolása is kerüljön be a tervezésbe.  

 

A Kossuth utcában és a Margó Ede sétányon kerüljenek letelepítésre a behajtásgátlók. 

 

A Szőlőhegyi utcában a rács cseréjét a bekért árajánlat alapján a képviselő-testület elrendeli, 

1.479.296,- Ft összegben a Fecske Kft kivitelezésében. 

A képviselő-testület nem kívánja a Bercsényi utcában a közvilágítás tervezés elindítását 2022. 

évben. 

 

Felelős: Csákovics Gyula polgármester 
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Határidő: ért. szerint 

 

Elter Imre képviselő: A Szőlőhegyi utcában nem csak a rács cseréje történik, hanem komplett 

folyóka meder építésről és aszfalt kijavításról, tehát komplett cseréről van szó.  

 

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

szavazattal elfogadja. 

 

16. Alapító okiratok módosításának elfogadása 

Előterjesztés írásban, előadó: Hoffmann Renáta osztályvezető 

 

Dr. Kerekes Gyöngyi jegyző: A GAMESZ és a Tourinform Iroda alapító okiratainak 

módosítására van szükség a mellékelt előterjesztések alapján. Kéri a képviselő-testület 

döntéseit. 

 

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

 

286/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi Önkormányzat GAMESZ Alapító okiratának módosítása 

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zamárdi Önkormányzat GAMESZ 

Alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

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

Önkormányzat GAMESZ Alapító okiratának Módosító okiratát elfogadja. 

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

Önkormányzat GAMESZ 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 

 

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

 

287/2022. (XI.3.) KT határozat: 

 

Tárgy: Zamárdi a Zamárdi Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító 

okiratának módosítása 

 

Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zamárdi a Zamárdi Tourinform 

Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítására vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

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

Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító okiratának Módosító 

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

Tourinform Iroda, Közösségi Ház és Városi Könyvtár 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 

 

 

 

Csákovics Gyula polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja. 

 

kmft 

 

Csákovics Gyula        dr. Kerekes Gyöngyi 

  polgármester        jegyző 

 

Zárt ülés jegyzőkönyve mellékelve. 


