
Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
2/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelete 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

 
 
 
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról az alábbi 
rendeletet alkotja:  

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
1. § 
(1) Gárdonyban a helyi közügyek intézése és a közhatalom gyakorlása érdekében önkormányzat mőködik.  
(2) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Gárdony Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat).  
(3) Az Önkormányzat székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.  
(4) Az Önkormányzat honlapja: www.gardony.hu  
(5) Az Önkormányzat közigazgatási területe kiterjed: Agárd, Dinnyés, Gárdony, Csiribpuszta, Pálmajor 

területére.  
(6) Az Önkormányzat képviselı-testületének a hivatalos neve: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-

testülete (továbbiakban: Képviselı-testület).  
(7) A Képviselı-testület hivatalának neve: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal).  
(8) A Polgármesteri Hivatal székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.  

 
2. § 
(1) Az Önkormányzat jelképei:  

a) címer,  
b) zászló  

(2) Az Önkormányzat címere: hullámos vonallal elválasztott, alul grafitszürke, felül kék színő pajzs. Az alsó 
mezıben négy szál sás közül kiemelkedı buzogány, és a hullámos vonal kapcsolódásunkat jelképezi a 
Velencei-tóhoz, a kék mezıben elhelyezkedı - méreteiben hangsúlyozott - aranysárga nap az országos 
jelentıségő üdülıterület szimbóluma.  

(3) Az Önkormányzat zászlója: a címerben szereplı nap színével megegyezı sárga, középen a város címere, 
felette fekete betőkkel GÁRDONY felirat. A zászlót arany rojtok díszítik.  

(4) Az (1)–(2) bekezdésben leírt városi zászló és címer használatának rendjét külön rendelet szabályozza.  
(5) Az Önkormányzat kitüntetéseket, elismerı címeket adományoz.  
(6) A kitüntetésekre, elismerı címekre vonatkozó szabályokat a Képviselı-testület külön rendelete 

szabályozza.  
 
3. § 
(1)  A város fıbb adatait és jellemzıit az 1. számú függelék tartalmazza.  
(2)  Az önkormányzat intézményeinek felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza. 
 

4. § 
Gárdony város - a kölcsönös tapasztalatok hasznosítása érdekében - testvérvárosi kapcsolatot alakított ki. A 
testvérvárosok névsorát a 3. számú függelék tartalmazza.  
 

II. Fejezet 
 

Képviselı-testület 
5. § 
(1) A Képviselı-testület 9 fıbıl áll.  
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(2) A települési képviselık (továbbiakban: képviselı) és a polgármester nevét a 4. számú függelék 

tartalmazza.  
 
6. § 
(1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a Képviselı-testületet illetik meg.  
(2) Az önkormányzati alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az 5. számú függelék 

tartalmazza.  
 
7. § 
(1) A Képviselı-testület által a polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolását az 1. számú melléklet 

tartalmazza.  
(2) A Képviselı-testület által a bizottságokra ruházott hatáskörök felsorolását a 2. számú melléklet 

tartalmazza.  
(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.  
 

A képviselı-testület ülései 
8. § 
(1) A Képviselı-testület alakuló, rendes, rendkívüli és ünnepi ülést tart.  
(2) A képviselı-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart.  
(3) A képviselı-testület üléseit a polgármester a munkatervtıl eltérı idıpontban is összehívhatja.  
 

Rendkívüli ülés 
9.§  
(1) Képviselıi kezdeményezés esetén szükséges, hogy az indítványt a települési képviselık saját kezőleg 

aláírják.  
(2) Az indítványt a polgármesternél kell elıterjeszteni.  

 
Munkaterv 

10. § 
(1) A képviselı-testület üléseit munkatervben ütemezi. A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni a 

helyi képviselıktıl, a városban mőködı egyházak, rendırség, intézmények vezetıitıl, az önkormányzat 
bizottságainak nem képviselı tagjaitól.  

(2) A munkatervhez javaslatot tehetnek a városban mőködı érdekvédelmi szervezetek, társadalmi szervezetek, 
gazdálkodó szervek.  

(3)  A munkatervet a tárgyévet megelızı év utolsó testületi ülésén kell elıterjeszteni.  
(4)  A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett idıpontját, napirendjét.  
 

A képviselı-testület üléseinek összehívása 

11. § 
(1) Az ülésre szóló meghívót olyan idıpontban kell kiküldeni, hogy azt a meghívottak legalább 5 nappal az 

ülés elıtt megkapják.  
(2) A rendkívüli ülés összehívása történhet személyesen, telefonon vagy írásban. Írásban történı meghívás 

esetén a meghívót az ülés elıtt legalább 24 órával kell kikézbesíteni.  
 
12. § 
(1)  A képviselı-testület nyilvános üléseire meg kell hívni: 

a) a települési képviselıket, 
b) a jegyzıt, 
c) a megyei 03. számú országgyőlési választókerület országgyőlési képviselıjét, 
d) azoknak a bizottságoknak a nem képviselı tagjait, amely bizottságokat a napirend érinti, 
e) az üdülık érdekvédelmi szerveit, 
f) a polgármesteri hivatal irodavezetıit, 
g) a Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesületének elnökét, 
h) az önkormányzat könyvvizsgálóját.  

(2) A települési képviselık kivételével az (1) bekezdésben felsoroltak tanácskozási joggal vehetnek részt a 
képviselı-testület ülésén.  
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(3) A képviselı-testület ülésének idıpontjáról és napirendjérıl a nyilvánosságot - a meghívónak a 

polgármesteri hivatal hirdetıtábláin történı kifüggesztésével, valamint a városi honlapon keresztül - 
tájékoztatni kell.  

(4)  Az elıterjesztéseket - a zárt ülés anyagának kivételével - a polgármesteri hivatalban és a városi 
könyvtárban betekintés céljából hozzáférhetıvé kell tenni minden érdeklıdı számára.  

 
Az ülések elıkészítése 

13. § 
(1) A képviselı-testület ülésének napirendjéhez írásos elıterjesztés készül, ami helyzetértékelı, tényfeltáró, 

elemzı részbıl és határozati javaslatból vagy javaslatokból áll. 
(2) Az elıterjesztést meg kell küldeni a képviselıknek, a jegyzınek, irodavezetıknek, az érintett bizottságok 

nem képviselı tagjainak.  
(3) A zárt ülésen tárgyalandó napirendhez tartozó elıterjesztést a meghívottak közül csak azoknak lehet 

átadni, akik azon jogosultak részt venni.  
(4) Sürgıs esetekben, ha az ügy eldöntése nem tőr halasztást, vagy ahhoz fontos önkormányzati érdek 

főzıdik, legkésıbb az ülés kezdetéig írásban eljuttatható az elıterjesztés a (2) bekezdésben leírtakhoz. 
Amennyiben csak az ülés kezdete elıtt kapják kézhez az elıterjesztést, úgy az ülés megnyitása elıtt 
lehetıséget kell arra biztosítani, hogy azt az érintettek megismerhessék.  

(5) Nem lehet a (4) bekezdésben foglaltak szerint elıterjeszteni azokat az ügyeket, melyek jogszabály vagy 
jelen szabályzat alapján elızetes bizottsági véleményezésre vannak utalva, s ez nem történt meg.  

 

III. fejezet 
 

Ülések nyilvánossága 
14. § 
(1) A képviselı-testület üléstermének tanácskozás céljára rendelt részében az ülés tartama alatt csak a 

meghívottak tartózkodhatnak.  
(2) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet, és tetszést vagy nem 

tetszést nem nyilváníthat.  
(3) Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható 

meg, a teljes hallgatóságot figyelmeztetheti, az ülésrıl kiutasíthatja.  
(4) Ha a hozzászóló vagy közbeszóló képviselı a testületi ülés tekintélyét vagy képviselıt sértı kifejezést 

használ, a polgármester rendre utasíthatja. Képviselıi rendzavarás esetén a polgármester javaslatára a 
képviselı-testület a hozzászólótól a szót megvonhatja. Ismétlıdı vagy súlyos rendzavarás esetén a 
képviselı tiszteletdíja csökkenthetı. Az ismétlıdı vagy súlyos rendzavarás megállapítása, valamint a 
képviselı tiszteletdíj csökkentése kérdésében a polgármester javaslatára a képviselı-testület vita nélkül 
egyszerő szótöbbséggel dönt.  

 
15. § 
Azt, aki a zárt ülésen a helyiségben jogosulatlanul tartózkodik, a polgármester távozásra hívhatja fel, szükség 
esetén kiutasíthatja.  
 

A képviselı-testületi ülés elnöke és jogköre 

16. § 
(1) A polgármester akadályoztatása esetén - a polgármester által ezzel a feladattal megbízott - alpolgármester 

látja el az ülés elnökének teendıit, a polgármester által meghatározott helyettesítési sorrendben.  
(2) Amennyiben a polgármester és az alpolgármesterek is tartósan akadályoztatva vannak, úgy az ülést a 

korelnök vezeti.  
(3) A polgármestert helyettesítı alpolgármester, korelnök ülésvezetési jogai és kötelezettségei azonosak a 

polgármesterével.  
(4) Az (1)-(2) bekezdésben leírt személyekre a polgármester részére megállapított, a Képviselı-testület 

összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat értelemszerően alkalmazni kell.  
 
17. § 
(1) Az ülés megnyitásakor az elnök számszerően megállapítja a határozatképességet.  
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(2) Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül ugyanezen napirendek megtárgyalására ismételten 

össze kell hívni. Az így tartott ülésen újabb napirendek is tárgyalhatók, ha a 14. §-ban leírt feltételeknek 
megfelelnek.  

 
18. § 
A határozatképesség megállapítását követıen az elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére, amelynek 
elfogadásáról a testület egyszerő többséggel határoz.  
 
19. § 
(1) A napirendek tárgyalása során az elnök minden elıterjesztés után külön-külön nyitja meg a vitát. A vita 

elıtt az elıadó írásos elıterjesztését szóban kiegészítheti, majd a képviselık, ezt követıen az elnök által 
meghatározott sorrend szerint a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek hozzá, melyekre 
a vita elıtt kell válaszolnia.  

(2) A vita során az ülésen tanácskozási joggal résztvevık napirendenként egy alkalommal legfeljebb 2 perces 
hozzászólásra jogosultak.  

(3) A polgármester rendre utasíthatja azt, és megvonhatja a szót attól, aki a tanácskozáshoz nem illı, vagy 
másokat sértı, becsmérlı felszólalást tesz.  

(4) A vita lezárása után a napirend elıadója válaszolhat a hozzászólásokra.  
(5) Személyes megjegyzést tehet az a képviselı, aki a vitában ellene szóló, sérelmesnek vélt megállapítást 

kívánja elhárítani, vagy hozzászólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket akarja tisztázni.  
(6) Szavazás elıtt a polgármester összegzi a vita lényegét és az elhangzott módosító vagy kiegészítı 

javaslatokat.  
 
20. §  
Bármely képviselı javaslatára egy-egy napirend megtárgyalása közben a polgármester szünetet rendelhet el.  
 
21. § 
(1) A polgármester az ülés végén korlátozott idıtartamú felszólalásra lehetıséget adhat az ülésen meghívó 

nélkül résztvevı állampolgároknak is, hogy a tárgyalt ügyekben vagy más kérdésekben elmondhassák 
véleményüket.  

(2) A polgármester különösen indokolt esetben a napirend tárgyalásakor korlátozott idıtartamú felszólalásra 
adhat lehetıséget a meghívó nélkül résztvevı állampolgároknak.  

 
IV. fejezet 

 
A szavazás rendje 

22. § 
A képviselı-testület a vita lezárása után rendeletet alkot vagy határozatot hoz, melyet a polgármester a 
szavazás eredményének megfelelıen állapít meg.  
 
23. § 
(1) Szavazni személyesen kell.  
(2) A képviselı-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.  
 
24. § 
A szavazás módjának megváltoztatását adott napirendnél bármely képviselı kérheti, arról a testület felszólalás 
és vita nélkül - az e rendeletben leírtakat figyelembe véve - egyszerő többséggel határoz.  
 

Név szerinti szavazás 
25. § 
Név szerinti szavazás esetén a jegyzı abc sorrendben felolvassa a képviselık névsorát. A képviselık "igen", 
"nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavazhatnak. A jegyzı a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat 
összeszámlálja, és a szavazás eredményét - a névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az 
elnök hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzıkönyvhöz kell csatolni.  
 

Titkos szavazás 

26. § 
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A titkos szavazást a Képviselı-testület - a képviselık közül esetenként, minısített többséggel választott - 3 
tagból álló bizottsággal bonyolítja le. 
 

Döntéshozatal 
27. § 
(1) Döntéshozatal alakuló, rendes vagy rendkívüli ülésen, valamint közmeghallgatáson történhet.  
(2) Minısített többség szükséges: 

- 10 millió Ft feletti hitel felvételéhez,  
- forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításához,  
- 10 millió forint feletti értékő vagyon hasznosításával kapcsolatos döntéshez.  

(5) A határozatban szükség szerint meg kell jelölni a végrehajtás vagy a megteendı intézkedés határidejét, a 
végrehajtásért felelıs személyt.  

(6) Döntések: rendelet és határozat.  
 

V. fejezet 
 

Az önkormányzat rendelete 
28. § 
A képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény 
felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.  
 
29. § 
A rendelet elıterjesztésére a 13.§-ban foglalt szabályok az irányadóak, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat.   
 

Az önkormányzati rendelet megtárgyalása 
 

30. § 
(1)  A rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtani. 
(2) A polgármester a jegyzı útján gondoskodik arról, hogy a javaslat a törvényességi követelményeknek 

megfelelıen elıkészítve, az érintett bizottságok véleményével ellátva kerüljön a testület elé.  
(3) Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet minden esetben köteles megtárgyalni.  
 
31. § 
(1) A tervezetet a benyújtástól számított, legkésıbb 90 napon belül a képviselı-testület ülésének napirendjére 

kell tőzni.  
(2) Az elıterjesztı vagy az ülés elnöke indítványozhatja, hogy a rendelet-tervezet tárgyalása általános és 

részletes vita lefolytatásában történjen.  
 
32. § 
(1)  Az elıterjesztı a javaslatot, illetve a települési képviselı a módosító javaslatát a testület ülésén a vita 

bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig bármikor vissza is vonhatja.  
(2)  Ha a képviselı a módosító javaslatát megváltoztatja, akkor azt az elnök újabb javaslatként véleményezésre 

a kijelölt bizottságnak kiadhatja. A kijelölt bizottság elnökének javaslatára a képviselı-testület az újabb 
véleményezéstıl eltekinthet.  

 
33. § 
Az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvétel szabályait a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  
 

Az önkormányzati rendelet kihirdetése 
34. § 
(1) Az önkormányzati rendeletet és a normatív határozatot a következı módon kell kihirdetni: 

- ki kell függeszteni a polgármesteri hivatalban. 
 
(2) A rendeletet és a normatív határozatot ki kell hirdetni a rendeletben vagy a normatív határozatban 

meghatározott hatálybalépési idıpontig. 
(3) A kihirdetés megtörténtét a rendeleten vagy a normatív határozatot rögzíteni kell. 
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(4) A rendeletl és a normatív határozat lényeges elemérıl a lakosságot a helyi újságon keresztül tájékoztatni 

kell.  
 

Az önkormányzati döntésekre vonatkozó közös szabályok 
35. § 
(1) Az önkormányzati rendeletek megjelölése: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

(sorszám)/(év) (hó. nap) önkormányzati rendelete ………..-ról.  
(2) Az önkormányzati határozatok megjelölése: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

(sorszám)/(év) (hó. nap) számú határozata.  
(3) Az önkormányzati rendeletekrıl és határozatokról a jegyzı nyilvántartást vezet.  
 

 
 

VI. fejezet 
 

A jegyzıkönyv 
36. § 
(1) A hozzászóló kérheti, hogy a jegyzıkönyv az általa elmondottakat szó szerint tartalmazza.  
(3) A jegyzıkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, az írásos elıterjesztéseket, jelenléti ívet, titkos szavazási 

jegyzıkönyv 1 példányát, név szerinti szavazásról készült névsort, a képviselı kérésére az írásban 
benyújtott hozzászólását, interpellációját, az arra adott írásos választ.  

 
37. § 
(1) A képviselık vagy más felszólalók írásban kérhetik a város polgármesterénél a jegyzıkönyv kiigazítását, 

ha annak tartalma - megítélésük szerint - nem egyezik meg az ülésen elhangzottakkal.  
(2) E kérdésben a képviselı-testület jogosult dönteni.  
(3) A kiigazítás iránti kérelmet a jegyzıkönyv elkészítését követı testületi ülés idıpontjáig lehet benyújtani.  
 
 

Tájékoztatás az ülésekrıl  
 

38. § 
(1) Az ülésrıl készült jegyzıkönyvek egy-egy másolati példányát - a zárt ülésrıl készített jegyzıkönyv 

kivételével - a polgármesteri hivatalban, a városrészi könyvtárakban kell az állampolgárok számára 
hozzáférhetıvé tenni.  

(2) Az ülések dokumentumai - zárt ülések kivételével - munkaidı alatt a polgármesteri hivatalban 
tekinthetıek meg.  

(3) Az ülésrıl és a meghozott döntésekrıl az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések kivételével 
az adatvédelmi szabályzat betartásával a helyi újságon keresztül rendszeresen tájékoztatni kell a 
lakosságot.  

 
VII. fejezet 

 
Interpelláció, felvilágosítás 

39. § 
(1) Az interpellációs jog olyan képviselıi jogosítvány, amelyet a települési képviselı a testületi ülésen vagy 

annak közremőködésével gyakorol. Az interpelláció tárgya bármely közügy lehet, feltéve, hogy az 
kapcsolatban áll az önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörével, illetıleg valamely önkormányzati 
szervezet feladatkörébe tartozik.  

(2) Nincs helye interpellációnak: 
- államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyben,  
- olyan ügyek kapcsán, amelyben az önkormányzatnak vagy szerveinek nincs hatásköre, 
- elıkészítést igénylı önálló napirend esetében, 
- olyan személyi ügyekben, amelyekben a kinevezés, megbízás nem a képviselı-testület hatásköre.  

(3) A polgármesterhez, alpolgármesterhez, jegyzıhöz bármely települési képviselı interpellációt intézhet, 
melyre az ülésen szóban, vagy 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni. Az interpellációra az 
ülésen abban az esetben kötelezı érdemi választ adni, ha azt legalább 5 nappal az ülés elıtt benyújtották.  
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40. § 
(1) Az interpellációt az ülés elıtt, vagy a napirendi pontok tárgyalása után írásban vagy szóban lehet megtenni.  
(2) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik.  
(3) A válasz elfogadásáról a testület csak akkor dönt, ha a választ az interpelláló nem fogadta el.  
(4) Ha a válaszadás írásban történik, a válasz másolatát minden képviselınek meg kell küldeni.  
(5) Az írásban adott válasz elfogadásáról - ha dönteni kell - a testület a következı ülésen határoz.  
 

Tiszteletdíj 
41. § 

(1) A képviselık havi tiszteletdíja (alapdíj) bruttó 51.300,- forint.  
(2) Az (1) bekezdésben leírtakon túl az a képviselı, aki az önkormányzat állandó bizottságának tagja, havi 

bruttó 8.550,- forint tiszteletdíjra jogosult.  
(3) Az (1) bekezdésben leírtakon túl az a képviselı, aki az önkormányzat állandó bizottságának elnöke, havi 

bruttó 17.100,- forint tiszteletdíjra jogosult. Egy képviselı havi alapdíjon felüli, bizottsági tagságért és 
elnökségért járó együttes tiszteletdíja nem haladhatja meg a havi bruttó 23.085,- forintot.  

(4) Az önkormányzat állandó bizottságának nem képviselı tagja havi bruttó 20.900,- forint tiszteletdíjra 
jogosult.  

(5) A bizottság elnöke abban a bizottságban, ahol elnök tagként nem jogosult a tiszteletdíjra.  
(6) Amennyiben a képviselı az adott hónapban összehívott testületi ülésen nem vesz részt, úgy az alapdíj 50 

%-ára jogosult. Amennyiben a bizottsági tag az adott hónapban összehívott bizottsági ülésen nem vesz 
részt, akkor a bizottsági tagságáért, elnökségéért járó tiszteletdíjra nem jogosult. Amennyiben a testület, a 
bizottság egy hónapban több ülést tart, akkor jár a teljes tiszteletdíj, ha a képviselı, a bizottsági tag legalább 
egy-egy ülésen részt vesz.  

 
 

VIII. fejezet 
 

Bizottságok 
42. § 
(1) A képviselı-testület döntéseinek elıkészítésére, illetve a döntések végrehajtásának szervezésére és 

ellenırzésére állandó vagy ideiglenes bizottságokat hoz létre.  
(2)  A bizottságok belsı mőködési szabályait a jogszabályok keretei között és e rendeletben foglaltaknak 

megfelelıen saját maguk határozzák meg.  
 
 
43.§ 
(1)  A bizottság képviselı tagjaira javaslatot tehet a polgármester, bármely képviselı.  
(2) A bizottság nem képviselı tagjaira javaslatot tehetnek a 12.§ (1) bekezdésében felsoroltak.  
(3) Egy képviselı legfeljebb két állandó bizottságnak lehet a tagja, és egynek lehet az elnöke.  
 
44. § 
(1) A képviselı-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: 

- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (5 fı: 3 képviselı tag, 2 nem képviselı tag) 
- Ügyrendi Bizottság (3 fı: 2 képviselı tag, 1 nem képviselı tag) 
- Egészségügyi és Szociális Bizottság (5 fı: 3 képviselı tag, 2 nem képviselı tag) 
- Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság (5 fı: 3 képviselı tag, 2 nem képviselı tag) 
A Bizottságok személyi összetételét a 4. számú függelék, feladatkörét a 5. számú melléklet tartalmazza.  

 
45. § 
Az állandó bizottságok a képviselı-testület munkatervében foglalt feladatok figyelembevételével végzik 
munkájukat.  
 
46. § 
A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság elnökének távolléte esetén a megjelent 
tagok egyszerő szótöbbséggel levezetı elnököt választanak.  
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47. § 
(1) Bármely képviselı javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 

megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalásához a képviselıt 
meg kell hívni.  

(2) Bármelyik képviselı tanácskozási joggal részt vehet bármelyik bizottság nyilvános ülésén.  
 
48. § 
Az elızetes tárgyalásra kiadott napirendekkel kapcsolatos véleményt a testületi ülésen szóban terjesztik elı.  
 
49. § 
A bizottságok mőködésének költségeirıl a költségvetésben kell gondoskodni. 
 

IX. fejezet 
 

Polgármester 
50. § 
A polgármester megbízatását fıállásban látja el.  
 

Alpolgármesterek 
51. § 
A képviselı-testület két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.  
 

Jegyzı 
52. § 
(1) A jegyzı önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatai:.  

a) elıkészíti a képviselı-testület és a bizottságok elé kerülı elıterjesztéseket,  
b) ellátja az önkormányzati képviselı-testület, valamint a bizottságok szervezési és ügyviteli 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat,  
c) a képviselı-testületi ülésen az elıterjesztés vitájában szavazás elıtt törvényességi észrevételt tesz, ha 
bármely javaslatot érintıen ez szükséges,  
d) köteles jelezni a képviselı-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél, 
mőködésük során jogszabálysértést észlel. Ilyen észrevételét a képviselı-testület ülésének 
jegyzıkönyvéhez csatolni kell, ha azt a döntés meghozatalánál nem vették figyelembe,  

 (2) A jegyzı önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai: 
 a) kezdeményezheti rendelet alkotását, 
 b) végzi az önkormányzati rendelet szakmai elıkészítésével kapcsolatos feladatokat.  
 
53. § 
A jegyzıi és aljegyzıi munkakör egyidejő betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzıi 
munkakörbe tartozó feladatokat – legfeljebb hat hónap idıtartamra – a Szervezési és Jogi Iroda vezetıje látja 
el.  
 

X. fejezet 
 

Társulások 
54. § 
(1) Gárdony Város Önkormányzat társulásainak felsorolását, annak típusainak megjelölésével a 6 számú 

melléklet tartalmazza.  
 

XI. fejezet 
 

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés 
55. § 
A helyi népszavazást a választópolgárok legalább 25 százaléka kezdeményezheti a polgármesternél. 
 
56. § 
A népi kezdeményezést a választópolgárok legalább 10%-a a polgármesternek nyújthatja be.  
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XII. fejezet 
Közmeghallgatás 

57. § 
(1) A képviselı-testület testületi ülései alkalmával évente 2 közmeghallgatást tart.  
(2) A közmeghallgatás idejét, helyét, napirendjét a 12.§ (3) bekezdésében leírt módon közzé kell tenni.  
 

Lakossági fórum 
58. § 
(1) A képviselı-testület egyedi döntése alapján lehet: 

- fórumokat szervezni, amelyeken a lakosság tájékoztatást kap az önkormányzat munkájáról, 
döntéseirıl, feladatairól, terveirıl, céljairól, és mindezekben véleményt nyilváníthat, 

- közvélemény-kutatást szervezni a lakossági vélemények megismerésére.  
(2) Az elıkészítés során lehetıvé kell tenni, hogy a választópolgárok a polgármesterhez eljuttathassák 

kérdéseiket, válaszaikat és javaslataikat, amelyre intézkedést várnak.  
(3) A fórumokra történı meghívás hirdetmények útján történik.  
 
59. § 
A képviselı-testület a 300 millió forint beruházási költséget elérı beruházások megvalósítása elıtt 
településrészenként lakossági fórumokat hív össze.  

 
XIII. fejezet 

 
Belsı Ellenırzés 

60. § 
Az önkormányzat pénzügyi ellenıri feladatai közül a kötelezı belsı ellenırzés feladatait a Velencei-tavi 
Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján látja el.  
 

XIV. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
61. § 
E rendelet mellékleteit és függelékeit összefoglalóan a csatolt jegyzék sorolja fel.  

 
62. § 
E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályukat veszítik Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-
testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 19/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet, 1/2009. 
Gárdonyi önkormányzat rendelet, 34/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet, 15/2010. Gárdonyi 
önkormányzat rendelet, 16/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet, 7/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet, 
16/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet, 1/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet, 5/2012. Gárdonyi 
önkormányzat rendelet.  
 
63. § 
Ezen rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 
 
 

Tóth István  
polgármester 

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 
jegyzı 

 
Záradék: 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2014. március 13.-án kihirdetésre került. 
 
 

 Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia 
jegyzı 
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A RENDELET MELLÉKLETEI 

 

1. számú   A képviselı-testület polgármesterre ruházott hatáskörei 
2. számú  A képviselı-testület bizottságaira ruházott hatáskörei 
3. számú  Az önkormányzat önként vállalt feladatai 
4. számú  Az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvétel szabályai 
5. számú  A bizottságok feladatköre 
6. számú  Társulások felsorolása  
7. számú                     Gárdonyi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati 
                                    funkciók szerinti besorolása 

    
 
 
   

A RENDELET FÜGGELÉKEI 

 
1. számú  A város fıbb adatai és jellemzıi  
2. számú   Gárdony Város Önkormányzat intézményei 
3.számú   Gárdony Város tervérvárosai             
4. számú  Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének  
                                    név- és címjegyzéke  
5. számú                     Gárdony Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati 
                                    funkciók szerinti besorolása 
6. számú  A bizottságok személyi összetétele 
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1. melléklet a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

A képviselı-testület polgármesterre ruházott hatáskörei 

 
1.) Dönt az onkormányzati segély megállapításáról, a szociális kölcsön kivételével. 
2.) Beépítési kötelezettség meghosszabbítása abban az esetben, ha az önkormányzati telek eladásakor az 

önkormányzat beépítési kötelezettséget írt elı. 
3.) Nyilatkozik minden útügyi és vízügyi hatósági eljárásban, ahol az eljárás az önkormányzat tulajdonát 

érinti. A nyilatkozat elidegenítésre nem vonatkozhat. 
4.) Dönt a közterület-használati kérelmek elbírálásáról. 
5.) Elbírálja az általa kiírt pályázatokra érkezett árajánlatokat (beruházás értéke maximum 3 millió Ft). 
6.) Dönt az önkormányzati támogatás erejéig bejegyzett zálogjog törlésérıl. 
7.) Dönt a jelzáloggal biztosított követelésnek másik helybeli ingatlanra történı átterhelhetıségérıl. 
8.) Dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetıjének intézményi ellátással 

kapcsolatos, valamint panaszügyekben hozott döntésének felülvizsgálatáról. 
9.) Dönt a mezıgazdasági földterületek haszonbérbe adásáról, a haszonbérleti díj megállapításáról. 
10.) Dönt azon építési telkek elidegenítésérıl, melyek értékesítési feltételeit a képviselı-testület tételesen 

megállapította; a képviselı-testület által elıírt elidegenítési tilalom feloldásáról.  
11.) Dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásában, ha az az önkormányzat tulajdonában lévı 

közterületeken közmővek, valamint nyomvonal jellegő távközlési építmények és ezekkel összefüggı 
egyéb építmények létesítéséhez, bıvítéséhez és áthelyezéséhez szükséges, amennyiben ahhoz építési 
engedély kell.  

12.) Dönt a Gárdony város közigazgatási területén lévı oktatási, nevelési intézményekben nappali 
tagozaton tanuló általános, középiskolai oktatásban részt vevı diákok helyközi közlekedésével 
kapcsolatos bérlettérítésrıl. 

13.) Dönt a 2 millió Ft alatti ingóság elidegenítésérıl. 
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2. melléklet a 2/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 

 
A képviselı-testület bizottságaira ruházott hatáskörei 

 
 

Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság 

1.) Az Egészségügyi és Szociális Bizottsággal együtt dönt a Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjkeret 
felosztásáról 

2.) Dönt az oktatási, nevelési intézmények, kulturális, közgyőjteményi intézmények vezetıi álláshelyére 
kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról 

3.)        Dönt a Sport Alap felosztásáról 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
1.) Ápolási díj megállapítása, megszüntetése (a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását 

végzı hozzátartozó részére) 
2.) Dönt a szociális kölcsön iránti kérelmekrıl 
3.) Szociális bérlakás bérbevételére irányuló kérelem elutasítása 

4.) Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsággal együtt dönt a Bursa Hungarica felsıoktatási 
ösztöndíjkeret felosztásáról 

5.) Dönt az önkormányzati bérlakások, szakember elhelyezésére szolgáló lakások bérleti jogviszonyának 
meghosszabbításáról 

6.) Dönt a lakbértámogatás megállapítása tárgyában 
 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
1.) Területrendezési terv elıkészítı folyamatában dönt arról, hogy az elıkészítı munkarészek 

megfelelnek-e a továbbtervezés alapjának 
2.) Elkészíti és felülvizsgálja az ár- és belvízvédelmi terveket 
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3. melléklet a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 
Az önkormányzat önként vállalt feladatai 

 
 
 

- fürdı- és strandszolgáltatás 
- kiegészítı alapellátás-szolgálat 
- felsıoktatási ösztöndíj támogatás 
- csatornabekötés támogatása 
- kedvezményes bérlet 
- átvállalt szemétszállítás 
- szociális kölcsön 
- Tourinform Iroda fenntartása 
- kulturális alap 
- sport alap 
- egyéb kulturális és sport rendezvények 
- múzeum 
- galéria 
- kiadványok és vásár 
- lapkiadás 
- alapítványok támogatása 
- egyéb társadalmi szervezetek támogatása 
- egyéb fenntartói támogatás 
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4. melléklet a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 

Az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvétel szabályai 

 

 
1. A Testületi ülés a december havi munkaterv szerinti ülésén a következı naptári évre jogalkotási 

programot fogad el. 
2. A jogalkotási program a Testületi ülés munkaterv szerinti ülései szerint tartalmazza: 

2.1  az új tárgykörben megalkotandó és a hatályos önkormányzati rendeleteket módosító rendelet-
tervezetek címét,  

2.2  az elıkészítésért felelıs személyek (elıterjesztı, közremőködı) megnevezését. 
3. A jogalkotási programban szereplı rendelet-tervezetek kapcsán  

3.1. a társadalmi szervezet,  
3.2. alapítvány, közalapítvány 
3.3. magánszemély  
3.4. gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: egyeztetésben résztvevı) javaslatot fogalmazhat meg (a 
továbbiakban: elızetes javaslat). 

4. A egyeztetésben résztvevı az elızetes javaslatát a közremőködıhöz, a rendelet-tervezettel érintett 
munkaterv szerinti ülést megelızı hetedik hét elsı napjáig, írásban juttatja el.  

5. Az elızetes javaslat tartalmazza: 
5.1. az egyeztetésben résztvevı nevét,  
5.2. az egyeztetésben résztvevı képviselıjének nevét, 
5.3. elektronikus elérhetıségét, telefonszámát 
5.4. a rendelet-tervezet címét, 
5.5. a javaslatot, észrevételt, 
5.6. a javaslat indokait,  
5.7. az egyeztetésben résztvevı aláírását. 

6. Az elızetes javaslatot a rendelet-tervezetrıl szóló elıterjesztés bizottsági tárgyalásakor ismertetni kell. Az 
ismertetésben szerepel az elızetes javaslat rövid összefoglalása, elfogadásának vagy elvetésének indoka. 

7. Az önkormányzat honlapján a Testületi ülési anyagokban közzétett rendelet-tervezettel kapcsolatban az 
egyeztetésben résztvevı a rendelet-tervezetet tárgyaló Testület ülését megelızı hétfıig írásban 
módosítást javasolhat (a továbbiakban: módosító javaslat) a jegyzınél. 

8. A módosító javaslat tartalmazza: 
8.1. az egyeztetésben résztvevı nevét,  
8.2. az egyeztetésben résztvevı képviselıjének nevét, 
8.3. elektronikus elérhetıségét, telefonszámát 
8.4. a rendelet-tervezet címét, 
8.5. a jogalkotásról szóló törvényben elıírtaknak megfelelı szövegszerő módosítást, 
8.6. a jogalkotásról szóló törvényben elıírt elızetes hatásvizsgálatot tartalmazó dokumentumot, 
8.7. a jogalkotásról szóló törvényben elıírt indokolási kötelezettségnek megfelelı indokolást,  
8.8. az egyeztetésben résztvevı aláírását. 

 
9. A hiánytalan javaslatot az illetékes Bizottság ülésén ismertetni kell. Ha az egyeztetésben résztvevı kérte 

meghallgatását, a bizottság ülésének idıpontjáról elektronikusan tájékoztatni kell. 
10. Amennyiben az illetékes Bizottság a javaslatot támogatja, az bizottsági véleményként a Testület elé kerül. 
11. Az egyeztetésben résztvevı a Testület ülésén a 14. §-ban meghatározottak szerint szólalhat fel. 
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5. melléklet a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 
A bizottságok feladatköre 

 
Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság 
- elkészíti Gárdony idegenforgalmi koncepcióját és marketing tervét, 
- javaslatot tesz a város turizmusának fejlesztéséhez és fellendítéséhez szükséges beruházásokra, 

támogatásokra, intézkedésekre és egyéb tennivalókra, 
- folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli - a tófelügyelıvel együttmőködve - a Velencei-tó 

vizének és környezetének helyzetét, 
- szervezi és koordinálja az idegenforgalmi értéket képviselı rendezvényeket, 
- megbízás alapján a Velencei-tó idegenforgalmával foglalkozó, vagy azt érintı tanácskozásokon és 

fórumokon képviseli a tó és a város érdekeit, 
- javaslatot tesz idegenforgalmi és kulturális együttmőködésre a települési önkormányzatokkal és a 

különféle intézményekkel, az idegenforgalom szolgálatában álló vállalkozókkal, 
- kialakítja és tartja a kapcsolatokat a tókörnyéki idegenforgalmi bizottságokkal, illetve a turizmus 

helyi felelısével, 
- figyelemmel kíséri az idegenforgalmi koncepciókat (helyi, térségi, országos) és javaslatokat tesz 

az esetleges módosításokra, 
- véleményezi a feladatkörébe tartozó területet érintı beruházási célokmányt, a hozzátartozó 

elıterjesztést, 
- véleményezi a képviselı-testület által kiírt pályázatra érkezett ajánlatot, amennyiben a beruházás 

feladatkörébe tartozó területet érint. 
- véleményezi a tevékenységi körébe tartozó intézmények szervezeti és mőködési szabályzatát és a 

benyújtott vezetıi pályázatokat, 
- elıkészíti a képzımővészeti, irodalmi és más pályázatok kiírására vonatkozó javaslatot, 
- véleményezi a testvérvárosi kapcsolatok kulturális vonatkozásait, 
- véleményezi a közterületek elnevezésére és megváltoztatására vonatkozó javaslatot, 
- szervezi és koordinálja a feladatkörébe tartozó mővelıdési tevékenységet, 
- figyelemmel kíséri a mővelıdés területét érintı jogszabályok és határozatok végrehajtását, 
- szakértık bevonásával javaslatot tesz mővészeti alkotás közterületen, önkormányzati 

intézményben történı elhelyezésére, mővészeti alkotás elhelyezésére, áthelyezésére, 
- véleményezi a tevékenységi körébe tartozó intézmények létrehozásával, megszőntetésével, 

átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének 
meghatározásával és módosításával kapcsolatos elıterjesztéseket, 

- figyelemmel kíséri a helyi televízió, a helyi újság munkáját, a kulturális programokat, 
- véleményezi a közoktatásüggyel - óvodai neveléssel és alapfokú neveléssel, oktatással, alapfokú 

mővészetoktatással - kapcsolatos elıterjesztéseket, figyelemmel kíséri a közoktatásügy helyzetét, 
javaslatot tesz a közoktatásügyben szükséges fejlesztésekre, változtatásokra, 

- véleményezi, elıkészíti, kezdeményezi a sport vonatkozású ügyeket, 
- véleményezi a testvérvárosi kapcsolatok oktatási, ifjúsági, sport vonatkozásait. 
- szerkeszti a városi lapot, lebonyolítja annak kiadását, valamint terjesztését. 
 
 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
- figyelemmel kíséri a vagyonmérleg alakulását, 
- véleményezi az önkormányzat gazdasági vállalkozásait, 
- részt vesz a gazdasági döntések elıkészítésében, 
- részt vesz a gazdasági koncepció kidolgozásában, 
- a költségvetést érintı elıterjesztéseket elızetesen véleményezi, 
- javaslatot tehet elıirányzat átcsoportosítására, illetıleg elızetes véleményt nyilváníthat, 
- javaslatot tehet hitelfelvételre, annak céljára,  
- javaslatot tehet költségvetési tartalék felhasználására, 
- véleményezi az önkormányzati intézmények létrehozásáról, összevonásáról, megszüntetésérıl, 

gazdálkodási forma megváltoztatásáról szóló elıterjesztéseket, 
- véleményezi a gazdasági tartalmú testületi elıterjesztéseket (éves költségvetés, módosítás, végrehajtásról 

szóló beszámoló), lefolytatja a szükséges vizsgálatokat, 
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- figyelemmel kíséri a polgármesteri hivatal gazdálkodási menetét, 
- részt vesz az önkormányzat által alapított és fenntartott intézmények, gazdálkodó szervek pénzügyi-

gazdasági ellenırzésében, 
- összesíti, véleményezi, rangsorolja a beruházási javaslatokat, 
- véleményezi a beruházási célokmányt, a hozzátartozó elıterjesztést, 
- véleményezi a képviselı-testület által kiírt pályázatra érkezett ajánlatot, 
- véleményezi a vagyonhasznosításra vonatkozó elıterjesztést. 
- véleményezési jogot gyakorol minden, a környezet elemeit érintı kérdésben (levegıtisztaság, ivóvízellátás, 

hulladékgazdálkodás, zöldfelület-kezelés, kiépített környezet védelme, zajvédelem, növényvédelem), 
- helyi védettséget élvezı területek kialakítására javaslattétel, 
- rendezési terv felülvizsgálatára vonatkozó javaslattétel, 
- szúnyoggyérítés elıkészítése, 
- ár- és belvízvédelem, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos önkormányzati ügyek véleményezése, 
- állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos önkormányzati ügyek véleményezése, 
- halászati joggal kapcsolatos ügyek véleményezése, 
- mezei ırszolgálat létrehozásának elıkészítése, 
- kommunális szolgáltatással, közmőhasználattal kapcsolatos önkormányzati ügyek véleményezése, 
- termálvízzel kapcsolatos kérdések véleményezése, 
- Velencei-tó védelmével kapcsolatos ügyek véleményezése, 
- a bizottság feladatkörével kapcsolatos teendıket ellátó hatóságokkal való kapcsolattartás,  
- kapcsolattartás a falugazdásszal, 
- lakossági és vállalkozói tájékoztatás elısegítése, 
- közremőködik a városrendezési programok, tervek kidolgozásában, azokat a testület elé terjesztést 

megelızıen véleményezi, 
- véleményt nyilvánít a városközpont beépítése során felmerülı építészeti kérdésekben, a városképet 

meghatározó középületek beépítési javaslatának kérdésében, 
- javaslatot tesz a közlekedésfejlesztési és tömegközlekedést érintı fejlesztési kérdésekben, 
- összesíti, véleményezi, rangsorolja a beruházási javaslatokat, 
- véleményezi a beruházási célokmányt, a hozzátartozó elıterjesztést, 
- véleményezi a képviselı-testület által kiírt pályázatra érkezett ajánlatot, amennyiben a beruházás 

feladatkörébe tartozó feladatot érint, 
- javaslatot tesz a forgalmi rend kialakítására, 
- javaslatot tesz az utak besorolására. 
 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
- együttmőködik a tevékenységi körébe tartozó intézményekkel, 
- folyamatosan figyelemmel kíséri a városban jelentkezı szociális problémákat 
- (munkanélküliség, hajléktalanok, nyugdíjasok), 
- folyamatosan figyelemmel kíséri a veszélyeztetett kiskorúak, krízishelyzetben lévı fiatalok helyzetét, 
- vizsgálja Gárdony város általános egészségügyi ellátottságát, ezen belül a felnıttek és a 14 éven aluli 

gyermekek gyógyító-megelızı egészségügyi ellátását végzı orvosi szolgálatok mőködését, 
- vizsgálja a mőködtetés tárgyi feltételeinek helyzetét, az egészségügyi intézmények tevékenységét, 
- javaslatot tesz a névjegyzékre felvehetı igénylıkre és arra, hogy igényük kielégítése mely lakásellátási 

formában történjék, 
- közremőködik a tevékenységi köréhez kapcsolódó önkormányzati rendelettervezetek elkészítésében, 
- közremőködik a helyi egészségügy ágazati, szakmai irányításában, szervezeti kialakításában, a szakmai 

továbbképzés összefogásában, 
- véleményezi a képviselı-testület hatáskörébe tartozó támogatási ügyeket, 
- véleményezi a feladatkörébe tartozó területet érintı beruházási célokmányt, a hozzátartozó elıterjesztést, 
- véleményezi a képviselı-testület által kiírt pályázatra érkezett ajánlatot, amennyiben a beruházás 

feladatkörébe tartozó területet érint. 
 
 
Ügyrendi Bizottság 
- elıkészíti a képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatát, vizsgálja annak betartását, szükség 

esetén javaslatot tesz a módosításra, 
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- közremőködik és jogi szempontból véleményezi a képviselı-testület rendeleteinek tervezeteit, szerzıdés-

tervezeteket, 
- ellátja a képviselı-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendıket, 
- részt vesz a népszavazás elıkészítésében, 
- a képviselı-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi és fegyelmi ügyeket kivizsgálja, döntésre 

elıkészíti, 
- figyelemmel kíséri a képviselı-testület és bizottságai, valamint a polgármesteri hivatal törvényes 

mőködését, 
- javaslatot tesz a képviselı-testületnek a polgármester, alpolgármester, jegyzı illetményének, 

tiszteletdíjának emelésére, 
- vagyonnyilatkozat vizsgálata. 
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6. melléklet a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 
Társulások felsorolása 

 
 
 
1.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
 
 
2.) Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás  
 
 



20 
 
 

7. melléklet a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
044310 Építésügy igazgatása 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggı ellátások 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
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1. függelék a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 

A város fıbb adatai és jellemzıi 

Gárdony a Velencei-tó déli partján, a Dunántúl kapujában fontos útvonalak találkozásában fekszik. A 
fıvárostól 45 km-re, Székesfehérvártól 20 km-re, 6260,5 hektár területen terül el. 

A tópartnak Velencétıl jó közúti kapcsolata van keresztirányban Pusztaszabolcs-Adonyon át a 6-os úttal 
(Dunaújváros) és a Duna vonalával, valamint Nadap-Lovasberényen át a Vértes tájaival. Partjait északon az 
M7-es autópálya, délen a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal és a 7-es fıút fogja közre. Ezekbıl következıen 
jól és viszonylag könnyen megközelíthetı az ország nyugati és keleti részérıl is. 

A tó vize, a kedvezı éghajlat, a természeti adottságai országos jelentıségő üdülıterületté tette a települést. 
Gárdony a Velencei-tavi üdülıkörzet egyik közigazgatási, ellátó, idegenforgalmi központja. Három 
városrészbıl áll: Gárdony, Agárd, Dinnyés. 

Lakóinak száma 10206 fı állandó lakos, 1114 fı tartózkodási hellyel rendelkezı. A korábbi egyszerő község 
(elsı okleveles említése 1424-bıl való) 1970. január 1.-tıl nagyközség, 1984-tıl városi jogú nagyközség 
(városkörnyéki székhely, 14 település tartozott hozzá), 1989. március 3.-tól város. 

A város kommunális ellátottsága jó.  

A város kereskedelmi és szolgáltató hálózata jól kiépített. ABC áruházak, élelmiszerláncok üzletei és több 
iparcikk üzlet várja a vásárlókat. Számos étterem, vendéglı és csárda, különbözı kategóriájú hotel, motel, 
panzió, kemping, jól kiépített strandok állnak a pihenni vágyók rendelkezésére. 

A város egészségügyi ellátottsága magas színvonalú - négy felnıtt háziorvosi körzet, két gyermek háziorvosi 
körzet, két fogorvosi körzet biztosítja a betegek hétközbeni alapellátását. Emellett jól felszerelt ügyeleti 
szolgálat mőködik, valamint reumatológiai, szemészeti szakrendelés és kislabor. 

Mind a három városrészben könyvtár szolgálja az olvasni, mővelıdni vágyó állandó lakosokat és üdülıket.  

A város mőemlékei nevezetesek. Az 1784-ben épített református templom híres mőemléki épület. Itt 
keresztelték meg az Agárdon született nagy magyar írót, Gárdonyi Gézát (Ziegler Géza). Az agárdi katolikus 
templom 1824-ben épült. 

A településen három napköziotthonos tagóvoda mőködik, két általános tagiskolában folyik az oktatás, és az 
egyik iskolában a gimnáziumi képzés is biztosított.  

A széleskörő szociális ellátás érdekében önálló intézményként Szociális Szolgálat üzemel. 

Évadnyitó rendezvények, az évenként ismétlıdı kulturális programok, a mővészeti jellegő kiállítások és 
jótékonysági koncertek hagyományteremtı értékek. A sportversenyek a sokféle kirándulási lehetıség, a tó 
körüli kerékpáros- és a vízi túrák idegenforgalmi szempontból is érdekesek, vonzóak. 

Agárd településrészen található az 1999-ben gyógyvízzé minısített melegviző fürdıkomplexum, a területén és 
kemping várja a vendégeket. 

Gárdony város fejlıdését, az itt lakók életkörülményeit a jövıben is elsısorban a térség üdülıterület-jellege és 
ebbıl adódóan az idegenforgalom határozza meg, és egyre inkább erısödik közigazgatási szempontból is 
körzeti szerepe. 
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2. függelék a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 
 

Gárdony Város Önkormányzat intézményei  
 
 
 
 
 

- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ  

- Fókusz Szociális Szolgálat 
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3. függelék a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 
Gárdony Város testvérvárosai 

 
 
Ország Város Szerzıdéskötés idıpontja 
Németország Postbauer-Heng 1993. 
Ausztria  Kirchbach 1994. 
Finnország Salo (eredetileg: Halikko)  1997. 
Németország 

Giboldehausen 
2006. 

Németország Mörlenbach 2007. 
Lengyelország Zary 2009. 
Franciaország Lesquin 2012. 
Románia  Sepsikıröspatak 2013. 
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4. függelék a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének név- és címjegyzéke 

 
 
 
 
 
Polgármester:   Tóth István   2484 Agárd, Bagoly u. 21. 
Képviselık:  Császár Attila   2483 Gárdony, Ady E. u. 15. 
   Dávid Zoltán  2483 Gárdony, Dobó u. 20. 
   Derecskei Gábor 2484 Agárd, Bethlen G. u. 49. 

Dr. Erdei Péterné 2484 Agárd, Széchenyi u. 84. 
   Dr. Eszenyi Csaba 8174 Balatonkenese, Csaba u. 65. 
   Fekete Györgyné 2485 Dinnyés, Hársfa sor 6. 
   Dr. Kalmár József 2484 Agárd, Török B. u. 11. 
   Muray Rita  2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 54. 
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5. függelék a 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelethez 
 

Gárdony Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
013320  Köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041232  Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233  Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
045120  Út, autópálya építése 
045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
052020  Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
061020  Lakóépület építése 
064010  Közvilágítás 
066010  Zöldterület-kezelés 
066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111  Háziorvosi alapellátás 
072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210  Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072311  Fogorvosi alapellátás 
074031  Család és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081041  Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081045  Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081061  Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás 
082091  Közmővelıdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092  Közmővelıdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
083020  Könyvkiadás 
083030  Egyéb kiadói tevékenység 
086030  Nemzetközi kulturális együttmőködés 
091220  Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı 

mőködtetési feladatok 
091250  Alapfokú mővészetoktatással összefüggı mőködtetési feladatok 
092120  Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı 

mőködtetési feladatok 
092260  Gimnázium és szakképzı iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával 

összefüggı mőködtetési feladatok 
094260  Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 
096020  Iskolai intézményi étkeztetés 
101150  Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
101231  Fogyatékossággal összefüggı pénzbeli ellátások, támogatások 
103010  Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 
104030  Gyermekek napközbeni ellátása 
104051  Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
104060  A gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító programok 
106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
107060  Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
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A bizottságok személyi összetétele 
 
Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság: 
Elnök:     Fekete Györgyné 
Képviselı tagok:    Derecskei Gábor 
                              Dr. Eszenyi Csaba 
Nem képviselı tagok:   Kelemen István 
                                      Ocsenás Péter Józsefné 
 
 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: 
Elnök:     Dávid Zoltán 
Képviselı tagok:   Derecskei Gábor 
                              Dr. Kalmár József  
Nem képviselı tagok:  Marcell Kolos 
     Zámbó József 
 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság: 
Elnök:     Dr. Kalmár József  
Képviselı tagok:   Dr. Eszenyi Csaba 

      Császár Attila 
Nem képviselı tagok:   Faragó Rózsa  

Dr. Heresznyei Gabriella 
 
 
Ügyrendi Bizottság: 
Elnök:     Császár Attila 
Képviselı tagok:   Fekete Györgyné 
Nem képviselı tagok:   Dr. Trájer Csaba 

 
 


