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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. április 24-én tartandó ülésére
„tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Határozat száma: 143/2018. (IV. 25.)
Tárgy: A gárdonyi 8131/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület értékesíti a gárdonyi 8131/5 hrsz-ú, 706 m2 területű
„beépítetlen terület” megnevezésű építési telkét br. 4.980.00,- Ft eladási áron.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Megbízza a jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és képviselő-testület
elé terjesztésével.

A képviselő-testület augusztus 29-i ülésén tárgyalta és fogadta el az adásvételi
szerződést.

Határozat száma: 149/2018. (IV. 25.)
Tárgy: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő

szemléletformálás (KEHOP-1.2.1) – pályázati lehetőség

A Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását. A pályázat határidőre
történő benyújtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a projekt
előkészítésére.

A projekt előkészítése és a pályázat benyújtása megtörtént.

Határozat száma: 156/2018. (IV. 25.)
Tárgy: Ingatlanértékesítés

A Képviselő-testület a saját tulajdonában lévő velencei 4471/12 hrsz-ú 5261 m2-
es kivett beépítetlen terület megnevezésű központi vízparti közművesítetlen
forgalomképes üzleti vagyonba sorolt ingatlanát pályázat útján kívánja
értékesítési a mellékelt „Részletes pályázati kiírás” szerinti tartalommal, oly
módon, hogy a minimál vételárat 95.000.000,- Ft+Áfa összegben állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

A képviselő-testület a pályázat közzététele határidejének lejárta után 2018.
május 30-i zárt ülésén hozott döntést a pályázat nyertesére vonatkozóan.

Határozat száma: 163/2018. (V. 09.)
Tárgy: Ingyenes wifi pontok létrehozása – internetkapcsolat helyi közösségekben

történő előmozdítása – WiFi4EU pályázati lehetőség

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a WiFi4EU pályázati kiírásra 15.000
euro értékű utalvány elnyerésére, melyből ingyenes WiFi pontok kialakításához
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szükséges eszközök (router) vásárlást és az eszközök beüzemelését kívánja
finanszírozni. Az ingyenes WiFi pontok 3 éves fenntartását vállalja.

A pályázat az önkormányzattól független technikai probléma miatt nem került
benyújtásra.

Határozat száma: 164/2018. (V. 09.)
Tárgy: Ingyenes wifi pontok létrehozása – internetkapcsolat helyi közösségekben

történő előmozdítása – WiFi4EU pályázati lehetőség

A Képviselő-testület biztosítja az ingyenes WiFi pontok kialakításához
szükséges esetleges internet kiépítést, illetve a 3 éves fenntartási időszak alatt a
szükséges internet előfizetést és az esetleges karbantartás költségét az adott évi
költségvetéséből.

A pályázat az önkormányzattól független technikai probléma miatt nem került
benyújtásra.

Határozat száma: 208/2018. (V. 30.)
Tárgy: A gárdonyi 0198/22, 0198/23 és 0198/24 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása

iránti eljárás megindításának kezdeményezéséről

A Képviselő-testület a Gárdony város külterületén lévő 0198/22 hrsz-ú, 1342
m2, 0198/23 hrsz-ú, 1316 m2 és 0198/24 hrsz-ú, 1290 m2 területű ingatlanokat
belterületbe vonja. Az ingatlanok más célú hasznosításával, belterületbe
vonásával kapcsolatos valamennyi költséget kérelmező köteles viselni, melynek
részleteit az Önkormányzat és kérelmező közötti, mellékelt külön megállapodás
rögzít. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a Polgármestert a költségviselésről
és a terület 4 éven belüli tényleges felhasználásra kerüléséről szóló mellékelt
nyilatkozatok, valamint a szintén mellékelt külön megállapodás aláírására.

A szükséges nyilatkozatok és a külön megállapodás aláírása megtörtént. Az
ingatlanok belterületbe történő vonása megtörtént.

Határozat száma: 211/2018. (V. 30.)
Tárgy: Gárdony, Bóné K. utcai szociális bérlakások tervezése

A Képviselő-testület a hat szociális bérlakás tervezési feladataival Csiszár
Balázs tervezőt bízza meg. Biztosítja a br. 4.100.000,- Ft tervezési díjat a 2018.
évi költségvetése terhére. Megbízza a jegyzőt a tervezési szerződés
előkészítésével és a képviselő-testület elé terjesztésével.

A tervezési szerződést a képviselő-testület június 20-i ülésén tárgyalta és fogadta
el.

Határozat száma: 219/2018. (V. 30.)
Tárgy: Rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtása

A Képviselő-testület a rendszeres és a rendkívüli települési támogatás jogcímén
történő 2018. évi önkormányzati kifizetések teljesítéséhez 12.500.000,-Ft
támogatás megállapítása iránt pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
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Időközben kiderült, hogy önkormányzatunk mégsem jogosult pályázat
benyújtására.

Határozat száma: 221/2018. (V. 30.)
Tárgy: Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyiséghasználati joga

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gárdonyi
2434/A/1 hrsz-ú, 2483 Gárdony, Szabadság út 24. sz. alatti ingatlan 21,22 m2-es
helyiségén fennálló, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogáról való
lemondását elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló
megállapodás aláírására.

A megállapodás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 235/2018. (VI. 20.)
Tárgy: Gárdony, Bóné K. utcai szociális bérlakások tervezési szerződése

A Képviselő-testület a Gárdony, Bóné K. utcai szociális bérlakások tervezésére
vonatkozó mellékelt tervezési és felhasználási szerződést elfogadja, a
határozatban foglalt módosításokkal. Felkéri a polgármestert a szerződés
aláírására.

A tervezési szerződés aláírása megtörtént. A tervezési feladatok elkészültek, a
tervezési díj kifizetésre került.

Határozat száma: 241/2018. (VI. 20.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. új telephelyének engedélyes- és kiviteli

terve -árajánlatok

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” projekt
engedélyes és kiviteli tervének építész munkarészének elkészítésével Szabó
Zsoltot bízza meg. Biztosítja a br. 3.330.000,- Ft tervezési díjat a 2018. évi
költségvetése terhére. Felkéri a polgármester a szerződés aláírására, a
határozatban foglalt módosításokkal.

A tervezési szerződés aláírásra került. A munka elkészült, a tervezési díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 242/2018. (VI. 20.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. új telephelyének engedélyes- és kiviteli

terve -árajánlatok

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” projekt
engedélyes és kiviteli tervének statikai munkarészének elkészítésével a Du-Plan
Kft-t bízza meg. Biztosítja a br. 1.422.400,- Ft tervezési díjat a 2018. évi
költségvetése terhére. Felkéri a polgármester a szerződés aláírására, a
határozatban foglalt módosításokkal.

A tervezési szerződés aláírásra került. A munka elkészült, a tervezési díj
kifizetése megtörtént.
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atározat száma: 244/2018. (VI. 20.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. új telephelyének engedélyes- és kiviteli

terve -árajánlatok

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” projekt
engedélyes és kiviteli tervének gépészeti munkarészének elkészítésével Démuth
Zalánt bízza meg. Biztosítja az 520.000,- Ft tervezési díjat a 2018. évi
költségvetése terhére. Felkéri a polgármester a szerződés aláírására, a
határozatban foglalt módosításokkal.

A tervezési szerződés aláírásra került. A munka elkészült, a tervezési díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 245/2018. (VI. 20.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. új telephelyének engedélyes- és kiviteli

terve -árajánlatok

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” projekt
engedélyes és kiviteli tervének villamos munkarészének elkészítésével Takács
Lászlót bízza meg. Biztosítja a 850.000,- Ft tervezési díjat a 2018. évi
költségvetése terhére. Felkéri a polgármester a szerződés aláírására, a
határozatban foglalt módosításokkal.

A tervezési szerződés aláírásra került. A munka elkészült, a tervezési díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 247/2018. (VI. 20.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. új telephelyének engedélyes- és kiviteli

terve -árajánlatok

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” projekt
engedélyes és kiviteli tervének környezetvédelem munkarészének elkészítésével
az Imagináció Mérnökiroda Kft-t bízza meg. Biztosítja a br. 228.600,- Ft
tervezési díjat a 2018. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármester a
szerződés aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A tervezési szerződés aláírásra került. A munka elkészült, a tervezési díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 248/2018. (VI. 20.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. új telephelyének engedélyes- és kiviteli

terve -árajánlatok

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” projekt
engedélyes és kiviteli tervének talajmechanikai munkarészének elkészítésével
dr. Móczár Balázst bízza meg. Biztosítja a br. 317.500,- Ft tervezési díjat a
2018. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármester a szerződés aláírására,
a határozatban foglalt módosításokkal.

A tervezési szerződés aláírásra került. A munka elkészült, a tervezési díj
kifizetése megtörtént.
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Határozat száma: 258/2018. (VI. 27.)
Tárgy: Telekalakítási és ajándékozási szerződés

A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony, zártkert 9090/6 hrsz-ú
ingatlant érintő Telekalakítási- és ajándékozási szerződést a mellékletnek
megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A telekalakítási- és ajándékozási szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 259/2018. (VI. 27.)
Tárgy: A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadása

A Képviselő-testület az Univerzum Alba Kft. számára a 6036/59 strandfürdő
területéből a mellékelt vázlaton megjelölt részt bérbe adja 2018. 05. 01-től
2018. 09. 30-ig a mellékelt szerződésben szereplő feltételekkel 450.000,-
Ft+Áfa bérleti díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.

A bérleti szerződés aláírása megtörtént. A bérleti díj az önkormányzat javára
befizetésre került.

Határozat száma: 273/2018. (VII. 11.)
Tárgy: Dinnyés, Vörösmarty utcai járda és gyalogátkelőhely kivitelezéséhez

árajánlatkérés

A Képviselő-testület megbízza az UTÉPSZERV Kft-t a Dinnyés, Vörösmarty
utcai járda felújításával. Biztosítja a br. 10.666.216,- Ft vállalkozói díjat a
2018. évi költségvetése terhére.

A járda felújítása elkészült, a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 274/2018. (VII. 11.)
Tárgy: Dinnyés, Vörösmarty utcai járda és gyalogátkelőhely kivitelezéséhez

árajánlatkérés

A Képviselő-testület megbízza az UTÉPSZERV Kft-t a Dinnyés, Vörösmarty
utcai járda melletti padka, leállósáv (Óvoda előtti szakaszának) felújításával.
Biztosítja a br. 5.741.607,- Ft vállalkozói díjat a 2018. évi költségvetése terhére.

A járda felújítása elkészült, a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 275/2018. (VII. 11.)
Tárgy: Dinnyés, Vörösmarty utcai járda és gyalogátkelőhely kivitelezéséhez

árajánlatkérés

A Képviselő-testület megbízza az UTÉPSZERV Kft-t a Dinnyés, Kossuth u. -
Vörösmarty u. csomópontban gyalogátkelőhely létesítésével. Biztosítja a br.
3.953.900,- Ft vállalkozói díjat a 2018. évi költségvetése terhére.

A gyalogátkelőhely létesítése megtörtént, a vállalkozási díj kifizetésre került.
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Határozat száma: 280/2018. (VII. 25.)
Tárgy: Dinnyés, Vörösmarty utcai járda és gyalogátkelőhely – vállalkozási szerződések

A Képviselő-testület a kivitelezésre vonatkozó mellékelt vállalkozási szerződést
elfogadja. Felkéri a polgármestert a szerződés műszaki egységenkénti aláírására.

A szerződés műszaki egységenkénti aláírása megtörtént, ezt követően a munka
elvégzésre, a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 290/2018. (VII. 25.)
Tárgy: TOP-2.1.1-15 pályázati projekt – Támogatási szerződés megkötésének

előkészítése

A Képviselő-testület a pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez
szükséges feladatok, dokumentumok elkészítésével megbízza az Equinox
Consulting Kft-t, biztosítja a br. 5.080.000,- Ft megbízási díjat a 2018. évi
költségvetéséből. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént, a megbízás teljesítésre, a vállalkozási díj
kifizetésre került.

Határozat száma: 298/2018. (VIII. 1.)
Tárgy: Gárdonyi sportpark játszótér – közbeszerzés döntés

A Képviselő-testület a „Sportpark ingóláp játszótér kivitelezése vállalkozási
szerződés keretében” hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban
az ACER Kft. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján
érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel a Bírálóbizottság 2018. 07. 31-i üléséről
felvett jkv-ben megfogalmazott szakvélemény A) pontjában leírtakra – nem a
közbeszerzési kiírással egyenértékű műszaki tartalomra tett az Ajánlattevő
ajánlatot, majd a felvilágosítás megadása körében lényegesen és jogellenesen
módosította a szakmai ajánlatát.

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 299/2018. (VIII. 1.)
Tárgy: Gárdonyi sportpark játszótér – közbeszerzés döntés

A Képviselő-testület a „Sportpark ingóláp játszótér kivitelezése vállalkozási
szerződés keretében” hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét megemeli, az eljárást eredményesnek
nyilvánítja és az eljárás nyertesének az S-TÉR Kft-t hirdeti ki. Biztosítja az
50.482.622,-Ft+ÁFA vállalkozói díjat a 2018. évi költségvetéséből. A
vállalkozási szerződés az S-TÉR Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre,
tekintettel arra, hogy az ajánlatok értékelését követően megállapítható, hogy
ezen érvényes ajánlat a legkedvezőbb és szakmailag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban ill. a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak. A nyertes
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek hirdeti ki a VIA PLAZA Kft-t.

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént, a vállalkozási
szerződés aláírásra került.
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Határozat száma: 306/2018. (VIII. 8.)
Tárgy: Dinnyési Várpark települési értéktárba felvétele

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Gárdonyi Települési Értéktár Bizottság
a dinnyési Várparkot a települési értéktárba felvegye, és a Várpark megyei
értéktárba való felvételét kezdeményezze.

A dinnyési Várpark a megyei értéktárba felvételre került.

Határozat száma: 308/2018. (VIII. 08.)
Tárgy: Önkormányzati ingatlanra kiírt pályázat – döntés

A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában lévő gárdonyi 3655/27 hrsz-ú
ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja. A pályázat nyertese a MAVA PLAN Kft. Felkéri a polgármestert és
a jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésére és a képviselő-testület elé
tárására.

Érintett kiértesítése megtörtént, az adásvételi szerződést 2018. szeptember 26-i
zárt ülésén tárgyalta a képviselő-testület.

Határozat száma: 310/2018. (VIII. 8.)
Tárgy: Ingatlanértékesítés – szerződéskötés

A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában lévő velencei 4471/12 hrsz-ú
5261 m2 térmértékű kivett beépítetlen terület megnevezésű központi, vízparti,
közművesítetlen, forgalomképes üzleti vagyonba sorolt ingatlanát – pályázat
lebonyolítása után – értékesíti a Goldberger Ingatlanfejlesztő Projekt Kft.
részére, a mellékletben szereplő adásvételi szerződés szerinti feltételekkel és
tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt adásvételi szerződés
aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

Az adásvételi szerződés aláírásra került, az ingatlan vételárát a Kft. befizette az
önkormányzat számlájára.

Határozat száma: 317/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: Gárdony, Jókai utca forgalmi rend változása

A Képviselő-testület a Jókai utca vonatkozásában nem ért egyet
forgalomkorlátozások bevezetésével, továbbra is az eddigi forgalmi rend marad
érvényben.

Érintettek kiértesítése megtörtént.

Határozat száma: 318/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése

A Képviselő-testület az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő, a
Gárdony város közigazgatási területén található közvilágítás aktív
berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó szerződésmódosítást a mellékletnek
megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
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A 4. sz. szerződésmódosítás aláírásra került.

Határozat száma: 325/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: A gárdonyi 6797/2 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítási, ajándékozási és

adásvételi szerződés aláírása

A Képviselő-testület a 107/2017. (III. 29.) sz. határozata értelmében a mellékelt
szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.

A szerződés aláírása és az önkormányzattal szerződést kötött felek részéről a
vételár kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 326/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: A gárdonyi 8131/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

A Képviselő-testület a 143/2018. (IV. 25.) sz. határozata értelmében a mellékelt
adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A szerződés aláírása és a vételár megfizetése az önkormányzat részére megtörtént.

Határozat száma: 329/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: Az Agárd-Dinnyés közötti összekötő út felújítása

A Képviselő-testület az Agárd-Dinnyés közötti összekötő út felújításával a
PUHI-Tárnok Kft-t bízza meg, br. 14.862.038,- Ft vállalási árért. A munka
elvégzésének fedezetét a 2018. évi költségvetésének útfelújítási kerete terhére
biztosítja. Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést felek aláírták. Az összekötő út felújítása megtörtént, a
vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 331/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: A gárdonyi Béri Balogh Ádám utca felújítása

A Képviselő-testület a Béri Balogh Ádám utca felújításával a PUHI-Tárnok
Kft-t bízza meg, br. 3.738.182,- Ft vállalási árért. A munka elvégzésének
fedezetét a 2018. évi költségvetése útfelújítási kerete terhére biztosítja. Felkéri
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést a felek aláírták. Az utca felújítása megtörtént, a
vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 332/2019. (VIII. 29.)
Tárgy: A gárdonyi Bem József utca felújítása

A Képviselő-testület a Bem József utca felújításával a PUHI-Tárnok Kft-t bízza
meg, br. 7.116.460,- Ft vállalási árért. A munka elvégzésének fedezetét a 2018.
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évi költségvetése útfelújítási kerete terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést a felek aláírták. Az utca felújítása megtörtént, a
vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 335/2018. (IX. 19.)
Tárgy: Gárdony, Bóné K. utcai járda és parkoló kivitelezése – döntés

A Képviselő-testület megrendeli a járda és parkoló kialakítását az UTÉPSZERV
Kft-től. Biztosítja a br. 24.473.966,- Ft kivitelezési díjat a 2018. évi
költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert az árajánlat mellékleteként
visszaküldött szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést a felek aláírták. A járda és parkoló kialakítási
munkálatai megtörténtek, a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 347/2018. (IX. 26.)
Tárgy: A 2018. évi költségvetés I. félévi alakulása

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót 1.445.009.542,- Ft tárgyévi bevétellel és 988.003.331,- Ft tárgyévi
kiadással jóváhagyja.

A 2018. évi költségvetés I. félévi alakulásáról szóló döntésről a kötelező
jelentés a Fm-i Kormányhivatalnak megtörtént.

Határozat száma: 348/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2019. évi

fordulójához

Gárdony Város Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Az Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Kötelezettséget vállal
arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) rögzíti. A pályázatok beérkezése után
– a pályázók számának ismeretében – dönt a 2019. évi támogatási összegekről,
figyelemmel az e tárgyban való áthúzódó pénzügyi kötelezettségeire.

A Képviselő-testület 2019. december 05-i ülésén döntött a kötelezettvállalás
kérdésében.

Határozat száma: 349/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása
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A Képviselő-testület a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő adatok
alapján egyetért a jelenlegi iskolai felvételi körzetek meghatározásával.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala értesítése a
döntésről megtörtént.

Határozat száma: 350/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

A Képviselő-testület a Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjét a mellékletnek
megfelelően elfogadja.

A Zrt. értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 351/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak, és

az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóinak javadalmazási és juttatási
rendszeréről szóló szabályzat

A Képviselő-testület a Zrt. Javadalmazási Szabályzatát a mellékletnek
megfelelően elfogadja.

A Zrt. értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 352/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Gárdony, Vízárok utca – útburkolat építése

A Képviselő-testület megrendeli a Vízárok utca útburkolat építését az
UTÉPSZERV Kft-től. Biztosítja a br. 4.672.787,-Ft kivitelezési díjat a 2018. évi
költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést a felek aláírták. Az útburkolat építési munkálatai
megtörténtek, a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 353/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Agárd, Ravatalozó – ivóvíz- és szennyvíz bekötés

A Képviselő-testület megrendeli az agárdi ravatalozó épületének ivóvíz- és
szennyvízhálózatra történő bekötését a Dávid Víz-Szer Kft-től. Biztosítja a brt.
1.270.760,-Ft kivitelezési díjat a 2018. évi költségvetése terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést a felek aláírták. A ravatalozó épületének ivóvíz- és
szennyvízhálózatra törtnő bekötési munkálatai megtörténtek, a vállalkozási díj
kifizetésre került.

Határozat száma: 355/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2018. I-II. negyedévi

tevékenységéről
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A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatójának a Zrt. 2018. évi I-II. negyedévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

A Zrt. értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 357/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezető tisztségviselőjének díjazása

A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatója, Kovacsics Imre megbízási díját a
2018. okt. 01-től a határozatban foglaltak szerint állapítja meg. Felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjon a vezérigazgatói megbízási szerződés
elkészítéséről és a képviselő-testület elé tárásáról.

A Képviselő-testület 2018. október 31-én tárgyalta újra.

Határozat száma: 358/2018. (IX. 26.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2018. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet
adományoz Kemenesné Szekrényes Zsuzsanna részére.

A kitüntető díj átadására a 2018. október 22-én megtartott városi ünnepségen
került sor.

Határozat száma: 359/2018. (IX. 26.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2018. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet
adományoz Sóspataki Ferenc részére.

A kitüntető díj átadására a 2018. október 22-én megtartott városi ünnepségen
került sor.

Határozat száma: 360/2018. (IX. 26.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2018. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet
adományoz Szabóné Hege Orsolya részére.

A kitüntető díj átadására a 2018. október 22-én megtartott városi ünnepségen
került sor.

Határozat száma: 361/2018. (IX. 26.)
Tárgy: „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2018. évben „Gárdony Városért” kitüntető címet
adományoz Kovács Attila részére.

A kitüntető díj átadására a 2018. október 22-én megtartott városi ünnepségen
került sor.
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Határozat száma: 362/2018. (IX. 26.)
Tárgy: „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2018. évben „Gárdony Városért” kitüntető címet
adományoz az Óriások és Törpék zenekar részére.

A kitüntető díj átadására a 2018. október 22-én megtartott városi ünnepségen
került sor.

Határozat száma: 363/2018. (IX. 26.)
Tárgy: „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2018. évben „Gárdony Városért” kitüntető címet
adományoz az UTÉPSZERV Kft. részére.

A kitüntető díj átadására a 2018. október 22-én megtartott városi ünnepségen
került sor.

Határozat száma: 364/2018. (IX. 26.)
Tárgy: „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2018. évben „Díszpolgár” kitüntető címet nem adományoz.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 365/2018. (IX. 26.)
Tárgy: Önkormányzati ingatlanra vonatkozó szerződés

A Képviselő-testület a mellékelt gárdonyi 3655/27 hrsz-ú 2166 m2-es
ingatlanértékesítésével, hasznosításával kapcsolatos Adásvételi szerződést,
valamint Megállapodást elfogadja és aláírásra alkalmasnak tartja.
Felhatalmazza a polgármestert az Adásvételi szerződés, valamint a
Megállapodás aláírására.

Az adásvételi szerződés és a megállapodás aláírása megtörtént. Az ingatlan
vételárát vevő befizette az önkormányzat számlájára.

Határozat száma: 370/2018. (X. 17.)
Tárgy: Tájékoztatás köztartozásról

A Képviselő-testület tudomásul veszi dr. Kalmár József képviselő
köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy
méltánytalanság miatt nem kell megszüntetnie dr. Kalmár József képviselői
megbízatását, mivel köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60
napon belül rendezte.

A Fm-i Kormányhivatal értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 381/2018. (X. 31.)
Tárgy: Nyugdíjas Klubok 2018. évi beszámolója
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A Képviselő-testület a város nyugdíjas klubjainak 2018.évre vonatkozó
beszámolóit elfogadja.

A nyugdíjas klubok értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 382/2018. (X. 31.)
Tárgy: Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozási

szerződés

A Képviselő-testület a az önkormányzat és a VHG Nonprofit Kft. között 2018.
12. 01-től 2019. 02. 28-ig terjedő időtartamban Gárdony város területének
hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó
mellékelt vállalkozási szerződést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírásra került, az elvégzett munkálatok után
kiszámlázott vállalkozási díj kifizetése az önkormányzat részéről megtörtént.

Határozat száma: 383/2018. (X. 31.)
Tárgy: Névhasználat iránti kérelem

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy kérelmező, egyéni vállalkozó a Gárdony
2369/5/E hrsz. alatti üzletének elnevezésében a „Gárdony” nevet használja.

Kérelmező értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 384/2018. (X. 31.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak,

és az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóinak javadalmazási és
juttatási rendszeréről szóló szabályzat

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Javadalmazási
Szabályzatát a mellékletnek megfelelően elfogadja.

A Kft. értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 385/2018. (X. 31.)
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak, és az Mt. 208. §

hatálya alá tartozó munkavállalóinak javadalmazási és juttatási rendszeréről
szóló szabályzat

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Javadalmazási
Szabályzatát a mellékletnek megfelelően elfogadja.

A Kft. értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 387/2018. (X. 31.)
Tárgy: Bérlakások kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítása –

közbeszerzési szakértő felkérése
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A Képviselő-testület a megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet,
közbeszerzési szakértőt a bérlakások kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás lebonyolításával. Biztosítja a br. 550.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes)
megbízási díjat a 2018. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.

A megbízási szerződés aláírása megtörtént, a megbízási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 394/2018. (X. 31.)
Tárgy: Agárd, Ravatalozó kivitelezése – árajánlatkérés

A Képviselő-testület árajánlatot kér a ravatalozó kivitelezésére a Fenyő KHT
Kft-től, a Gránit 2001 Kft-től és a MAVA PLAN Kft-től.

Az árajánlatkérések kiküldése megtörtént, a képviselő-testület a beérkezett
árajánlatok alapján – mivel azok meghaladták a közbeszerzési határértéket -
közbeszerzési eljárás lefolytatását tartott célszerűnek, az eljárás lefolytatásáról
2019. 02. 20-i ülésén döntött.

Határozat száma: 395/2018. (X. 31.)
Tárgy: Gárdonyi Rendőrkapitányság kérelme

A Képviselő-testület a Gárdonyi Rendőrkapitányság részére az új épület
berendezéseinek költségeire 1.000.000,- Ft támogatást biztosít a 2018. évi
költségvetése általános tartalék kerete terhére.

A támogatási összeg kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 399/2018. (X. 31.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezető tisztségviselőjének

szerződésmódosítása

A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatójának megbízási szerződésének
módosítását a mellékletnek megfelelően elfogadja, a határozatban foglalt
módosításokkal.

Érintett értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 400/2018. (X. 31.)
Tárgy: Egyedi méltányosság

A Képviselő-testület a mellékelt kérelem alapján napi 2 órában a havi
segítségnyújtást 2018. 11. 01. napjától – az intézményi térítési díjakra
vonatkozó jelenlegi szabályozás fennálltáig – térítésmentesen biztosítja.

Kérelmező értesítése a testület döntéséről megtörtént, a térítésmentes, napi 2
órában történő segítségnyújtás rendelkezésre áll.
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Határozat száma: 402/2018. (X. 31.)
Tárgy: A gárdonyi 6037/5 hrsz-ú területre pályázat kiírása

A Képviselő-testület a tulajdonában álló, forgalomképes, gárdonyi 6037/5
hrsz-ú, 1246 m2 alapterületű hajóállomás megnevezésű ingatlanát értékesíteni
kívánja a mellékelt pályázati kiírás alapján, a határozatban foglalt
módosítással. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a részletes pályázati kiírás
megjelentéséről gondoskodjon.

A pályázati kiírás megjelentetése megtörtént. A képviselő-testület 2018.
november 28-i ülésén eredménytelennek nyilvánította a pályázatot.

Határozat száma: 404/2018. (X. 31.)
Tárgy: A Gárdonyi Sportpark fejlesztése

A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában álló Gárdony 2442/2 hrsz-ú
területből a későbbiek során kialakítandó 298 m2-es és cc. 400 m2-es építési
helyek tekintetében pályázatot kíván kiírni azok hasznosítására. A mellékelt
pályázati kiírást a határozatban foglalt módosítással fogadja el. Felhatalmazz a
polgármestert, hogy a részletes pályázati kiírás megjelentetéséről
gondoskodjon.

A pályázati kiírás megjelentetése megtörtént. A képviselő-testület 2018.
november 28-án döntött a pályázat nyertesének kiválasztásáról.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 143/2018. (IV. 25.),
149/2018. (IV. 25.), 156/2018. (IV. 25.), 163/2018. (V. 09.), 164/2018. (V. 09.), 208/2018. (V. 30.),
211/2018. (V. 30.), 219/2018. (V. 30.), 221/2018. (V. 30.), 241/2018. (VI. 20.), 242/2018. (VI. 20.),
244/2018. (VI. 20.), 245/2018. (VI. 20.), 247/2018. (VI. 20.), 248/2018. (VI. 20.), 258/2018. (VI. 27.),
259/2018. (VI. 27.), 273/2018. (VII. 11.), 274/2018. (VII. 11.), 275/2018. (VII. 11.), 280/2018. (VII.
25.), 290/2018. (VII. 25.), 298/2018. (VIII. 1.), 299/2018. (VIII. 1.), 306/2018. (VIII. 8.), 308/2018.
(VIII. 8.), 310/2018. (VIII. 8.), 317/2018. (VIII. 29.), 325/2018. (VIII. 29.), 326/2018. (VIII. 29.),
329/2018. (VIII. 29.), 331/2018. (VIII. 29.), 332/2018. (VIII. 29.), 335/2018. (IX. 19.), 347/2018. (IX.
26.), 348/2018. (IX. 29.), 349/2018. (IX. 26.), 350/2018. (IX. 26.), 351/2018. (IX. 26.), 352/2018. (IX.
26.), 353/2018. (IX. 26.), 355/2018. (IX. 26.), 357/2018. (IX. 26.), 3587/2018. (IX. 26.), 359/2018. (IX.
26.), 360/2018. (IX. 26.), 361/2018. (IX. 26.), 362/2018. (IX. 26.), 363/2018. (IX. 26.), 364/2018. (IX.
26.), 365/2018. (IX. 26.), 370/2018. (X. 17.), 381/2018. (X. 31.), 382/2018. (X. 31.), 383/2018. (X. 31.),
384/2018. (X. 31.), 385/2018. (X. 31.), 387/2018. (X. 31.), 394/2018. (X. 31.), 395/2018. (X. 31.),
399/2018. (X. 31.), 400/2018. (X. 31.), 402/2018. (X. 31.), 404/2018. (X. 31.)

számú határozatok végrehajtásáról jóváhagyólag tudomásul veszi.

Gárdony, 2019. április 15.

Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó


