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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. szeptember 25-én tartandó ülésére
„tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Határozat száma: 15/2018. (I. 31.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslat a gárdonyi 3324/2 és gárdonyi
3325/2 hrsz-ú területeket érintően

A Képviselő-testület egyetért a településrendezési terv módosításával a Gárdony
Dankó utca nyugati oldalának a 3324/2 hrsz-ig történő kialakításának tárgyában.
A Képviselő-testület Gárdony Város Szabályozási tervének és Helyi Építési
szabályzatának (GÉSZ) módosítását rendeli el a fentieknek megfelelően a soron
következő HÉSZ felülvizsgálat során.

A képviselő-testület 2019. június 19-i ülésén fogadta el a Fehér Vártervező Kft-
vel kötött településrendezési szerződés módosítását, mely a településfejlesztési
koncepció elkészítésére, Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv
elkészítésére, további az önkormányzat és a lakossági kérelmek feldolgozására
vonatkozik.

Határozat száma: 16/2018. (I. 31.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslat a gárdonyi 2473 és gárdonyi 2474
hrsz-ú területeket érintően

A Képviselő-testület egyetért a településrendezési terv módosításával a Gárdony
Tompa Köz 2-4 számú, 2473 és 2474 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában. A
Képviselő-testület Gárdony Város Szabályozási tervének és Helyi Építési
szabályzatának (GÉSZ) módosítását rendeli el a 2473 és 2474 hrsz.-ú ingatlanok
építménymagasságának 4,5 m helyett 6,0 m-re történő megváltoztatására. A
módosításhoz a településtervező Fehér Vártervező Kft. megbízását és a
szükséges eljárás lefolytatását jóváhagyja. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a
megbízási szerződést készítse elő és a képviselő-testület elé terjessze.

A képviselő-testület március 28-i ülésén döntött a szerződés aláírásáról, október
31-i ülésén a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint 2019. február 06-i
ülésén a határozat kiegészítéséről.

Határozat száma: 17/2018. (I. 31.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslat a gárdonyi 3654/4 hrsz-ú területet
érintően
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A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Gárdony Agárd 3654/4 helyrajzi
számú ingatlanra vonatkozó szabályok módosításra kerüljenek, egyetért azzal,
hogy az ingatlan Gárdonyi utca és Márvány utcai sarkán lévő területének övezeti
besorolása VT településközponti vegyes övezetre változzon és egy külön
hasznosítható ingatlan kerüljön kialakításra. A képviselő-testülete az ingatlan
fent körülírt részére vonatkozóan Gárdony Város Szabályozási tervének és Helyi
Építési Szabályzatának (GÉSZ) módosítását rendeli el, egyszerűsített eljárási
rendben. A módosításhoz a településtervező Fehér Vártervező Kft. megbízását
és a szükséges eljárás lefolytatását jóváhagyja. Megbízza a polgármestert, hogy
egyeztessen a megbízási díj tekintetében. A szabályozási terv módosításának
költségei kérelmezőt terhelik. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megbízási
szerződést készítse elő és a képviselő-testület elé terjessze.

A képviselő-testület március 28-i ülésén döntött a szerződés aláírásáról, és
október 31-i ülésén a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint 2019. február
06-i ülésén a határozat kiegészítéséről.

Határozat száma: 18/2018. (I. 31.)
Tárgy: Gárdony Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és a településkép

védelméről szóló rendelet megalkotása, valamint a Gárdony Város Építési
Szabályzatáról szóló 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
alapján, a Gárdony Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete szerinti
partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti szervek véleményének kikérésével készült, a jelen
normatív határozat elválaszthatatlan mellékletét képező Gárdony Településképi
Arculati Kézikönyvének elfogadási dokumentációját megismerte és azt
jóváhagyja.

A döntést követően a Településképi Arculati Kézikönyvben megfogalmazott
előírások figyelembevételével zajlik az építéshatósági munka, valamint a
honlapon keresztül tájékozódhat a lakosság az előírásokról.

Határozat száma: 19/2018. (I. 31.)
Tárgy: Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv

módosítása Gárdony több területét érintően

A Képviselő-testület által indított rendezési tervmódosítás egyszerűsített
eljárással történő véleményezése megtörtént. A véleményezés során az érintett
államigazgatási szervek részéről a Fejér Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész és a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala örökségvédelmi hatáskörében
eljárva fogalmazott meg észrevételt. Az előterjesztés szerint a tervet a tervezők
részben javították, pontosították.  Az Állami Főépítész nem jogszabályon
alapuló szakmai véleményét a Képviselő-testület nem veszi figyelembe. A
módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetés során érkezett két
észrevételt a Képviselő-testület figyelembe veszi. A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
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jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése
értelmében azt az érdekeltet, aki az eljárás során az eljárási szabályokban
meghatározott határidőn belül nem adott - államigazgatási szerv esetében
jogszabályon alapuló - véleményt, az adott eljárási szakaszban kifogást nem
emelő véleményezőnek kell tekinteni.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóságot, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot Vízügyi és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős
Államtitkársága Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztályát és a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztályát, valamint Seregélyes Nagyközség
Önkormányzatát, Zichyújfalu Község Önkormányzatát, Pusztaszabolcs Város
Önkormányzatát és Velence Város Önkormányzatát kifogást nem adó
véleményezőnek tekinti az önkormányzat. A Képviselő-testület - a Fehér
Vártervező Kft 2018. január keltezésű végső szakmai véleményezésre
elnevezésű tervdokumentációja alapján - a településrendezési eszközök
módosítása tekintetében a véleményezési szakaszt lezárja. A Képviselő-testület
felkéri a Polgármestert, hogy az állami főépítészhez a tervet nyújtsa be végső
véleményezésre.

A terv az állami főépítészhez végső véleményezésre megküldésre került.

Határozat száma: 117/2018. (IV. 11.)
Tárgy: CLLD pályázatok előkészítése

A Képviselő-testület pályázatot szeretne benyújtani támogatás elnyerése
érdekében a TOP CLLD Helyi Felhívásokra. A gárdonyi katolikus
templomkert környezetrendezéshez kapcsolódó pályázat előkészítésére
vonatkozóan a tervezési feladatokkal megbízza a Fenyő KHT Kft-t . Biztosítja
a nettó 330.000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 419.100,- Ft tervezési díjat a 2018. évi
költségvetés terhére. Megbízza a jegyzőt a tervezési szerződés előkészítésével
és a Képviselő-testület elé terjesztésével.

A tervezési szerződés aláírásáról április 25-én döntött a képviselő-testület. A
tervezési feladatokat a Kft. elvégezte, részükre a tervezési díj kifizetésre került.

Határozat száma: 144/2018. (IV. 25.)
Tárgy: A gárdonyi 8298/39 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület értékesíti Alexi Zoltán dinnyési lakos számára a 8298/39
hrsz-ú, 8774 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanát
4.387.000 Ft + Áfa összegben. A szerződéskötéssel és az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

Az adásvételi szerződést május 30-i ülésén tárgyalta és fogadta el a képviselő-
testület. A szerződés aláírásra került, az ingatlan vételárát kifizette a vevő.

Határozat száma: 147/2018. (IV. 25.)
Tárgy: Javaslat első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű felállítására

vonatkozó pályázat benyújtására
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A Képviselő-testület az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása témában a Közép-
és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által
kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat keretében pályázatot nyújt be új
életnagyságú figurális emlékmű állítására. Pályázott összeg 5.000.000.-Ft.

A pályázat benyújtása megtörtént, de sajnos nem nyert támogatást.

Határozat száma: 148/2018. (IV. 25.)
Tárgy: CLLD pályázat előkészítéséhez megbízási szerződés jóváhagyása

A Képviselő-testület a gárdonyi katolikus templomkert környezetrendezésre
vonatkozó mellékelt megbízási szerződést elfogadja. Felkéri a polgármestert a
szerződés aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént. A Fenyő KHT Kft. a tervezési feladatokat
elvégezte, a 419.100,- Ft megbízási díj részükre kifizetésre került.

Határozat száma: 169/2018. (V. 16.)
Tárgy: Agárdi Óvoda bővítése – kivitelező kiválasztása

A Képviselő-testület megrendeli az agárdi óvoda bővítés kivitelezését a MAVA
PLAN Kft-től. Biztosítja a bruttó 31.172.313,- Ft kivitelezési díjat 2018. évi
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.
A szerződés aláírásra került. A Kft. az óvoda bővítésével kapcsolatos építési
munkálatokat elvégezte, a kivitelezési díj kifizetése részükre megtörtént.

Határozat száma: 265/2018. (VI. 27.)
Tárgy: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

A Képviselő-testület a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati kiírásra pályázatot nyújt be
a gárdonyi 8287 hrsz-ú, természetben 2485 Gárdony, Dinnyés-Vörösmarty
utca 9. szám alatti ingatlan (Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája)
konyhájának infrastrukturális felújítására, korszerűsítésére. A szükséges
önerőt 2.105.000.-Ft keretösszegben a 2018. évi költségvetés fejlesztési
célkeret terhére biztosítja. A megvalósítás tervezett ütemezése 2019. január 1.
– 2019. augusztus 31.A finanszírozás tervezett ütemezése 2019. március 31.,
június 30. szeptember 30. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére.

A pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtétele után a pályázat
határidőben benyújtásra került, de sajnos nem nyert támogatást.

Határozat száma: 270/2018. (VI. 27.)
Tárgy: Szándéknyilatkozat

A Képviselő-testület a Gárdony 3655/24 hrsz-ú területen felépítendő 12 lakásos
társasházak tekintetében tárgyalást kíván lefolytatni – a mellékelt
„Szándéknyilatkozat”-ból kiindulva – azok tervezésével, kivitelezésével és
esetlegesen továbbfejlesztésével kapcsolatosan. A tárgyalások lebonyolítására
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felkéri a polgármestert, azzal, hogy a tárgyalási folyamatról folyamatosan
tájékoztasson és aláírásra alkalmas tervezetet tárjon a testület elé.

Időközben a MAVA PLAN Kft. az önkormányzathoz újabb
szándéknyilatkozatot nyújtott be, mely alapján a képviselő-testület július 25-i
zárt ülésén pályázati eljárás kiírásáról és lefolytatásáról döntött.

Határozat száma: 288/2018. (VII. 25.)
Tárgy: Református Óvodafejlesztési Program

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség új
óvodát építsen Gárdonyban. Szándékában áll a Gárdony, belterület 7628/1 hrsz-
ú ingatlanból 3.600 m2 nagyságú területet a Gárdonyi Református Egyházközség
tulajdonába adni óvoda létesítés céljára 10.000,- Ft/m2+Áfa irányáron azzal,
hogy a megvásárolni kívánt terület pontos kijelölésére és a telek kialakítására a
felek együttműködésével a későbbiekben kerül sor.

A Gárdonyi Református Egyházközség értesítése a képviselő-testület döntéséről
megtörtént. Az Egyházközség által megvásárolni kívánt terület pontos kijelölése
és a telek kialakítása is megtörtént. Az Egyházközség a terület vételárát
megfizette az önkormányzat részére.

Határozat száma: 289/2018. (VII. 25.)
Tárgy: Református Óvodafejlesztési Program

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a Gárdonyi Református
Egyházközség, mint az Életfácska Református Óvoda fenntartója, a Református
Óvodafejlesztési Program keretén belül új óvoda épületet fog építtetni (EGYH-
KCP-17-P-0178 projekt).
Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a református óvoda építése Gárdony város
fejlesztési célkitűzéseivel, és a település fejlődésével összhangban áll, valós
igényeket elégít ki.
Az Önkormányzat szándékában áll az óvodaépítési fejlesztés megvalósításban
az Egyházközséggel együttműködni. A Gárdonyi református Egyházközség
kétoldalú szándéknyilatkozatát támogatja.

A képviselő-testület döntéséről a Gárdonyi Református Egyházközség értesítése
megtörtént.

Határozat száma: 337/2018. (IX. 19.)
Tárgy: Vízvezetési szolgalmi jog megállapodás iránti kérelem

A Képviselő-testület a Gárdony 2217/1 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlanra
vízvezetési és szennyvízvezeték elhelyezése és biztonsági övezet céljából a
szolgalmi jog alapításhoz hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás, valamint a változási vázrajz aláírására, azzal a módosítással, hogy
a megállapodás 11. pontjának 2. francia bekezdése törlésre kerüljön.

A megállapodás és a változási vázrajz aláírása megtörtént, átadásra került
kérelmező részére.
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Határozat száma: 368/2018. (X. 17.)
Tárgy: A Gárdony 7628/1 hrsz-ú és 7629 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása

A Képviselő-testület hozzájárul a tulajdonában lévő Gárdony 7628/1 és 7629
hrsz-ú földrészletek megosztásához úgy, hogy azokból a 7629/1 hrsz-ú és a
7629/4 hrsz-ú közterület megjelölésű ingatlanokat, valamint a 7629/2 hrsz-ú és
7629/3 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok alakuljanak ki.
Felhatalmazza a polgármestert a fenti változásokat tartalmazó vázrajz aláírására.

A vázrajz aláírása, majd ezt követően a telekalakítás átvezetése a Földhivatalnál
megtörtént.

Határozat száma: 389/2018. (X. 31.)
Tárgy: Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás

Gárdony két területét érintő véleményezési szakasz lezárása

A Képviselő-testület által a Gárdonyi utca és Márvány u. sarkán lévő temető
besorolású terület területfelhasználásának Vt településközponti vegyes területre
változtatása, a temető területének módosítása és a Gárdony, Tompa köz 2-4. sz.,
2473 és 2474 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a megengedett legnagyobb
építménymagasság növelése ügyében indított rendezési tervmódosítás
egyszerűsített eljárással történő véleményezése megtörtént. A képviselő-testület
a véleményezési szakaszt lezárja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
kezdeményezze a műemléki védelem törlését a területén lévő Nádasdy Obeliszk
műemléki védettségének megtartása mellett. A képviselő-testület külön
környezeti értékelés készítését és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem
tartja szükségesnek. Felkéri a polgármestert, hogy az állami főépítészhez a tervet
nyújtsa be végső véleményezésre.

Az állami főépítészhez a terv benyújtása végső véleményezésre megtörtént.

Határozat száma: 393/2018. (X. 31.)
Tárgy: A gárdonyi 6474/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület értékesíti a Vinico-3000 Kft. számára a gárdonyi 6474/1
hrsz-on nyilvántartott 215 m2 nagyságú beépített terület megnevezésű ingatlanát
2.580.000,- Ft eladási áron. Az értékesítés feltétele az önkormányzat felé
fennálló bérleti tartozás rendezése. Megbízza a jegyzőt az adásvételi szerződés
előkészítésével és a képviselő-testület elé terjesztésével.

A képviselő-testület az adásvételi szerződést 251/2019. (V. 29.) sz. határozatával
fogadta el.

Határozat száma: 396/2018. (X. 31.)
Tárgy: Útburkolat felújítások

A Képviselő-testület megrendeli a Moha, Páfrány és Szivárvány utcák
útburkolatának felújítását a DUNA-VIA Kft-től. Biztosítja a br. 9.790.403,- Ft
kivitelezési díjat a 2018. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a
mellékelt szerződés aláírására.
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A szerződés aláírásra került. Az útfelújítások elkészültek, a Kft. részére a
kivitelezési díj átutalása megtörtént.

Határozat száma: 412/2018. (XI. 14.)
Tárgy: „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” pályázati projekthez kapcsolódóan

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása

A Képviselő-testület a TOP-1.1.1-15 sz. projekt két elemének / építési
beruházásának megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátásával az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t
bízza meg. Biztosítja a br. 2.476.500,- Ft megbízási díjat a 2018. évi költségvetés
terhére. Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a
határozatban foglalt módosításokkal.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a közbeszerzési
szaktanácsadói feladatokat elvégezte, részükre a megbízási díj átutalásra került.

Határozat száma: 429/2018. (XI. 28.)
Tárgy: Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi orvosi ügyeleti feladatok

ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítására

A Képviselő-testület az ellátási szerződést a határozatban foglaltaknak
megfelelően módosította. A képviselő-testület a módosításokkal az ellátási
szerződést egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.

Az ellátási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása és aláírása
megtörtént.

Határozat száma: 477/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Helyi TDM kérelme

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 334/2018. (IX. 19.) sz. határozatával
Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület részére kölcsönként adott 5
millió Ft összeg kompenzációval kerüljön elszámolásra Gárdony Város
Önkormányzat 2019. évi tagdíjfizetési kötelezettsége terhére előlegként.

Az Egyesület részére kölcsönként adott összeg kompenzációval történő
elszámolása az önkormányzat 2019. évi tagdíjfizetési kötelezettsége terhére
előlegként megtörtént.

Határozat száma: 486/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Agárd, telephely infrastruktúra kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírása

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15
sz.) projekt elemének – szükséges infrastruktúra – megvalósítására „Út- és
közművek kiépítése „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” c. projektben”
tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni – a mellékelt eljárást megindító felhívás és ajánlati
dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri: E-KOVÁCS-BAU Építőipari Kft-
t, a Fenyő KHT Kft-t, a STRABAG Általános Építő Kft-t, az ÚTÉPPARK
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Útépítő és Mélyépítő Kft-t, az UTÉPSZERV Építőipari és Szolgáltató Kft-t.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Az ajánlattételre felkérések megtörténtek, a képviselő-testület 51/2019. (II. 06.)
sz. határozatával választotta ki a nyertes ajánlattevő UTÉPSZERV Kft-t.

Határozat száma: 5/2019. (I. 09.)
Tárgy: 2019. évi közbeszerzési terv

A Képviselő-testület a mellékelt éves összesített közbeszerzési tervet
változatlan tartalommal jóváhagyja.

A közbeszerzési terv közzététele a honlapon megtörtént.

Határozat száma: 13/2019. (I. 09.)
Tárgy: Fejér Megyei Önkormányzati kitüntető címek

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán díjára
Rittgasser Károlynét, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő gyógytornászát
javasolja.

A javaslattétel a Fejér Megyei Közgyűlés felé határidőben megtörtént, azonban
az önkormányzat által javasolt személy nem került díjazásra.

Határozat száma: 48/2019. (II. 06.)
Tárgy: Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervmódosítás

Gárdony két területét érintő véleményezési szakasz lezárása tárgyában hozott
határozat kiegészítése

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony Város két területét
érintően a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási
tervmódosítás véleményezési szakasz lezárásáról szóló 389/2018 (X. 31.) számú
határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
A Képviselő-testület által a Gárdonyi utca és Márvány utca sarkán lévő temető
besorolású terület területfelhasználásának Vt településközponti vegyes területre
változtatása, a temető területének módosítása, és a Gárdony Tompa Köz 2-4
számú, 2473 és 2474 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a megengedett legnagyobb
építménymagasság növelése ügyében indított rendezési tervmódosítás
egyszerűsített eljárással történő véleményezése és a partnerségi egyeztetés
megtörtént. A partnerségi egyeztetés során a közterületi hirdetőtáblán, az
önkormányzat honlapján, az önkormányzat helyi újságjában hirdetmény került
közzétételre és 2018. 07. 25.-én lakossági fórum került megtartásra. A partnerek
részéről a tervezett módosításokhoz észrevétel, vélemény nem érkezett. A
Képviselő-testület - a Fehér Vártervező Kft. 2018. szeptember keltezésű végső
szakmai véleményezésre elnevezésű tervdokumentációja és a partnerségi
egyeztetés érdekében közzétett hirdetmény, megtartott lakossági fórum alapján
- a településrendezési eszközök módosítása tekintetében a partnerségi
egyeztetést lezárja. Felkéri a Polgármestert, hogy a kiegészítésről szóló
határozatot az állami főépítészhez nyújtsa be.
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A kiegészítésről szóló határozat benyújtása az állami főépítész részére
megtörtént.

Határozat száma: 56/2019. (II. 20.)
Tárgy: A 2390 hrsz-ú ún. „Polgárház” ingatlan hasznosítása

A Képviselő-testület a gárdonyi 2390 hrsz-ú ingatlanon, a Bóné K. u. 9.sz. alatt
található 2 db ún. „Polgárház” egyikének 135 m2-es egysége 80 m2-ének
hasznosítására vonatkozó, a Látótér Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződést a
mellékletnek megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.

A Látótér Alapítvánnyal a bérleti szerződés megkötésre került.

Határozat száma: 58/2019. (II. 20.)
Tárgy: A TOP-3.2.2-15 pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó ingatlan adásvételi

szerződés

A Képviselő-testület a 480/2018. (XII. 19.) sz.  határozatának értelmében a
mellékelt adásvételi szerződést és ügyvédi letéti szerződést tartalmilag és
formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződés aláírása és a vételár kifizetése az önkormányzat részéről
megtörtént.

Határozat száma: 64/2019. (II. 20.)
Tárgy: Ingatlanértékesítési pályázat

A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában álló Gárdony 7629/2 hrsz-ú
ingatlant értékesíteni kívánja meghatározott cél megvalósítására. A mellékelt
pályázati kiírást elfogadja. Felkéri a polgármestert a pályázati kiírás honlapon
történő közzétételére.

A pályázati kiírás honlapon történő közzététele megtörtént. A képviselő-testület
március 13-i ülésén döntött a nyertes pályázat kiválasztásáról.

Határozat száma: 93/2019. (II. 27.)
Tárgy: Javaslat védőnői körzetek átalakítására

A Képviselő-testület a 4 védőnői körzet kialakításának tervezetét a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
véleményezési eljárást folytassa le.

A szükséges véleményezési eljárás lefolytatása megtörtént. A képviselő-testület
az új védőnői körzet kialakítására és az új munkakör betöltésére vonatkozóan
június 05-i, június 19-i és július 17-i ülésén hozott döntéseket.
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Határozat száma: 119/2019. (III. 13.)
Tárgy: Napelemes kandeláberek telepítése

A Képviselő-testület az Agárd, Vasút utca Őrház utca felőli szakasza
közvilágításának napelemes kandeláber kiépítésével történő kivitelezésével a
PACKERS Energo Light Kft-t bízza meg, br. 11.663.680,- Ft vállalási árért. A
vállalási díjat a 2019. évi költségvetése közvilágítási beruházás kerete terhére
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés
aláírására, a határozatban foglalt módosítással.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. napelemes kandeláberek
telepítését elvégezte, részükre a vállalási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 125/2019. (III. 27.)
Tárgy: Területcsere

A Képviselő-testület a gárdonyi 163 hrsz-ú és a gárdonyi 70/11 hrsz-ú
ingatlanokat érintő területcseréhez kapcsolódó, a telekhatár rendezésére
vonatkozó megállapodást aláírásra alkalmasnak minősíti. Felhatalmazza a
polgármester a mellékelt megállapodás aláírására.

A megállapodás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 130/2019. (III. 27.)
Tárgy: Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda óvodavezetői álláshelyére a mellékelt
pályázati kiírást elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázati kiírás megjelentetéséről.

A pályázati kiírás megjelentésére került, de nem érkezett pályázat. A képviselő-
testület június 26-i ülésén hozott döntést az intézményvezetői megbízással
kapcsolatban.

Határozat száma: 131/2019. (III. 27.)
Tárgy: Gárdony 7291/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

A Képviselő-testület a Gárdony belterület 7291/A hrsz. alatt felvett,
természetben a 2483 Gárdony, Vasút u. 7291 hrsz. alatt található 146 m2 területű
„egyéb épület” megjelölésű ingatlanon fennálló elővásárlási jogával nem kíván
élni.

Érintettek kiértesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 134/2019. (III. 27.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub (2483 Gárdony,
Gárdonyi Géza utca 1.) részére a 2019. évi működési költségek, klubprogramok
támogatására 147.930.-Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetése 3.
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melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás
felhasználásának határideje 2019. december 31.

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 135/2019. (III. 27.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Dinnyési Nyugdíjas Klub (2485 Gárdony, Dinnyés-
Gárdonyi utca 23.) részére a 2019. évi működési költségek, klubprogramok
támogatására 44.380.-Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetése 3.
melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás
felhasználásának határideje 2019. december 31.

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 136/2019. (III. 27.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Vadvirág Nyugdíjas Klub (2485 Gárdony, Dinnyés-
Gárdonyi utca 25.) részére a 2019. évi működési költségek, klubprogramok
támogatására 103.550.-Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetése 3.
melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás
felhasználásának határideje 2019. december 31.

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 137/2019. (III. 27.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Nyárutó Nyugdíjas Klub (2484 Gárdony, Márvány utca
27.) részére a 2019. évi működési költségek, klubprogramok támogatására
118.340.-Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetése 3. melléklet K512.5
sor nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának
határideje 2019. december 31.

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 138/2019. (III. 27.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Köre (2483 Gárdony,
Gárdonyi Géza utca 1.) részére a 2019. évi működési költségek,
klubprogramok támogatására 85.800.-Ft támogatást biztosít a 2019. évi
költségvetése 3. melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete
terhére. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kifizetése megtörtént.



12

Határozat száma: 140/2019. (III. 27.)
Tárgy: Forgalmi rend változás

A Képviselő-testület a Gárdonyban található Fürj utca gépjármű forgalmát
Velence felől Gárdony irányába egyirányúsítja. A forgalomkorlátozás
keretében a Fürj utcába a Balassi Bálint utca felől tilos lesz a behajtás. Felkéri
a Polgármestert a forgalomkorlátozással kapcsolatos intézkedések
megtételére. A forgalomkorlátozással kapcsolatos beszerzések és munkálatok
költségeit a 2019. évi költségvetés út-híd kerete terhére biztosítja.

A Fürj utca egyirányúsítása, a szükséges KRESZ táblák kihelyezése a döntésnek
megfelelően megtörtént.

Határozat száma: 141/2019. (III. 27.)
Tárgy: Kulturális intézmények dolgozóinak átszervezése

A Képviselő-testület a KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004 azonosítószámú,
„Gárdony város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének
tematikus fejlesztése” című projekt vállalásaként fenntartott 2 álláshelyet
átcsoportosítja a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
foglalkoztatásába 2019. április 1-jei hatállyal, egyben az intézmény
létszámkeretét 2 fővel megemeli, azaz 15 főben határozza meg.

A 2 álláshely átcsoportosítása, ezzel egyidejűleg a Gárdonyi Géza Könyvtár és
Kulturális Központ létszámkeretének 2 fővel történő megemelése megtörtént.

Határozat száma: 160/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Képzőművészeti alkotások megvalósítása

A Képviselő-testület a Gárdonyi irodalmi sétányon elhelyezésre kerülő négy
db mészkőből készült, csiszolt, idézetekkel ellátott műalkotás elkészítésével
Kis Dániel szobrászművész vállalkozót bízza meg, bruttó 2.600.000,- Ft
vállalkozási árért, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetés beruházási kerete
terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt a vállalkozási szerződés előkészítésére és
Képviselő-testület elé terjesztésére.

A képviselő-testület május 29-i ülésén hozott döntést a vállalkozási szerződés
aláírására vonatkozóan. A műalkotások elkészítése és kihelyezése megtörtént,
a szobrászművész részére a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 164/2019. (IV. 17.)
Tárgy: A gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése

A Képviselő-testület a gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlan értesítésére vonatkozó
ingatlan adásvételi szerződést a mellékletnek megfelelően elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

Az ingatlan adásvételi szerződés a gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan a Gárdonyi Református Egyházközséggel megkötésre került, a
Fm-i Földhivatalban a tulajdonosváltás bejegyeztetése megtörtént.
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Határozat száma: 169/2019. (IV. 17.)
Tárgy: A gárdonyi 6037/42 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

a 322/2018. (VIII. 29.) sz. határozatának értelmében a mellékelt adásvételi
szerződést tartalmailag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződés megkötésre került, az ingatlan vételárának (3.585.000,-
Ft) megfizetése az önkormányzat részére megtörtént.

Határozat száma: 180/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Bölcsődevezető beosztás betöltésére pályázat kiírása

A Képviselő-testület az Agárdi Tündérkert Bölcsőde intézményvezetői
feladatainak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki a mellékelt pályázati
felhívás szerint. Felkéri a polgármestert a pályázat KSZK, valamint Gárdony
város honlapján történő megjelentetésre.

A pályázati felhívás megjelentetése megtörtént, a beérkezett pályázat
elbírálására a július 31-i testületi ülésen került sor.

Határozat száma: 187/2019. (IV. 24.)
Tárgy: Javaslat a XXV. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál

támogatására

A Képviselő-testület 220.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a
Sky Team Hőlégballon Repülő Egylet (8000 Székesfehérvár, Károly. J. u. 34.)
részére a XXV. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál
megrendezéséhez a 2019. évi költségvetés.3. számú mellékletében szereplő K
512.3. sz.  Rendezvény alap keret terhére.

A támogatási szerződés aláírása és a támogatás kifizetése a Sky Team
Hőlégballon Repülő Egylet részére megtörtént.

Határozat száma: 188/2019. (IV. 24.)
Tárgy: Mészáros Lázár és Szemere Bertalan utcák felújítása

A Képviselő-testület megrendeli a Mészáros Lázár utca útburkolatának
felújítását az Orinoco ’2002 Kft-től. Biztosítja a br. 20.779.943,- Ft kivitelezési
díjat a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt
szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírásra került. Az utca útburkolatának felújítását a
Kft. elvégezte, részükre a kivitelezési díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 190/2019. (IV. 24.)
Tárgy: A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú terület hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás -

döntés
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A Képviselő-testület az UNIVERSUM-ALBA Kft. pályázatát érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertesévé az UNIVERSUM-ALBA
Kft-t választja. Felkéri a jegyzőt az adásvételi szerződés elkészíttetésére és
testület elé tárására.

A képviselő-testület július 31-i ülésén tárgyalta az adásvételi szerződést.

Határozat száma: 192/2019. (IV. 24.)
Tárgy: A gárdonyi 6797/23 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése

A Képviselő-testület értékesít a 6797/23 hrsz-ú közterületből 88 m2 területet
Karpf András számára 880.000 Ft vételárért, és 84 m2 területet Hajsó Ágnes
számára 840.000 Ft vételárért. Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés
előkészítésével és a Képviselő-testület elé terjesztésével.

A képviselő-testület kérelmezők kérésére augusztus 14-i ülésén módosította a
határozatát.

Határozat száma: 194/2019. (IV. 24.)
Tárgy: Agárd, Csongor utca felújítása

A Képviselő-testület megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet,
közbeszerzési szakértőt a Csongor utca – Mikszáth Kálmán utca járdafelújítás
és csapadékvíz elvezetés, valamint a Csongor utca és a Mikszáth Kálmán utca
(járda felújítás melletti szakasz) burkolat-felújításának kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításával. Biztosítja a br. 450.000,- Ft
(alanyi ÁFA mentes) megbízási díjat a 2019. évi költségvetésének terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására.

A megbízási szerződést felek aláírták. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
és a megbízási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 206/2019. (V. 08.)
Tárgy: Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének 2018. évi szakmai és

pénzügyi beszámolója

A Képviselő-testület az Egyesület 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját
a mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

Az Egyesület értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 207/2019. (V.08.)
Tárgy: Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelmének

támogatására

A Képviselő-testület a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület által,
TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító számú helyi felhívás keretében „Agárdi
Borpart 2019” címmel beadott pályázat megvalósítását 3.600.000.-Ft
összeggel kölcsön formájában támogatja a 2019. évi költségvetésének
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általános tartaléka terhére, amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban
részesül. A kölcsön visszafizetésének határideje 2019. 12. 31.

A kölcsön átutalása az Egyesület részére a pályázatuk megvalósítása
érdekében megtörtént.

Határozat száma: 209/2019. (V. 08.)
Tárgy: Javaslat a TRAPPANCS Sportegyesület kérelmére vonatkozóan

A Képviselő-testület TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs
és Sportegyesület részére Mihálovits Tamás Szervátültetettek
Világbajnokságán való indulásához 70.000,- Ft támogatást biztosít a 2019. évi
költségvetés Általános Tartalék kerete terhére azzal, hogy a támogatott az
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2016. (II. 01.)
önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében rögzített dokumentumokat
pótlólag benyújtja. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december
31.

A támogatás kifizetése a TRAPPANCS Sportegyesület részére megtörtént.

Határozat száma: 210/2019. (V. 08.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda férőhely bővítésére

A Képviselő-testület férőhely bővítés miatt a Gárdonyi Óvoda átszervezését
indokoltnak tartja oly módon, hogy a Gárdonyi Óvoda Gárdonyi
Tagóvodájának férőhelyét 100 főről, 125 főre megemeli. A férőhely bővítéssel
érintett ingatlan Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 2483
Gárdony, Gárdonyi Géza utca 4. szám alatt lévő ingatlan, melyben egy 25 fős
csoportszobát és hozzá tartozó helyiségeket alakít ki. Felkéri a Jegyzőt, hogy
gondoskodjon az átszervezés jogszabály szerinti véleményeztetéséről, és 2019.
május 31.-ig történő előterjesztéséről.

Az átszervezésről a véleményeztetés az intézményi alkalmazotti közösségei és
szülői szervezetei részéről megtörtént, melyek alapján a Gárdonyi Óvoda
Alapító Okirat módosítását a képviselő-testület május 29-i ülésén tárgyalta.

Határozat száma: 211/2019. (V. 08.)
Tárgy: 2019. évi közbeszerzési terv módosítása

A Képviselő-testület a mellékelt éves összesített közbeszerzési tervet
változatlan tartalommal jóváhagyja.

A közbeszerzési terv közzététele a honlapon megtörtént.

Határozat száma: 212/2019. (V. 08.)
Tárgy: Agárd, Csongor u. járda és utcafelújítás közbeszerzés kiírása
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A Képviselő-testület a „Csongor utca és Mikszáth K. utca felújítása
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni - a mellékelt eljárást
megindító felhívás és ajánlati dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri:
Alba Út Kft-t, a C és R Közlekedésépítő Kft-t, a Platz Bau Kft-t, az
UTÉPSZERV Építőipari és Szolgáltató Kft-t, a Viatech 2000 Kft-t.

A közbeszerzési szakértő értesítése megtörtént. A képviselő-testület 06. 19-i
ülésén tárgyalta a közbeszerzés döntést.

Határozat száma: 215/2019. (V. 08.)
Tárgy: Agárdi temetőben járda felújítása

A Képviselő-testület megrendeli az agárdi temetőben a járda felújítását az
UTÉPSZERV Kft-től. Biztosítja a nettó 4.665.220,- Ft + 27 % ÁFA bruttó
5.924.829,- Ft kivitelezési díjat a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést felek aláírták. A járda felújítása és a Kft. részére a
kivitelezési díj átutalása megtörtént.

Határozat száma: 217/2019. (V. 08.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2018. évi beszámolója

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zártkörű
Részvénytársaság 2018. december 31-i fordulónappal készült beszámolóját a
határozatban szereplő főösszegekkel jóváhagyja. Hozzájárul, hogy az Agárdi
Gyógy-és Termálfürdő Zrt. 2018. évi adózott eredményét eredménytartalékba
helyezze, a tulajdonos osztalékra nem tart igényt.

A Zrt. értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 219/2019. (V. 08.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2018. évi beszámolója

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
vezérigazgatójának, Kovacsics Imrének  1 (egy) havi bruttó megbízási díjának
megfelelő bruttó jutalmat állapít meg 2018. évi teljesítménye elismeréseként.
Felkéri a Zrt. ügyvezetését a kifizetés foganatosítására.

A Zrt. ügyvezetésének értesítése a képviselő-testület döntéséről, valamint a
jutalom kifizetése a vezérigazgató részére megtörtént.

Határozat száma: 220/2019. (V. 08.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2019. negyedévi

gazdálkodásáról
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A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
vezérigazgatójának a Zrt. 2019. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.

A Zrt. értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 222/2019.(V.08.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. könyvvizsgálójának megbízása

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy-és Termálfürdő 2019. 12. hó 31. napjával
végződő üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény előírásaival összhangban
elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálatára, valamint a jogszabályban
előírt, a társaság állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátására
a J.É.G. Audit Könyvvizsgáló, Adótanácsadó, Oktató Kft-t (képviseli Garami
Julianna könyvvizsgáló) bízza meg. Az éves megbízási díjat 2 400 000,- Ft+áfa
összegben határozza meg. Felhatalmazza a Zrt. vezérigazgatóját a mellékelt
megbízási szerződés aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A megbízási szerződés felek által aláírásra került.

Határozat száma: 224/2019. (V.08.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testület a Zrt. 100 %-os tulajdonosaként hozzájárul, hogy a Fürdő
az előterjesztés mellékletében megjelölt ingatlan árverésén részt vegyen és
licitáljon, max.50.000.000,- Ft értékhatárig.

A Zrt. az ingatlanárverésen részt vett és az előterjesztés mellékletében
megjelölt ingatlant az engedélyezett értékhatár alatti összegért megvásárolta.

Határozat száma: 235/2019.(V. 29.)
Tárgy: Beszámoló Gárdony város 2018. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről

A Képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul
vette.

A rendőrkapitány értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 236/2019. (V.29.)
Tárgy: A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

A Képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul
vette.
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A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság értesítése a képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 237/2019. (V. 29.)
Tárgy: A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

A Képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul
vette.

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság értesítése a képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 239/2019. (V. 29.)
Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésről

A Képviselő-testület a 2018. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést a
mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. Felkéri a jegyzőt, hogy a
jelentésben megfogalmazott megállapítások, javaslatok hasznosulásáról
gondoskodjon.

A belső ellenőrzési feladatokat ellátó és az éves összefoglaló jelentést készítő
Vincent Auditor Kft. értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 241/2019. (V. 29.)
Tárgy: Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

A Képviselő-testület a Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére az Egyesület önálló polgárőr szolgálat (esetlegesen
közterület felügyelővel) ellátására, az Egyesület szolgálati gépjárművének
szervíz költségeire 100.000.- Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés 3.
számú melléklet K512.4 sor Polgárőrség támogatása kerete terhére. A
támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.

A támogatás kifizetése az Egyesület részére megtörtént.

Határozat száma: 242/2019. (V. 29.)
Tárgy: Pályázati kiírás igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
igazgatói feladatainak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki a mellékelt
pályázati felhívás szerint. Felkéri a polgármestert a pályázat KSZK, valamint
Gárdony Város honlapján történő megjelentetésre.

A pályázati felhívás megjelentetése a KSZK felületén, valamint a honlapon
megtörtént. A pályázati felhívásra nem érkezett be pályázat. A képviselő-
testület július 17-i ülésén a pályázat újbóli kiírásáról döntött.
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Határozat száma: 244/2019. (V. 29.)
Tárgy: A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása

A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat felülvizsgált Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióját a mellékletben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a képviselő-testület döntéséről,
valamint a koncepció megküldése részükre megtörtént.

Határozat száma: 245/2019. (V. 29.)
Tárgy: Az irodalmi sétányon elhelyezendő kövek elkészítése

A Képviselő-testület a Gárdonyi irodalmi sétányon elhelyezésre kerülő 4 db
mészkőből készült, csiszolt, idézetekkel ellátott műalkotás elkészítésére
vonatkozó, Kiss Dániel szobrászművésszel megkötendő vállalkozási
szerződést a mellékletnek megfelelően elfogadja. Felkéri a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírása felek részéről megtörtént. A műalkotások
elkészítése és kihelyezése megtörtént, a szobrászművész részére a br.
2.600.000,- Ft vállalkozási díj kifizetésre került. A Gárdonyi Géza irodalmi
sétány ünnepélyes avatására 2019. augusztus 02-án került sor.

Határozat száma: 248/2019.(V.29.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítására

A Képviselő-testület a kt. a Gárdonyi Óvoda alapító okiratát módosító okiratot
az 1. számú mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a módosító okirat aláírására. A képviselő-testület utasítja a
Jegyzőt, hogy a Gárdonyi Óvoda vezetője részére a módosított és egységes
szerkezetben foglalt alapító okiratot küldje meg, továbbá a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a változásbejegyzési kérelmet
készítse elő, melynek 8 napon belüli benyújtására felkéri a polgármestert.

A módosító okirat aláírása, valamint a módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat megküldése a Gárdonyi Óvoda vezetője részére
megtörtént. A változásbejegyzési kérelem megküldése a Magyar
Államkincstár részére megtörtént, a változás bejegyzésre került.

Határozat száma: 251/2019. (V. 29.)
Tárgy: A gárdonyi 6475/1 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása
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A Képviselő-testület a 392/2019. (X. 31.) és 393/2018. (X. 31.) sz. határozatok
értelmében a mellékelt adásvételi szerződést tartalmailag és formailag aláírásra
alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződést felek aláírták. A Vinico 3000 Kft. a 2.580.000,- Ft
vételárat az önkormányzatnak megfizette.

Határozat száma: 254/2019. (V. 29.9
Tárgy: „2019. évi Testvérvárosi Találkozó megrendezése Gárdony városban”

projekthez előleg biztosítása

A Képviselő-testület helyi támogatási kérelmet nyújtott be a „Kulturális,
közösségi értékeink, közösségi kulturális programok a testvérvárosok
bevonásával” című, TOP-7.1.1-16-H-050-4.2 kódszámú felhívásra „2019. évi
Testvérvárosi Találkozó megrendezése Gárdony városban” című projekt
megvalósítására 8.000.000,- Ft összegben. A projekt megvalósítására
5.000.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi általános tartalék keret terhére.

A szükséges pénzösszeg (5 millió Ft) biztosítva lett, a projekt megvalósítása –
testvérvárosi találkozó megrendezése – megtörtént.

Határozat száma: 255/2019. (V. 29.)
Tárgy: Éves statisztikai összegezés a 2018. évi közbeszerzésekről

A Képviselő-testület a mellékelt éves statisztikai összegezést változatlan
tartalommal jóváhagyja.

A statisztikai összegezés közzététele a Közbeszerzési Adatbázisban a
megadott határidőig megtörtént.

Határozat száma: 261/2019. (V.29.)
Tárgy: A VHG Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

A Képviselő-testület, mint a VHG Nonprofit Kft. résztulajdonosa a VHG
Nonprofit Kft. 2018. december 31-i fordulónappal készült beszámolóját a
határozatban foglalt összegekkel összeggel jóváhagyja.

A Kft. értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 262/2019. (V. 29.)
Tárgy: A VHG Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

A Képviselő-testület, mint a VHG Nonprofit Kft. résztulajdonosa a VHG Kft.
2019. évi üzleti tervét a mellékelt tartalommal elfogadja.
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A Kft. értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 263/2019. (V. 29.)
Tárgy: TóParty Rendezvénysorozat Kft. kérelme

A Képviselő-testület a TóParty Rendezvénysorozat Kft. kérelmét, miszerint az
önkormányzat tulajdonában álló 6282/5 hrsz-ú ingatlanon az ún.”büfé” épület
önálló hrsz-ot kapjon, vagy bármilyen módon a tulajdonviszonyok
változzanak, elutasítja.

A Kft. értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 265/2019. (V. 29.)
Tárgy: Köztartozás mentesség

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Muray Rita alpolgármester asszony
köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy méltatlanság
miatt nem kell megszüntetnie Muray Rita képviselői megbízatását, mivel
köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül rendezte,
így nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének d) pontjának hatálya alá.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a képviselő-testület döntéséről
megtörtént.

Határozat száma: 270/2019. (VI. 05.)
Tárgy: Javaslat egészségügyi szolgáltatás áthelyezésére

A Képviselő-testület a működtetésében lévő vérvételi kislabort 2019. július 1.
naptól áthelyezi Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában lévő 2483
Gárdony, Szabadság út 12. szám alatt lévő rendelőbe. Felkéri a polgármestert
gondoskodjon a Gárdony Város Önkormányzat működési engedélyének
módosításáról.

A vérvételi kislabor áthelyezése és a működési engedély módosítása
megtörtént.

Határozat száma: 274/2019. (VI. 05.)
Tárgy: Tájékoztatás törvényességi felügyelettel kapcsolatos adatszolgáltatásról

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatalnak az önkormányzat
jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladatellátási
kötelezettségeinek teljesítéséről szóló, negyedévenként esedékes
adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó tájékoztatás kérését tudomásul
veszi.
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A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a képviselő-testület döntéséről
megtörtént.

Határozat száma: 275/2019.(VI. 05.)
Tárgy: 2019. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása iránti pályázat

benyújtása

A Képviselő-testület a 2019. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A
képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.

A pályázat benyújtása az állami támogatás igénylése iránt megtörtént, a
pályázat sikeres elbírálást nyert.

Határozat száma: 281/2019. (VI. 19.)
Tárgy: Pályázati kiírás védőnői álláshelyre

A Képviselő-testület a védőnői álláshelyére a mellékelt pályázati kiírást
elfogadja.

A képviselő-testület a beérkezett pályázat alapján július 17-i ülésén kinevezte
a Gárdony 4. körzetének védőnőjét.

Határozat száma: 282/2019. (VI. 19.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány (székhelye 2483
Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/B.) részére az erdélyi testvériskola
delegációjának fogadásának támogatására 200.000,- Ft támogatást biztosít a
2019. évi költségvetés Általános Tartalék kerete terhére azzal, hogy a
támogatott az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló
2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében rögzített
dokumentumokat pótlólag benyújtja. A támogatás felhasználásának határideje
2019. augusztus 15.

A támogatás kifizetése az Alapítvány részére megtörtént.

Határozat száma: 285/2019. (VI. 19.9
Tárgy: Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

A Képviselő-testület a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága (Cg: 07-09-005279) tagjának Dávid Zoltánt választja,
2019. július 01-től 2024. június 30-ig terjedő időszakra.

A VHG Nonprofit Kft. értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.
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Határozat száma: 289/2019. (VI. 19.)
Tárgy: Csongor utca felújítása

A Képviselő-testület a „Csongor utca és Mikszáth K. utca felújítása
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 75.§ (2)
bek, b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az
összes ajánlattevő árajánlata meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló
anyagi fedezet összegét.

A közbeszerzési szakértő értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 295/2019. (VI. 26.)
Tárgy: „2019. évi Testvérvárosi Találkozó megrendezése Gárdony városban” című

projekt – projektmenedzsment

A Képviselő-testület a „Kulturális, közösségi értékeink, közösségi kulturális
programok a testvérvárosok bevonásával” című, TOP-7.1.1-16-H-050-4.2
kódszámú felhívásra benyújtott „2019. évi Testvérvárosi Találkozó
megrendezése Gárdony városban” című projekt projektmenedzsmentjére br.
240.000,- Ft-ot biztosít a 2019. évi általános tartalék keret terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt Feltételes megbízási szerződés
aláírására.

A megbízási szerződést a felek aláírták. A projektmenedzsmentre az összeg
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 296/2019. (VI. 26.)
Tárgy: Javaslat szakértő bizottság tagjainak megválasztására, bölcsődevezetői

beosztásra benyújtott pályázatok elbírálására

A Képviselő-testület az Agárdi Tündérkert Bölcsőde bölcsődevezetői
álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre,
melynek tagjai: Hegedűsné Végvári Katalin a Magyar Bölcsődék
Egyesületének elnöke, Fekete Györgyné Gárdony Város Önkormányzat
képviselője, a Gárdonyi Óvoda intézményvezető-helyettese, Dr. Kalmár József
háziorvos, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.

A tagok értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. A szakértő
bizottság a munkáját elvégezte.

Határozat száma: 297/2019. (VI. 26.)
Tárgy: Javaslat véleményező bizottság tagjainak megválasztására a Gárdonyi Géza

Könyvtár és Kulturális Központ igazgatói beosztására benyújtott pályázatok
elbírálására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
igazgatói beosztására benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz
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létre, melynek tagjai: Máhr Zoltán a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei
Igazgatóságának igazgatója, Buriánné Tarró Edit a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Fejér Megyei Szervezet elnöke, Fekete Györgyné Gárdony Város
Önkormányzat Képviselő-testület Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális
Bizottság Elnöke.

A tagok értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. A szakértő
bizottság a munkáját elvégezte.

Határozat száma: 299/2019. (VI. 26.)
Tárgy: Intézményvezetői megbízás

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda intézményvezetői feladatainak
ellátásával Oláh Istvánné jelenlegi vezetőt, 2484 Gárdony, Szondi u. 2. szám
alatti lakost, a Gárdonyi Óvoda közalkalmazottját bízza meg az újabb sikeres
pályáztatásig, de legfeljebb 2020. július 01-jéig szóló egy éves időtartamra, a
2019. július 01-jén hatályos illetményének változatlanul hagyása mellett.
Felkéri a polgármestert a kinevezésmódosítás elkészítésére.

A kinevezésmódosítás elkészítésre került, aláírása megtörtént.

Határozat száma: 301/2019. (VI. 26.)
Tárgy: Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kérelem

A Képviselő-testület a 324/2018. (VIII. 29.) számú határozatát hatályában
fenntartja.

A kérelmező értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 307/2019. (VI. 26.)
Tárgy: Kártérítési kérelem

A Képviselő-testület a GRD/5226-1/2019. ügyiratszámon érkezett kátyúkár
miatti kártérítési kérelmet elutasítja.

Az ügyfél értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 315/2019. (VII. 17.)
Tárgy: Kárpátaljai diákok táboroztatásának támogatása

A Képviselő-testület Bicske Város Önkormányzata részére nettó 100.000,- Ft
támogatást nyújt a 2019.évi költségvetés általános tartalék kerete terhére a
kárpátaljai magyar fiatalok zánkai táboroztatásának segítésére.

A támogatási összeg átutalása megtörtént.
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Határozat száma: 316/2019. (VII.17.)
Tárgy: Védőnő kinevezése

A Képviselő-testület a Gárdony 4. védőnői körzetének védőnői álláshelyére
Cseh-György Krisztinát nevezi ki közalkalmazotti jogviszonyba, 2019. július
18. napi hatállyal határozatlan időre. A közalkalmazott illetményének
megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi
törvény rendelkezései alapján történik. Felkéri a polgármestert a kinevezési
okiratok elkészítésére, illetve aláírására.

A kinevezési okiratok elkészítése, aláírása és a Magyar Államkincstárnak
megküldése megtörtént.

Határozat száma: 318/2019. (VII. 17.)
Tárgy: Pályázati kiírás igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
igazgatói feladatinak ellátására magasabb vezetői pályázatot ír ki a mellékelt
pályázati felhívás szerint. Felkéri a polgármestert a pályázat KSZK, valamint
Gárdony Város honlapján történő megjelentetésre.

A pályázati felhívás megjelentetése a KSZK, valamint a város honlapján
megtörtént.

Határozat száma: 330/2019. (VII. 17.)
Tárgy: Közbeszerzési terv módosítása

A Képviselő-testület a mellékelt éves összesített közbeszerzési tervet
változatlan tartalommal jóváhagyja.

A közbeszerzési terv közzététele a város honlapján megtörtént.

Határozat száma: 335/2019. (VII. 31.)
Tárgy: Bölcsődevezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálása

A Képviselő-testület az Agárdi Tündérkert Bölcsőde vezetésével Zsalkovicsné
Szilágyi Noémit, az Agárdi Tündérkert közalkalmazottját bízza meg. A
magasabb vezetői megbízás 2019. szeptember 01-jétől 2024. augusztus 31-éig
szól. A bölcsődevezető havi illetményét a határozatban foglaltaknak
megfelelően állapítja meg.

A kinevezés módosítása elkészült és aláírásra került.

Határozat száma: 336/2019. (VII. 31.)
Tárgy: IV. Ütős Fesztiválhoz kölcsön folyósítása
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A Képviselő-testület a IV. Ütős Fesztivál megrendezéséhez 8.000.000,- Ft
összegű kölcsönt biztosít a Látótér Alapítvány számára a 2019. évi
költségvetés általános tartaléka terhére. A Látótér Alapítvány a kölcsönt a
támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles visszafizetni.
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

A kölcsön folyósítása az Alapítvány számára megtörtént.

Határozat száma: 340/2019. (VII. 31.)
Tárgy: A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítással vegyes adásvételi

szerződés aláírása

A Képviselő-testület a 190/2019 (IV.24.) számú határozatának értelmében a
mellékelt Telekalakítással vegyes adásvételi szerződést tartalmilag és
formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződést a felek aláírták. A vevő a vételi árat befizette az
önkormányzat számlájára.

Határozat száma: 351/2019. (VIII. 14.)
Tárgy: A Velencei Katamarán Egyesület kérelme

A Képviselő-testület a Velencei Katamarán Egyesület által szervezett, 2019.
08. 30. – 09. 01-re meghirdetett Velencei-tavi Nemzetközi Regattát 150.000,-
Ft összeggel támogatja, a 2019. évi költségvetés tartalék kerete terhére.

A támogatási megállapodást a felek aláírták és a támogatási összeg kifizetése
megtörtént. A rendezvény mind külsőségeiben, mind hangulatában, mind
sportértéke tekintetében rendkívül sikeres volt.

Határozat száma: 352/2019. (VIII. 14.)
Tárgy: A gárdonyi 6797/23 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 192/2019.(IV.24.) számú
határozatát:

Gárdony város Képviselő-testülete értékesít a 6797/23 hrsz-ú közterületből 88
m2 területet Karpf András és felesége Karpfné Határhegyi Csilla számára
880.000 Ft vételárért, és 84 m2 területet Hajsó Ágnes számára 840.000 Ft
vételárért. Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a
Képviselő-testület elé terjesztésével.

Az adásvételi szerződést a jegyző előkészítette, és ugyanezen a testületi ülésen
tárgyalta a képviselő-testület.
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Határozat száma: 353/2019. (VIII. 14.)
Tárgy: A gárdonyi 6797/23 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

A Képviselő-testület a 192/2019.(IV.24.) számú határozatának értelmében a
mellékelt adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak
tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződést felek aláírták, az ingatlan vételárát felek befizették az
önkormányzat számlájára.

Határozat száma: 355/2019. (VIII. 14.)
Tárgy: „Gárdony Város Bora” vándordíj – 2019.

Az önkormányzat Gárdony Város Bora vándordíjat 2019. évben Csóbor Jenő
Agárdi Démon 2017. évjáratú bora kapja.

A Gárdony Város Bora oklevél átadására az augusztus 20-i városi ünnepség
keretében került sor.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 15/2018. (I. 31.),
16/2018. (I. 31.), 17/2018. (I. 31.), 18/2018.(I. 31.), 19/2018. (I. 31.), 117/2018. (IV. 11.), 144/2018.
(IV. 25.), 147/2018. (IV. 25.), 148/2018. (IV. 25.), 169/2018. (V. 16.), 265/2018. (VI. 27.), 270/2018.
(VI. 27.), 288/2018. (VII. 25.), 289/2018. (VII.25.), 337/2018. (IX. 19.),368/2018. (X. 17.), 389/2018.
(X. 31.), 393/2018. (X. 31.), 396/2018. (X. 31.), 412/2018. (XI. 14.), 429/2018. (XI. 28.), 477/2018.
(XII. 19.), 486/2018. (XII. 19.), 5/2019. (I. 09.), 13/2019.(I. 09.), 48/2019. (II. 06.), 56/2019. (II 20.),
58/2019. (II. 20.), 64/2019. (II. 20.), 93/2019. (II. 27.), 119/2019. (III. 13.), 125/2019. (III. 27.),
130/2019. (III. 27.), 131/2019. (III. 27.), 134/2019. (III. 27.), 135/2019. (III. 27.), 136/2019. (III. 27.),
138/2019. (III. 27.), 140/2019. (III. 27.), 141/2019. (III. 27.), 160/2019. (IV. 17.), 164/2019. (IV. 17.),
169/2019. (IV. 17.), 180/2019. (IV. 17.), 187/2019. (IV. 24.), 188/2019. (IV. 24.), 190/2019. (IV. 24.),
192/2019. (IV. 24.), 194/2019. (IV. 24.), 206/2019. (V. 08.), 207/2019. (V. 08.), 209/2019. (V. 08.),
210/2019. (V. 08.), 211/2019. (V. 08.), 212/2019. (V. 08.), 215/2019. (V.08.), 217/2019. (V. 08.),
219/2019. (V. 08.), 220/2019. (V. 08.), 222/2019. (V. 08.), 224/2019. (V. 08.), 235/2019. (V. 29.),
236/2019. (V. 29.), 237/2019. (V.29.), 239/2019. (V. 29.), 241/2019. (V. 29.), 242/2019. (V. 29.),
244/2019. (V. 29.), 245/2019. (V. 29.), 248/2019. (V. 29.), 251/2019. (V. 29.), 254/2019. (V. 29.),
255/2019. (V. 29.), 261/2019. (V. 29.), 262/2019. (V. 29.), 263/2019. (V. 29.), 265/2019. (V. 29.),
270/2019. (VI. 05.), 274/2019. (VI. 05.), 275/2019. (VI. 05.), 281/2019. (VI. 19.), 282/2019. (VI. 19.),
285/2019. (VI. 19.), 289/2019. (VI. 19.), 295/2019. (VI. 26.), 296/2019. (VI. 26.), 297/2019. (VI. 26.),
299/2019. (VI. 26.), 301/2019. (VI. 26.), 307/2019. (VI. 26.), 315/2019. (VII. 17.), 316/2019. (VII. 17.),
318/2019. (VII. 17.), 330/2019. (VII. 17.), 335/2019. (VII. 31.), 336/2019. (VII. 31.), 340/2019. (VII.
31.), 351/2019. (VIII. 14.), 352/2019. (VIII. 14.), 353/2019. (VIII. 14.), 355/2019. (VIII. 14.) számú
határozatok végrehajtásáról jóváhagyólag tudomásul veszi.

Gárdony, 2019. szeptember 22.

Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó


