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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 29-én tartandó ülésére
„tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Határozat száma: 322/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: A gárdonyi 6037/42 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése

A Képviselő-testület értékesít Bán Zalán és Bán-Andrási Szilvia számára a
mellékelt vázrajznak megfelelően a gárdoyni 6037/42 hrsz-ú ingatlanából 239
m2 területet, 3.585.000,- Ft eladási áron. Megbízza a jegyzőt az adásvételi
szerződés előkészítésével és a képviselő-testület elé terjesztésével.

Az adásvételi szerződést 2019. április 17-i ülésén tárgyalta a képviselő-testület.

Határozat száma: 323/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: A gárdonyi 4579 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése

A Képviselő-testület értékesít Molnár Ferenc és neje számára a mellékelt
vázrajznak megfelelően a gárdonyi 4579 hrsz-ú ingatlanából 167 m2 területet,
1.670.000,- Ft eladási áron. Megbízza a jegyzőt az adásvételi szerződés
előkészítésével és a képviselő-testület elé terjesztésével.

Az adásvételi szerződés 2018. november 28-i ülésén tárgyalta a képviselő-
testület.

Határozat száma: 327/2018. (VIII. 29.)
Tárgy: A gárdonyi 2326 hrsz-ú ingatlanon szennyvízvezetési szolgalmi jog alapítása

A Képviselő-testület a mellékelt vázrajz alapján hozzájárul, hogy a QUANTUM
QUADRAT Kft. tulajdonában lévő 2321/8 hrsz-ú ingatlanon épülő 23 lakásos
társasház szennyvízelvezetése az önkormányzati tulajdonban lévő 2326 hrsz-ú
ingatlanon keresztül történjen a Bóné Kálmán utcai gerincvezetékre. A
hozzájárulás feltétele, hogy a vezetékre ráköthető legyen a 2326 hrsz-ú
ingatlanra tervezett 6 db bérlakás, a 2321/3 hrsz-ú ingatlan keresztező
szennyvízvezetékét rákössék az általuk épített gerincre, valamint a telekhatáron
lévő aknát átépítsék a fejlesztés előtt álló konyha szennyvízbefogadására is
alkalmas módon. A telki szolgalom alapításának ellenértékét 850.000 Ft+Áfa
összegben állapítja meg. A telki szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével
kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.

A szennyvízvezetési szolgalmi jogot alapító okirat aláírásáról 2018. december
05-i ülésén tárgyalt a képviselő-testület.

Határozat száma: 334/2018. (IX. 19.)
Tárgy: Helyi TDM Szervezet támogatási kérelme

A Képviselő-testület a Gárdonyi Csillagok Helyi Közösség munkaszervezeti
feladatainak zavartalan ellátásához 5 millió Ft összeggel hozzájárul, melyet
Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület Helyi TDM Szervezete részére
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kölcsönként biztosít a 2018. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
Visszafizetési határidő: 2018. november 30.

A Képviselő-testület a TDM kérelmére december 19-i ülésén újra tárgyalta a
kölcsön ügyét.

Határozat száma: 406/2018. (XI. 07.)
Tárgy: Útfelújítások

A Képviselő-testület Megrendeli a Lóránt Péter, Csend, Lehel, VIII. utcák,
valamint a Szőnyi tér és a Csók István tér határoló utcák útburkolatának
felújítását az Orinoco ’2002 Kft-től. Biztosítja a br. 30.177.632,- Ft kivitelezési
díjat a 2018. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt
szerződés aláírására.

A szerződés aláírásra került. Az útfelújítási munkálatokat a Kft. elvégezte,
részére a kivitelezési díj kifizetésre került.

Határozat száma: 415/2018. (XI. 14.)
Tárgy: Az agárdi településrészi központ I. ütem (barnamezős beruházás) építési

engedélyezéséhez szükséges telekalakítási szerződés aláírása

A Képviselő-testület a mellékelt Telekalakítással vegyes társasház alapító okirat
módosítás, önálló épület kiemeléssel és földhasználati jog biztosításával tárgyú
szerződést, valamint a Társasház alapító okiratot tartalmilag és formailag
aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.

Az alapító okirat módosítás, a szerződés, valamint az alapító okirat aláírása
megtörtént.

Határozat száma: 416/2018. (XI. 14.)
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

A Képviselő-testület a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot változatlan
tartalommal jóváhagyja, és a 64/2016. (III. 30.) sz. önkormányzati határozattal
jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.

A Közbeszerzési Szabályzat a honlapon megtalálható.

Határozat száma: 417/2018. (XI. 14.)
Tárgy: A gárdonyi sportpark elnevezése

A Képviselő-testület a gárdonyi sportparkot gárdonyi „Katlan”-nak nevezi el.

Az érintettek értesítése megtörtént, a sportpálya elnevezését tartalmazó tábla a
sportpark bejáratánál kihelyezésre került.

Határozat száma: 423/2018. (XI. 28.)
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról és

szolgáltatásokról
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A Képviselő-testület az önkormányzat által 2018.évben biztosított szociális
ellátások és szolgáltatások értékelése tárgyában készült beszámolót elfogadja.

Érintettek értesítése megtörtént.

Határozat száma: 423/2018. (XI. 28.)
Tárgy: Tájékoztató a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolót 2.608.077.441,-Ft tárgyévi bevétellel és 2.075.932.099,- Ft tárgyévi
kiadással jóváhagyja.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 425/2018. (XI. 28.)
Tárgy: Javaslat Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervére

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a
mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Határozat száma: 426/2018. (XI. 28.)
Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése

A Képviselő-testület a a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban a 2018. december
27. és december 28-ai munkanapokra igazgatási szünetet rendel el. Felkéri a
jegyzőt, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatásáról gondoskodjon. Felkéri
továbbá, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt biztosítsa az anyakönyvi
ügyeletet, a felettes szervektől érkezett megkeresések figyelemmel kísérését,
teljesítését, valamint a rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges,
továbbá a halaszthatatlan intézkedések megtételét.

A lakosság értesítése megtörtént. Az igazgatási szünet időtartama alatt az
anyakönyvi ügyelet biztosítása és a felettes szervektől érkezett megkeresések
figyelemmel kísérése megtörtént. Rendkívüli esemény nem történt, intézkedés
megtételére nem került sor.

Határozat száma: 427/2018. (XI. 28.)
Tárgy: A gárdonyi 6037/5 hrsz-ú terület „hajóállomás” pályázat – döntés

A Képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Gárdony
6037/5 hrsz-ú, 1246 m2 alapterületű „hajóállomás” megnevezésű ingatlan
értékesítésére kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.

A lakosság értesítése a döntésről a helyi újságban megtörtént.

Határozat száma: 428/2018.(XI. 28.)
Tárgy: Javaslat a gárdonyi 4579 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó

szerződéskötésre

A Képviselő-testület a 323/2018. (VIII.29.) sz. határozatának értelmében a
mellékelt adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak
tekinti. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Az adásvételi szerződés aláírásra került, az ingatlan vételárát kifizették a
vevők.

Határozat száma: 432/2018. (XI. 28.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2018. I-III. negyedévi

tevékenységéről

A Képviselő-testület a Termálfürdő Zrt. vezérigazgatójának a Zrt. 2018. I-III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

A Zrt. értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 439/2018. (XII. 05.)
Tárgy: 2019. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra 2019. évre az előző évek kötelezettségvállalásával együtt
910.000,- Ft-ra vállal kötelezettséget az adott évi költségvetés szociális kerete
terhére.

A döntésről az érintettek megtörtént.

Határozat száma: 441/2018. (XII. 05.)
Tárgy: CLLD könyvtár közbeszerzési szakértő kiválasztása

A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16 sz. felhívásra benyújtott „Gárdonyi Géza
Könyvtár felújítás és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása” c. projekt építési
beruházásának megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatok ellátásával az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t
bízza meg. Biztosítja a bruttó 622.300,- Ft megbízási díjat 2018. évi költségvetés
terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés aláírásra került. A közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat a cég
ellátta, részükre a megbízási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 443/2018. (XII. 05.)
Tárgy: A gárdonyi 2326 hrsz-ú ingatlant érintő szennyvízvezetési szolgalmi jogot

alapító okirat aláírása

A Képviselő-testület a 327/2018. (VIII.29) sz. határozatának értelmében a
mellékelt szolgalmi jogot alapító megállapodást és záradékolt változási
vázrajzot tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza
a Polgármestert a szerződés aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A szennyvízvezetési szolgalmi jogot alapító okirat aláírásra került. A
szennyvízvezetési szolgalmi jog alapításának ellenértékét (br. 1.079.500,- Ft) a
jogosult az önkormányzat részére megfizette.

Határozat száma: 445/2018. (XII. 05.)
Tárgy: Kátyúkár iránti kérelem
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A Képviselő-testület az A/8017-1/2018. ügyiratszámon beérkezett kátyúkár
megtérítése iránti igényt elutasítja.

A kátyúkárt benyújtó ügyfél értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 446/2018. (XII. 05.)
Tárgy: Kártérítési kérelem

A Képviselő-testület az A2018/3368-1/2018. ügyiratszámon beérkezett baleset
miatti kártérítési igényt elutasítja.

A kártérítési kérelmet benyújtó ügyfél értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 451/2018. (XII. 12.)
Tárgy: Közvilágítás aktív berendezéseinek karbantartása

A Képviselő-testület az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő,
a Gárdony város közigazgatási területén található közvilágítás aktív
berendezéseinek üzemeltetésre vonatkozó szerződés-módosítást a
mellékletnek megfelelően elfogadja.

A szerződés-módosítás aláírásra került.

Határozat száma: 452/2018. (XII. 12.)
Tárgy: Intézményvezetői megbízás meghosszabbítása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda intézményvezetői feladatainak
ellátásával megbízott Oláh Istvánné intézményvezetői megbízását 2019. július
01. napjáig meghosszabbítja, illetményének változatlanul hagyása mellett.
Felkéri a polgármestert a kinevezés elkészítésére.

A kinevezés elkészült, aláírásra került.

Határozat száma: 453/2018. (XII. 12.)
Tárgy: Útburkolat felújítások

A Képviselő-testület megrendeli az V. utca és a Vajda János utcák
útburkolatának felújítását a Orinoco ’2002 Kft-től. Biztosítja a br. 30.805.984,-
Ft vállalkozói díjat a 2018. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a
mellékelt szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződést aláírták, az útburkolat felújítási munkálatok
megtörténtek, a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 454/2018. (XII. 12.)
Tárgy: A TOP-3.2.2-15 pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó ingatlanvásárlási

szándéknyilatkozat

A Képviselő-testület a pályázat előkészítése érdekében megvásárolja a gárdonyi
068/88 hrsz-ú 3445 m2 területű mezőgazdasági ingatlant 600.000- Ft vételáron
Megbízza a jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével.
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A képviselő-testület 2019. 01. 30-i ülésén tárgyalta az adásvételi szerződést.

Határozat száma: 456/2018. (XII. 12.)
Tárgy: ASP Szolgáltatási Szerződés

A Képviselő-testület a határozatban foglalt rendelkezések alapján felhatalmazza
a polgármestert és a jegyzőt, hogy Gárdony Város Önkormányzat nevében a
mellékelt „Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés”-t aláírja.

A szerződés aláírása megtörtént, az ASP rendszer 2019. január 1-el a Gárdonyi
Polgármesteri Hivatalban bevezetésre került.

Határozat száma: 463/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról

A Képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi, elfogadja.

Érintettek értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 464/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Szerződésmódosítás a Fenyő KHT Kft-vel

A Képviselő-testület a Fenyő KHT Kft. és Gárdony Város Önkormányzat között
a Gárdony belterület 7509/36 hrsz. alatt felvett 2000 m2 területű, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan adásvétele tárgyában létrejött
szerződés 2.2. pontját a határozatban foglaltak szerint módosítja. Felhatalmazza
a polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.

A szerződésmódosítást újra tárgyalta a képviselő-testület 2019. 02. 27-i ülésén.

Határozat száma: 465/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Védőnői körzetek átalakítása

A Képviselő-testület megvizsgálja a védőnői körzetek működését, melynek
eredményeként szükségesnek tartja a védőnői körzeteinek átalakítását 4. körzet
kialakításával. Felkéri a polgármestert, hogy a 4 védőnői körzet működési
feltételeit vizsgálja meg, készítse el az új körzet-határok meghatározását.

A képviselő-testület 2019. február 27-i ülésén fogadta el a 4 védőnői körzet
kialakításának tervezetét.

Határozat száma: 466/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Varga László Béla képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.
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Határozat száma: 467/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Omischl Mihály képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 468/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Muray Rita alpolgármester képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 469/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Fekete Györgyné képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 470/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Eszenyi Csaba képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 471/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület dr. Kalmár József képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 472/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület dr. Erdei Péterné alpolgármester képviselői fogadóóráról
szóló beszámolóját tudomásul vette.
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A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 473/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Eötvös Pál Árpád képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 474/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Derecskei Gábor képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 475/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Dávid Zoltán képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 476/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről tájékoztatás

A Képviselő-testület Császár Attila képviselő képviselői fogadóóráról szóló
beszámolóját tudomásul vette.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 478/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj

biztosítására

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében vállalja az alábbi tagdíj
biztosítását: Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja 2018. január 1-
jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 543.456,- Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát a
Társulási Tanács elnöke részére küldje meg.

A döntésről a Társulási Tanács elnökének tájékoztatása a határozat kivonat
megküldésével megtörtént.
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Határozat száma: 480/2018. (XII. 19.)
Tárgy: A TOP-3.2.2-15 pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó ingatlanvásárlási

szándéknyilatkozat

A Képviselő-testület a pályázat előkészítése érdekében megvásárolja a gárdonyi
3655/1/A/2, 3655/1/A/3 hrsz-ú ingatlanokat az alábbi feltételekkel: a gárdonyi
3655/1/A/2 hrsz-ú 100 m2 váróterem megnevezésű ingatlan ½ tulajdoni
hányadát 2.675 eFt+Áfa, a gárdonyi 3655/1/A/3 hrsz-ú 53 m2 orvosi rendelő
megnevezésű ingatlant 1/1 tulajdoni hányadát 5 millió Ft+Áfa összegért,
összesen 7.675 eFt+Áfa összegért, eladó részére 50 évre szóló haszonélvezeti
jog biztosításával. Megbízza a jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével.

A képviselő-testület 2019. február 20-i ülésén tárgyalta az adásvételi szerződést.

Határozat száma: 481/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések

A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.2.kódszámú
„Önkormányzatok által vezényelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében” elnevezésű pályázati konstrukcióra „Gárdony
városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” címmmel br.
542.303.778,-Ft (tervezett) projekt összeggel. Felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

A pályázat elkészült, benyújtásra került, elbírálása jelenleg még folyamatban
van.

Határozat száma: 482/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Közbeszerzési terv módosítása

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

A lakosság tájékoztatása a honlapon történő megjelentéssel megtörtént.

Határozat száma: 485/2018. (XII. 19.)
Tárgy: A 2390 hrsz-ú ún. „Polgárház” ingatlan hasznosítása

A Képviselő-testület a gárdonyi 2390 hrsz-ú területen lévő 135 m2-es ún.
’Polgárház’ 80 m2-ének hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást elfogadja, a
határozatban foglalt kiegészítésekkel. Felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázat lebonyolításáról és képviselő-testület elé tárásáról.

A lakosság tájékoztatást pályázati kiírás honlapon történő megjelentetésével
megtörtént. A képviselő-testület 2019. január 23-i ülésén választotta ki a pályázat
nyertesét.

Határozat száma: 489/2018. (XII. 19.)
Tárgy: Bérlakások építése – közbeszerzés kiírása
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A Képviselő-testület „6 lakásos társasház építése 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: BAUART és Galéria Kft-
t, Fenyő KHT Kft-t, MAVAPLUSZ Kft-t, NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft-t,
V-DBK Vagyonkezelő Kft-t.

A közbeszerzési szakértő értesítésre került. A határozatban megjelölt cégek
részére az ajánlattételi felkérés kiküldése megtörtént. A képviselő-testület 2019.
február 06-i zárt ülésén az eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét
megemelte, és az eljárás nyertesét kiválasztotta.

Határozat száma: 10/2019. (I. 09.)
Tárgy: Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása

A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-050-1 felhívásra benyújtott „Gárdonyi
Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása” című -TOP-
7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020 sz. támogatási kérelem - projekt
megvalósítására „Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó
Terasz kialakítása” című projektben” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni - a mellékelt eljárást
megindító felhívás és ajánlati dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri:
a "FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Kft-, a
-GENERÁL CENTRÁL Építőipari és Kereskedelmi Kft-t, a MAVA PLAN
Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t, a NOBLE Mérnöki
Szolgáltató Kft-t és a V-DBK VAGYONKEZELŐ Kft-t.

A Képviselő-testület február 20-i zárt ülésén eredménytelennek nyilvánította
az eljárást, és új közbeszerzési eljárást indított.

Határozat száma: 19/2019. (I. 23.)
Tárgy: Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatási iránti kérelem benyújtása

A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztérium által
kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása iránt. A képviselő-testület a
pályázat benyújtásához kapcsolódóan vállalja, hogy a Gárdonyi Polgármesteri
Hivatalban 2019. évre vonatkozóan az illetményalap összegét 48.000,-Ft-ban
állapítja meg.

A pályázat benyújtása és az illetményalap összegének emelése megtörtént, a
pályázat sikeres volt.

Határozat száma: 24/2019. (I. 23.)
Tárgy: 2390 hrsz-ú, ún. „Polgárház” ingatlan hasznosítása – döntés

A Képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gárdonyi
2390 hrsz-ú ingatlanton lévő 2 db ún. „Polgárház” egyikének 135 m2-es
egységének 80 m2-ének hasznosítására kiírt pályázatát érvényesnek és
eredményesnek ítéli meg. A pályázat nyertesévé a Látótér Alapítványt
nyilvánítja. Felkéri a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos tárgyalások
lebonyolítására és azok eredményének képviselő-testület elé tárására.
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A tárgyalások eredményeképpen a képviselő-testület február 20-i ülésén tárgyalta
az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést.

Határozat száma: 29/2019. (I. 30.)
Tárgy: 2019. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása

A Képviselő-testület a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját
képező 2019. évi teljesítménycélokat a határozatban foglaltak szerint határozza
meg.

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények 2019. 01. 31-ig meghatározásra
kerültek, és a köztisztviselők tájékoztatása az elvárásokról megtörtént.

Határozat száma: 30/2019. (I. 30.)
Tárgy: Köztisztviselők 2019. évi Cafetéria keretének megállapítása és a 2019. évi

Cafetéria Szabályzat elfogadása

A Képviselő-testület a polgármester és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
2019. évi cafetéria keretét 200.000,-Ft összegben állapítja meg. A Közszolgálati
Szabályzatot a mellékletnek megfelelően elfogadja.

A polgármester és a Hivatal dolgozói részére a cafetéria összeg átutalása
Széchenyi-kártyára megtörtént.

Határozat száma: 31/2019. (I. 30.)
Tárgy: Polgármester előző évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása

A Képviselő-testület megállapítja, hogy Tóth István polgármester 2018. évben
39 napból 36 nap szabadságot vett igénybe. A fennmaradó 3 napot 2019. 03. 31-
éig kell igénybe venni vagy kiadni.

A polgármester a megmaradt 3 nap szabadságot a megadott határidőig kivette.

Határozat száma: 32/2019. (I. 30.)
Tárgy: Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése

A Képviselő-testület a mellékletnek megfelelően jóváhagyja Tóth István
polgármester 2019. évre ütemezett 42 nap szabadságát.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 33/2019. (I. 30.)
Tárgy: Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása

A Képviselő-testület elfogadja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szfvári Járási
Hivatala által összeállított és megküldött, általános iskolák kijelölt körzetei
tervezetét.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szfvári Járási Hivatala értesítése a döntésről
megtörtént.
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Határozat száma: 34/2019. (I. 30.)
Tárgy: A TOP-3.2.2-15 kódszámú pályázat előkészítéséhez szükséges g-i 0168/88 hrsz-

ú ingatlant érintő adásvételi szerződés

A Képviselő-testület a 454/2018. (XII.12.) sz. határozatának értelmében a
mellékelt adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak
tekinti. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 40/2019.(II. 06.)
Tárgy: CLLD projekthez kölcsön folyósítása

A Képviselő-testület az Életfácska Református Óvodáért Alapítvány számára a
„Mezítlábas Park kialakítása” nyertes pályázat megvalósítására 8.844.359,- Ft
összegű kölcsönt biztosít, melyet az Életfácska Református Óvodáért
Alapítvány a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles
visszafizetni. Felkéri a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

A megállapodás aláírása és a kölcsön folyósítása megtörtént.

Határozat száma: 55/2019. (II. 20.)
Tárgy: Közbeszerzési szakértő felkérése az agárdi ravatalozó felújításához

kapcsolódóan

A Képviselő-testület megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet, közbeszerzési
szakértőt az agárdi ravatalozó felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás
lebonyolításával. Biztosítja a br. 400 eFt (alanyi Áfa-mentes) megbízási díjat a
2019. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási
szerződés aláírására.

A megbízási szerződés aláírása megtörtént. A közbeszerzési eljárást az ügyvéd
lebonyolította, részére a megbízási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 60/2019. (II. 20.)
Tárgy: CLLD projekthez kölcsön folyósítása

A Képviselő-testület a Látótér Alapítvány számára a „Gesztenyéskert Civil
Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása” nyertes pályázat
megvalósítására 2.500 eFt összegű kölcsönt biztosít 2019. évi költségvetése
terhére, melyet a Látótér Alapítvány a támogatási összeg folyósítását követően
haladéktalanul köteles visszafizetni.

A kölcsönszerződés aláírása, valamint a kölcsön átutalása az Alapítvány
részére megtörtént.

Határozat száma: 65/2019. (II. 20.)
Tárgy: Névhasználat iránti kérelem

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az alakuló Borlovagrend az Agárdi
Borlovagrend nevet használja.
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Érintett értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 66/2019. (II. 20.)
Tárgy: Névhasználat iránti kérelem

A Képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy az alakuló Lokálpatrióták
Egyesülete a Gárdonyi Lokálpatrióták Egyesülete nevet használja.

Érintett értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 81/2019. (II. 27.)
Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek megállapítása

A Képviselő-testület a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható
összegét az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban bemutatottak szerint
változatlan formában jóváhagyja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 86/2019. (II. 27.)
Tárgy: Magyar Iskolaválasztási Program támogatása

A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség részére nettó 100.000,- Ft
támogatást nyújt a 2019. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére a
2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program támogatására, Kárpátalja régió
megjelölésével.

A támogatási szerződést a képviselő-testület március 27-i ülésén tárgyalta.

Határozat száma: 88/2019. (II. 27.)
Tárgy: Tájékoztató az ASP rendszer bevezetésének tapasztalatairól

A Képviselő-testület az ASP rendszerről szóló tájékoztatót elfogadja, és
hozzájárul a Polgármesteri Hivatal, ezen belül a Szervezési, Jogi és
Humánpolitikai Iroda köztisztviselői létszámának egy fővel történő
bővítéséhez, azzal, hogy a 2019. december 31-ig szerzett tapasztalatok alapján
a végleges létszámbővítés felülvizsgálatra kerül.

Az engedélyezett 1 fő felvétele megtörtént, 2019. december 31-ig tartó
határozott időre.

Határozat száma: 91/2019. (II. 27.)
Tárgy: Javaslat a városi Jótékonysági Bál bevételéből alapítványok támogatására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány részére a Gárdony
Géza Általános Iskola szociálisan rászoruló tanulói kirándulásának
támogatására 276.400,- Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetése
Jótékonysági Bál bevétel terhére. A támogatás felhasználásának határideje:
2019. december 31.

Az Alapítvány részére a támogatás kifizetése megtörtént.
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Határozat száma: 92/2019. (II. 27.)
Tárgy: Javaslat a városi Jótékonysági Bál bevételéből alapítványok támogatására

A Képviselő-testület az Agárdi Iskoláért Alapítvány részére a Chernel István
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szociálisan
rászoruló tanulói kirándulásának támogatására 562.000,- Ft támogatást biztosít
a 2019. évi költségvetése Jótékonysági Bál bevétel terhére. A támogatás
felhasználásának határideje: 2019. december 31.

Az Alapítvány részére a támogatás kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 94/2019. (II. 27.)
Tárgy: A 163 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részének forgalomképessé

nyilvánítása

A Képviselő-testület a gárdonyi 163 hrsz-ú közterület Daru utca megnevezésű
ingatlanából a mellékelt térképen kijelölt 370 m2 nagyságú területet a
vagyonrendelete szerinti forgalomképtelen törzsvagyonából a forgalomképes
üzleti vagyonához sorolja át.

A vagyonrendelet módosítására a március 27-i ülésen került sor.

Határozat száma: 95/2019. (II. 27.)
Tárgy: Gárdonyi VSC kérelme

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városi Sportclub által elnyert ún. „TAO
pályázat” tárgyi eszköz beruházások és utánpótlás nevelés feladatainak
ellátása, továbbá cserepad építés és lelátó építés kiegészítő önrészét, összesen
42.781.804,- Ft-ot 2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

A támogatási szerződés aláírása után a kért összeg a Gárdony VSC részére
átutalásra került.

Határozat száma: 97/2019. (II. 27.)
Tárgy: Járdafelújítás Dinnyésen és Agárdon

A Képviselő-testület megbízza az UTÉPSZERV Kft-t a Dinnyés, Alkotmány
utcai járda Gárdonyi G. u. – Vörösmarty u. közötti szakaszának felújítási
munkáival. Biztosítja a br. 10.386.143,- Ft vállalkozói díjat a 2019. évi
költségvetése terhére. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási
szerződés aláírására, a határozatban foglalt módosítással.

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a járdafelújítás és a vállalkozói díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 98/209. (II. 27.)
Tárgy: Járdafelújítás Dinnyésen és Agárdon

A Képviselő-testület megbízza az UTÉPSZERV Kft-t az Agárd, Kemping
utcai járda Gulyás Étterem parkoló bejárat – Kemping u. gyalogátjáró közötti
szakaszának felújítási munkáival. Biztosítja a br. 4.189.082,- Ft vállalkozói
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díjat a 2019. évi költségvetése terhére. Felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt vállalkozási szerződés aláírására, a határozatban foglalt
módosítással.

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a járdafelújítás és a vállalkozói díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 99/2019. (II. 27.)
Tárgy: Járdafelújítás Dinnyésen és Agárdon

A Képviselő-testület megbízza az UTÉPSZERV Kft-t az Agárd, Kemping
utcai járda Gulyás Étterem parkoló bejárat – 7-es út gylogátjáró közötti
szakaszának felújítási munkáival. Biztosítja a br. 4.189.082,- Ft vállalkozói
díjat a 2019. évi költségvetése terhére. Felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt vállalkozási szerződés aláírására, a határozatban foglalt
módosítással.

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a járdafelújítás és a vállalkozói díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 100/2019. (II. 27.)
Tárgy: 2019. évi közbeszerzési terv módosítása

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

A közbeszerzési terv Kbt. szerinti közzététele az EKR rendszerben megtörtént.

Határozat száma: 102/2019. (II. 27.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2019. évi üzleti terve

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2019. évi üzleti
tervét a mellékelt tartalommal elfogadja.

A termálfürdő értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 107/2019. (II. 27.)
Tárgy: Követelés minősítése

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt követeléseket
a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § (4) bek. a.) pontja alapján
behajthatatlannak minősíti. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi beszámolóhoz
kapcsolódó nyilvántartásokból történő kivezetésről gondoskodjon.

A nyilvántartásokból történő kivezetés megtörtént.

Határozat száma: 110/2019. (III. 13.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezésére vonatkozó

véleményezésre

A Képviselő-testület támogatja a Székesfehérvári Tankerületi Központ
Gárdonyi Géza Általános Iskolát érintő átszervezési javaslatát, mely szerint az
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AMI feladat-ellátás a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti
Szakgimnázium és AMI telephelyeként működne tovább Gárdonyban.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítése a képviselő-testület
döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 111/2019. (III. 13.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezésére vonatkozó

véleményezésre

A Képviselő-testület támogatja a Székesfehérvári Tankerületi Központ
Gárdonyi Géza Általános Iskolát érintő átszervezési javaslatát, mely szerint az
AMI feladat-ellátás a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola új telephelyet indít
Gárdonyban.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítése a képviselő-testület
döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 112/2019. (III. 13.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Általános Iskola átszervezésére vonatkozó

véleményezésre

A Képviselő-testület támogatja a Székesfehérvári Tankerületi Központ
Gárdonyi Géza Általános Iskolát érintő átszervezési javaslatát, mely szerint a
Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola átvenné a Gárdonyi Géza Általános Iskolától teljes
egészében az eddig tanított művészeti ágakat és tanszakokat.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítése a képviselő-testület
döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 116/2019. (III. 13.)
Tárgy: A gárdonyi 7629/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázati kiírás – döntés

A Képviselő-testület a Gárdonyi Református Egyházközség pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertesévé a Gárdonyi
Református Egyházközséget (2483 G., Bóné K.u. 8.) választja. Felkéri a
jegyzőt az adásvételi szerződés elkészíttetésére és testület elé tárására.

A képviselő-testület április 17-i ülésén tárgyalta az adásvételi szerződést.

Határozat száma: 117/2019. (III. 13.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe történő beiratkozások

időpontjának meghatározására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeiben történő óvodai
beiratkozások idejét 2019. április 24 – 26. napokban, valamint az óvodai
felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját 2019. május 28.
napban határozza meg.
Felkéri Gárdony Város Önkormányzat jegyzőjét, hogy gondoskodjon a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1a) bekezdés szerinti fenntartói
közlemény elkészítéséről, és a közzétételéről, honlapon történő megjelenésről.
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A lakosság tájékoztatása a képviselő-testület döntéséről az érintett
intézményekben történő közzététel útján, valamint a honlapon keresztül
megtörtént.

Határozat száma: 126/2019. (III. 27.)
Tárgy: Rákóczi Szövetséggel kötendő, a Magyar Iskolaválasztási Programra

vonatkozó támogatási szerződés

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt támogatási
szerződés aláírására.

A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeg átutalása
megtörtént.

Határozat száma: 127/2019. (III. 27.)
Tárgy: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás elfogadásáról döntés

A Képviselő-testület a Gárdony város közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését közszolgáltatóként végző Herke
Szolgáltató Bt. 2018. évre vonatkozó, 1 m3-re vetített részletes
költségelszámolást tudomásul veszi.

Érintett értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 128/2019. (III. 27.)
Tárgy: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

A Képviselő-testület az Egyesület részére, működési költségeire (elsődlegesen
hidraulikus mentőeszköz beszerzésére) 250.000,- Ft támogatást biztosít a
2019. évi költségvetése 3. melléklet K512.6 sora, tűzoltó egyesületek
támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának határideje: 2019. 08.
31.

A támogatási szerződés aláírásra került, a támogatási összeg átutalása
megtörtént.

Határozat száma: 129/2019. (III. 27.)
Tárgy: Közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózására vonatkozó rendelet

megalkotása

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatával egyetért, a
közterületeknek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet-
tervezetet a mellékletnek megfelelően elfogadja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a képviselő-testület döntéséről
megtörtént.
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Határozat száma: 142/2019. (III. 27.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ könyvtárának 2018.

évi beszámolója és 2019. évi munkaterve elfogadására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
könyvtárának 2018. évi beszámolóját a mellékletben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ értesítése a képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 143/2019. (III. 27.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ könyvtárának 2018.

évi beszámolója és 2019. évi munkaterve elfogadására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
könyvtárának 2019. évi munkatervét a mellékletben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ értesítése a képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 144/2019. (III. 27.)
Tárgy: Sport Beach üzemeltetése

A Képviselő-testület br. 6.350 eFt-ért megvásárolja a Sport Beach további
üzemeltetéséhez fontos eszközöket, berendezéseket a Bálna Produkció Kft-től.
Br. 4.445 eFt-ot előlegként 2019. 04. 20-ig, a maradék 1.905 eFt-ot a strand
átadás-átvételekor fizeti meg. Felkéri a jegyzőt az ezzel kapcsolatos
szerződések képviselő-testület elé tárására.

A képviselő-testület április 17-én tárgyalta a bérleti szerződés-módosítást és az
adásvételi szerződést.

Határozat száma: 146/2019. (III. 27.)
Tárgy: A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése, Szabályozási

Terv módosítás és a Pisztráng út egy részének bérbeadása, valamint a 6036/52
hrsz-ú ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület az Univerzum-Alba Kft. kérelme alapján pályázat útján
értékesíti a mellékelt térképvázlaton szereplő 3171 m2 területet a mellékelt
pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint.

A pályázati kiírás a honlapon megjelentésre került, a pályázattal kapcsolatos
döntést április 24-i ülésén hozta meg a képviselő-testület.

Határozat száma: 152/2019. (III. 27.)
Tárgy: Az „Év rendőre” kitüntetés adományozása

A Képviselő-testület 2019. évben „Év rendőre” kitüntetésben részesíti Szabó
Zoltán r. alezredest.
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A kitüntetés átadására a Rendőrség Napján, április 29-én, Székesfehérváron
került sor.

Határozat száma: 162/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Támogatási kérelem

A Képviselő-testület nem támogatja Velence Város polgármesterének
támogatási kérelmét a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny
megrendezésére vonatkozóan.

Velence Város polgármesterének értesítése a képviselő-testület döntéséről
megtörtént.

Határozat száma: 167/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Sport Beach üzemeltetése – szerződés

A Képviselő-testület a Gárdonyi Strand Kemping (Sport Beach)
üzemeltetésére vonatkozó mellékelt bérleti szerződésmódosítást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A bérleti szerződésmódosítás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 168/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Sport Beach üzemeltetése – szerződés

A Képviselő-testület a Gárdonyi Strand Kemping (Sport Beach) 2019.
december 31-ét követő üzemeltetéséhez szükséges ingóságok vételével
kapcsolatos mellékelt adásvételi szerződésmódosítást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. Az előlegként 2019. 04. 20-ig
fizetendő br. 4.445 eFt átutalása bérlő részére megtörtént.

Határozat száma: 170/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a gárdonyi 2161/12 hrsz-ú,
természetben Gárdony, Batsányi utcában található ingatlanra a Nagyközségi
Tanács VB. Szakigazgatási Szerve javára szóló, bejegyzett beépítési
kötelezettség törlésre kerüljön.

Érintett értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 173/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Köztartozás-mentesség

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Derecskei Gábor képviselő
köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy méltatlanság
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miatt nem kell megszüntetnie Derecskei Gábor képviselői megbízatását, mivel
köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül rendezte.

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

Határozat száma: 181/2019. (IV. 24.)
Tárgy: Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

A Képviselő-testület Gárdony város 8 szavazóköre vonatkozásában a
Szavazatszámláló Bizottságok póttagjává a határozatban foglalt személyeket
(16 fő) választja.

Érintettek kiértesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. A
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak ünnepélyes eskütételére
2019. május 21-én került sor a Hivatalban.

Határozat száma: 183/2019. (IV. 24.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda nyitvatartási rendjére

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda és tagóvodái heti és éves nyitvatartási
rendjét az alábbi szerint határozza meg: hétfő – péntek: 630 – 1700.

Érintettek értesítése a hirdetmény intézmények bejáratánál történő
kifüggesztésével megtörtént.

Határozat száma: 191/2019. (IV. 24.)
Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat

A Képviselő-testület a Felsővárosi Fésüs Röplabda Akadémia Fehérvár által
Gárdony 5426/4 hrsz-on a 2019/2020 támogatási időszakra a Magyar
Röplabda Szövetséghez megpályázott és megvalósítani kívánt projekthez
(Strandsport Centrum – pályák, öltözők), mint a terület tulajdonosa,
tulajdonosi hozzájárulását adja. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
nyilatkozat aláírására. Felkéri a jegyzőt a mellékelt igazolás jogszabályoknak
megfelelő kiadatására.

A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, valamint a szükséges igazolás kiadása
megtörtént.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 322/2018. (VIII. 29.),
323/2018. (VIII. 29.), 327/2018. (VIII. 29.), 334/2018. (IX. 19.), 406/2018. (XI. 07.), 415/018. (XI. 14.),
416/2018. (XI. 14.), 417/2018. (XI. 14.), 423/2018. (XI. 28.), 424/2018. (XI. 28.), 425/2018. (XI. 28.),
426/2018. (XI. 28.), 427/2018. (XI. 28.), 428/2018. (XI. 29.), 432/2018. (XI. 28.), 439/2018. (XII. 05.),
441/2018. (XII. 05.), 443/2018. (XII. 05.), 445/2018. (XII. 05.), 446/2018. (XII. 05.), 451/2018. (XII.
12.), 452/2018. (XII. 12.), 453/2018. (XII. 12.), 454/2018. (XII. 12.), 456/2018. (XII. 12.), 463/2018.
(XII. 19.), 464/2018. (XII. 19.), 465/2018. (XII. 19.), 466/2018. (XII. 19.), 467/2019. (XII. 19.),
468/2019. (XII. 19.), 469/2019. (XII. 19.), 470/2019. (XII. 19.), 471/2019. (XII. 19.), 472/2019. (XII.
19.), 473/2019. (XII. 19.), 474/2019. (XII. 19.), 475/2019. (XII. 19.), 476/2019. (XII. 19.), 478/2019.
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(XII. 19.), 480/2019. (XII. 19.), 481/2019. (XII. 19.), 482/2019. (XII. 19.), 485/2019. (XII. 19.),
489/2019.(XII. 19.), 10/2019. (I. 09.), 19/2019. (I. 23.), 24/2019.(I. 23.), 29/2019. (I. 30.), 30/2019. (I.
30.), 31/2019. (I. 30.), 32/2019. (I. 30.), 33/2019. (I. 30.), 34/2019. (I. 30.), 40/2019. (II. 06.), 55/2019.
(II. 20.), 60/2019. (II. 20.), 65/2019. (II. 20.), 66/2019. (II. 20.), 81/2019. (II.27.), 86/2019. (II.27.),
88/2019. (II.27.), 91/2019. (II. 27.), 92/2019. II. 27.), 94/2019. (II. 27.), 95/2019. (II. 27.) 97/2019. (II.
27.), 98/2019. (II. 27.), 99/2019. (II. 27.), 100/2019. (II. 27.), 102/2019. (II. 27.), 107/2019. (II. 27.),
110/2019. (III. 13.), 111/2019. (III. 13.), 112/2019. (III. 13.), 116/2019. (III. 13.), 117/2019. (III. 13.),
126/2019. (III. 27.), 127/2019. (III. 27.), 128/2019. (III. 27.), 129/2019. (III. 27.), 142/2019. (III. 27.),
143/2019. (III. 27.), 144/2019. (III. 27.), 146/2019. (III. 27.), 152/2019. (III. 27.), 162/2019. (IV. 17.),
167/2019. (IV. 17.), 168/2019. (IV. 17.), 170/2019. (IV. 17.), 173/2019. (IV. 17.), 181/2019. (IV. 24.),
183/2019. (IV. 24.), 191/2019. (IV. 24.) számú határozatok végrehajtásáról jóváhagyólag tudomásul
veszi.

Gárdony, 2019. május 24.

Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó


