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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. január 29-én tartandó ülésére
„tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Határozat száma: 218/2019. (V. 08.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2018. évi beszámolója

A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatójának megbízási díját 2019. 01. 01-től
br. 1.043.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a megbízási szerződés módosításának előkészítéséről és a
képviselő-testület elé terjesztéséről.

A képviselő-testület november 06-i ülésén döntött a megbízási
szerződésmódosítás aláírásáról.

Határozat száma: 243/2019. (V. 29.)
Tárgy: A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról átfogó értékelés

A Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A bölcsődei ellátás teljes körű
biztosítása céljából az önkormányzat 2019. év márciusában pályázatot nyújtott
be Gárdonyban egy 4 csoportos bölcsőde felépítése céljából. Az óvodás korú
gyermekek teljes körű elhelyezése érdekében a Gárdonyi Géza u. 4. szám alatti
ingatlan átalakításával biztosítja egy újabb óvodai csoport elhelyezését. Az új
Református Óvoda felépítése céljából az önkormányzat a szükséges ingatlant
elidegenítette a Református Egyházközség részére.

A 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelés képviselő-testületi megtárgyalásáról a Fejér Megyei Kormányhivatal
értesítése megtörtént. A Gárdony, Gárdonyi Géza u. 4. szám alatti ingatlan
átalakítása és ott egy újabb óvodai csoport elhelyezése megtörtént.

Határozat száma: 257/2019. (V. 29.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti terve

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervét
a mellékelt tartalommal elfogadja. Nyilatkozatot kér az ügyvezetőtől, hogy a
vállalkozás folytatásának elve nem sérül, a vállalkozásnak likviditási problémái
nem lesznek. Felhívja az ügyvezetőt egy 2019. évre vonatkozó intézkedési terv
elkészítésére.

Az ügyvezető a kért nyilatkozatot, valamint a 2019. évre vonatkozó intézkedési
tervet elkészítette és benyújtotta a képviselő-testület felé, mely augusztus 28-i
ülésén tárgyalta azt.
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Határozat száma: 258/2019. (V.29.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2018. évi beszámolója

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a
2018. évi adózott eredményét eredménytartalékba helyezze, a tulajdonos
osztalékra nem tart igényt. A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési
Kft. 2018. december 31-i fordulóponttal készült beszámolóját a határozatban
szereplő összegekkel jóváhagyta.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 259/2019.
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. 2019. évi üzleti terve

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. 2019. évi üzleti tervét a mellékelt
tartalommal elfogadja. Nyilatkozatot kér az ügyvezetőtől, hogy a vállalkozás
folytatásának elve nem sérül, a vállalkozásnak likviditási problémái nem
lesznek.
Felhívja az ügyvezetőt egy 2019. évre vonatkozó intézkedési terv elkészítésére.

Az ügyvezető a kért nyilatkozatot, valamint a 2019. évre vonatkozó intézkedési
tervet elkészítette és benyújtotta a képviselő-testület felé, mely augusztus 28-i
ülésén tárgyalta azt.

Határozat száma: 260/2019. (V. 29.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. 2018. évi beszámolója

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Agárdi Zöld Kft. a 2018. évi adózott
eredményét eredménytartalékba helyezze, a tulajdonos osztalékra nem tart
igényt. A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. 2018. december 31-i
fordulónappal készült beszámolóját a határozatban szereplő összegekkel
jóváhagyta.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 268/2019. (VI. 05.)
Tárgy: Javaslat védőnői körzetek átalakítására

A Képviselő-testület a 4. védőnői körzetet a 2483 Gárdony, Szabadság út 12.
szám alatti védőnői tanácsadóban működteti 2019. július 1. naptól. A
működtetéshez szükséges forrást a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.

A 4. védőnői tanácsadó átköltöztetése a 2483 Gárdony, Szabadság út 12. sz.
alatti ingatlanba megtörtént.

Határozat száma: 276/2019. (VI. 05.)
Tárgy: Az Agárdi Popstrand főrendezőjével kötendő megállapodás jóváhagyása

A Képviselő-testület az Agárdi Popstrandon 2019. évben megrendezésre kerülő
koncertekre 330.000,- Ft + ÁFA (br. 419.100,- Ft) összegben megvásárol 15 db
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állandó belépőt, valamint 81 db tiszteletjegyet az Önkormányzat és
intézményeiben dolgozók részére a 2019. évi költségvetés 3. sz. melléklet K3-9
„Testületi működés” pontja terhére. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
együttműködési megállapodás aláírására.

Az együttműködési megállapodás aláírása, valamint a br. 419.100,- Ft átutalása
a főrendező részére megtörtént.

Határozat száma: 302/2019. (VI. 26.)
Tárgy: Az egységes elektronikus közműnyilvántartás előírásainak megfelelő digitális

szakági térkép készítése

A Képviselő-testület megrendeli az ALBA GEOTRADE Zrt-től a mellékelt
ajánlat 2/a. pontjában szereplő, az egységes elektronikus közműnyilvántartás
szabályainak megfelelően elkészített termálvezeték, csapadék csatorna,
valamint a 7.7 km árok szakági digitális térképét 4.573.500 Ft+Áfa munkadíjért,
a 2019. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére. Felkéri a jegyzőt a
termálvezeték, a csapadék csatorna és a vagyonkataszterben szereplő árok
felméréséről és szakági térkép készítéséről szóló szerződés elkészítésére és a
képviselő-testület elé tárására.

A Képviselő-testület 2019. július 17-i ülésén tárgyalta és fogadta el a szerződést.

Határozat száma: 360/2019. (VIII. 28.)
Tárgy: Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér projekthez kölcsön folyósítása

A Képviselő-testület a „Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és
részleges felújítása” nyertes pályázat megvalósítására 4.000.000,- Ft összegű
kölcsönt biztosít a Látótér Alapítvány (2484 Gárdony, Gesztenye sor 3.) 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 megállapodás aláírása és a Látótér Alapítvány részére a kölcsön folyósítása
megtörtént.

Határozat száma: 368/2019. (VIII. 28.)
Tárgy: Gárdony alközpontban csapadék csatorna építése

A Képviselő-testület a Gárdony Alközpont belső útjai csapadék vízelvezető
csatornájának építési munkálatai kivitelezésével az UTÉPSZERV Kft-t (2483
Gárdony, Szabadság út 30/b.) bízza meg nettó 13.779.450,- Ft, bruttó
17.499.902,- Ft vállalási árért, melynek fedezetét a 2019. évi költségvetése
fejlesztési célkerete terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert a mellékelt
vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Gárdony Alközpont belső útjai
csapadék vízelvezető csatornájának építési munkálatait a Kft. elvégezte,
részére a vállalási díj kifizetésre került.



4

Határozat száma: 374/2019. (VIII. 28.)
Tárgy: Kommunikációs torony létesítése

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 491/5 hrsz-ú
ingatlanon a Telenor Magyarország Zrt. a mellékelt vázlaton szereplő 8x11
méteres területen megépítse a 40 méteres tornyon lévő antennát, amiért a
mellékelt szerződésnek megfelelően 800.000 Ft+Áfa/év bérleti díjat fizet.

A szerződés aláírása Felek részéről megtörtént.

Határozat száma: 381/2019. (IX. 18.)
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2020. évi

fordulójához

Gárdony Város Önkormányzata csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához. Az Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Kötelezettséget vállal
arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2020. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) rögzíti. A pályázatok beérkezése után
– a pályázók számának ismeretében – dönt a 2020. évi támogatási összegekről,
figyelemmel az e tárgyban való áthúzódó pénzügyi kötelezettségeire.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő értesítése megtörtént, a pályázati
kiírásról a lakosság a honlapon és a városi újságon keresztül kapott tájékoztatást.
A határidőben beérkezett pályázatokat a két érintett bizottság november 25-i
együttes ülésén bizottsági hatáskörben elbírálta, döntött a támogatási összegek
odaítéléséről. A szükséges intézkedések megtörténtek.

Határozat száma: 385/2019. (IX. 18.)
Tárgy: Agárd, városközpont út- és járdaépítés

A Képviselő-testület megrendeli az agárdi városközpont út- és járdaépítését a
3566/27 hrsz-ú ingatlan feltárására az UTÉPSZERV Kft-től (2483 Gárdony,
Szabadság út 30/b.). Biztosítja a nettó 21.353.050,- Ft + 27 % ÁFA bruttó
27.118.374,- Ft kivitelezési díjat a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés aláírása, valamint az agárdi városközpont út- és járdaépítése
megtörtént, vállalkozó részére a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 409/2019. (IX. 25.)
Tárgy: Javaslat háziorvosi körzetekre vonatkozó feladat-ellátási szerződések

módosítására
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A Képviselő-testület gárdonyi 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-
ellátási szerződés módosításáról az alábbi határozatot hozta: Gárdony Város
Önkormányzat, mint Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv az
ESZENYI MED Kft. egészségügyi szolgáltatóval területi ellátási
kötelezettséggel végzett gárdonyi 1. sz. háziorvosi szolgálat működtetésére
létrejött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel – a határozat
mellékletében szereplő szövegezéssel – módosítja. Felhatalmazza a
polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

A feladat-ellátási szerződés aláírása Felek részéről, valamint a további
szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 410/2019. (IX. 25.)
Tárgy: Javaslat háziorvosi körezetekre vonatkozó feladat-ellátási szerződések

módosítására

A Képviselő-testület gárdonyi 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-
ellátási szerződés módosításáról az alábbi határozatot hozta: Gárdony Város
Önkormányzat, mint Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv a Komáromy
és Hajduk Kft. egészségügyi szolgáltatóval területi ellátási kötelezettséggel
végzett gárdonyi 2. sz. háziorvosi szolgálat működtetésére létrejött
feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel – a határozat mellékletében
szereplő szövegezéssel – módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-
ellátási szerződés aláírására.

A feladat-ellátási szerződés aláírása Felek részéről, valamint a további szükséges
intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 419/2019. (IX. 25.)
Tárgy: Pavilon vásárlás

A Képviselő-testület elfogadja a Bubi-Bázsa Gastro Kft. ügyvezetőjének, az
ajánlatát, a 2484 Gárdony-Agárd, Chernel István út 51-52. szám alatti Park
Strand Kemping területén elhelyezkedő 1., 2., 4., 5., 6. sz. (régi számozás
szerint: 1/A., 1/B., 2/A., 2/B., 2/C. számú) pavilonok tekintetében a br.
4.500.000,- Ft-os vételáron megvásárolja azokat. A vételárból 1.500.000,- Ft-
ot utal közvetlenül a Bubi-Bázsa Gastro Kft-nek, a fennmaradó 3.000.000,- Ft-
ot a Városüzemeltetési Kft. számlájára utalja. Felkéri a jegyzőt a fentiek
szerinti adásvételi és esetlegesen engedményesi szerződések elkészítésére és
képviselő-testület elé tárására.

A Képviselő-testület november 27-i zárt ülésén tárgyalta és fogadta el az
adásvételi szerződést.

Határozat száma: 438/2019. (XI. 06.)
Tárgy: Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme

A Képviselő-testület a Gárdony Városi Polgárőrség részére az egyesület
fenntartására, üzemanyag vásárlására, szolgálati ruhák beszerzésére, tárgyi
eszközök beszerzésére, irodaszerek vásárlására és gépkocsi karbantartására
450.000,- Ft támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés 3. számú melléklet
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K512.4 sor Polgárőrség támogatása kerete terhére. A támogatás
felhasználásának határideje 2019. december 31.

A támogatási szerződés aláírása, valamint a támogatás kifizetése a Gárdonyi
Városi Polgárőrség részére megtörtént.

Határozat száma: 439/2019. (XI. 06.)
Tárgy: A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése

A Képviselő-testület az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel (9027
Győr, Kandó Kálmán utca 13.) kötendő, a Gárdony város közigazgatási területén
található közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó
szerződés-módosítást a mellékletnek megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a
Polgármester az aláírásra.

A szerződésmódosítás Felek részéről megtörtént.
Határozat száma: 440/2019. (XI. 06.)
Tárgy: Javaslat a Velencei-tavi Életmód Klub támogatására

A Képviselő-testület 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a
Velencei-tavi Életmód Klub (2484 Gárdony, Álmos vezér utca 28.) részére a
Gárdony Városi Tízpróba sportrendezvény sorozat próbáinak és díjazásának
költségeihez a 2019. évi költségvetés 3. számú mellékletében szereplő K 3.30.
számú  Rendezvényi kiadások keret terhére. A támogatás felhasználásának
határideje 2019. december 31.

A támogatási szerződés aláírása, valamint a támogatás átutalása megtörtént.

Határozat száma: 442/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezető tisztségviselőjének megbízási

szerződésének módosítása

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezérigazgatója
megbízási szerződésének módosítását a mellékletnek megfelelően elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződésmódosítás aláírására.

A megbízási szerződésmódosítás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 450/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Hóeltakarításra, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó szerződés

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a VHG Nonprofit Kft. között a 2019.
december 01-től 2020. február 28-ig terjedő időtartamban Gárdony város
területének hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak elvégzésére
vonatkozó mellékelt vállalkozási szerződést elfogadja. Felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 451/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról és

szolgáltatásokról
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A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben biztosított szociális
ellátások és szolgáltatások értékelése tárgyában készült beszámolót elfogadja.

A Képviselő-testület döntéséről a Fókusz Szociális Szolgálat, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 452/2019. (XI. 27.)
Tárgy: 2018. évi adóztatásról beszámoló

A Képviselő-testület a 2018. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

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

Határozat száma: 453/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló

A Képviselő-testület a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 2018. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfoagdja.

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

Határozat száma: 454/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról

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

A Képviselő-testület döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése
megtörtént. A tájékoztató a város honlapján megtekinthető.

Határozat száma: 455/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat a Gárdony Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program

(HEP) elfogadására

A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerint elfogadja Gárdony
Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Felhatalmazza a
polgármestert a HEP aláírására.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program aláírása, valamint külön rendszerbe történő
feltöltése megtörtént.

Határozat száma: 456/2019. (XI. 27.)
Tárgy: 2020. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

A Képviselő-testület Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra 2020. évre az előző évek kötelezettségvállalásával együtt
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735.000.-Ft-ra vállal kötelezettséget az adott évi költségvetés szociális kerete
terhére.

A beérkezett pályázatok és a pályázatokról hozott döntés a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa
rendszerben) rögzítésre kerültek.

Határozat száma: 457/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

A Képviselő-testület a korábban Komáromy és Hajduk Egészségügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódjával Hédimed Extra
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi
szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződést változatlan formában - határozat
mellékletében szereplő szövegezéssel – elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződés
aláírására.

Az egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződés aláírásra került.

Határozat száma: 458/2019. (XI. 27.)
Tárgy: TDM számára kölcsön biztosítása CLLD támogatás előfinanszírozására

A Képviselő-testület 1.999.835,- Ft összegű kölcsönt biztosít a Gárdony Város
és Térsége Turisztikai Egyesület (Helyi TDM Szervezet) számára a „Helyi
termékek és termelők bemutatására alkalmas faházak és installációk beszerzése”
című projekt megvalósítására a 2019. évi költségvetés általános tartaléka
terhére. Az Egyesület a kölcsönt a támogatási összeg folyósítását követően
haladéktalanul, legkésőbb 2020. 06. 30-ig köteles visszafizetni. Felhatalmazza a
Polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

A megállapodás aláírása, valamint a kölcsön átutalása a TDM részére
megtörtént.

Határozat száma: 459/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra

A Képviselő-testület testület a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsába Tóth István polgármestert delegálja.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás értesítése a Képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 460/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra

A Képviselő-testület testület a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsába Tóth István polgármester akadályoztatása esetére,
annak időtartamára az őt helyettesítő Muray Rita alpolgármestert delegálja.
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A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás értesítése a Képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 461/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra

A Képviselő-testület testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsába Tóth István polgármestert delegálja.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás értesítése a Képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 462/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra

A Képviselő-testület testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsába Tóth István polgármester akadályoztatása
esetére, annak időtartamára az őt helyettesítő Muray Rita alpolgármestert
delegálja.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás értesítése a Képviselő-
testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 463/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra

A Képviselő-testület testület a Fejér Megyei Foglalkoztatási és
Gazdaságfejlesztési Fórumba Tóth István polgármestert delegálja.

A Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum értesítése a
Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 464/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat Társulásokba képviseleti megbízásokra

A Képviselő-testület testület a Fejér Megyei Foglakoztatási és
Gazdaságfejlesztési Fórumba Tóth István polgármester akadályoztatása
esetére, annak időtartamára az őt helyettesítő Muray Rita alpolgármestert
delegálja.

A Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum értesítése a
Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 465/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodás módosítása
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A Képviselő-testület testület a Megállapodás módosítását a határozatban
foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A Társulási Tanács értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 466/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Társulási Megállapodásának módosítása

A Képviselő-testület testület a határozat mellékletében foglaltak szerint
fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét.

A Társulási Tanács értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 471/2019. (XI. 27.)
Tárgy: A Gárdonyi Református Egyházközség számára CLLD pályázathoz kölcsön

folyósítása

A Képviselő-testület testület a Gárdonyi Református Egyházközség számára
a TOP-7.1.1.-16-H-050-5 kódszámú „Tudás, alkotás, képességfejlesztés,
sport, élmény, környezet – a jövőd helyben van” felhívás szerinti pályázat
keretében „Hív minket most egy tiszta szó” TOP-CLLD nyertes pályázat
megvalósítására 3.700.000,- Ft összegű kölcsönt biztosít a 2019. évi
költségvetése terhére. A Gárdonyi Református Egyházközség a kölcsönt a
támogatási összeg folyósítását követően 5 munkanapon belül, de lekésőbb
2020. 11. 20-ig köteles visszafizetni. Felkéri a Polgármestert a mellékelt
kölcsönszerződés aláírására.

A kölcsönszerződés aláírása megtörtént, a kölcsön folyósítása a Gárdonyi
Református Egyházközség részére megtörtént.

Határozat száma: 472/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése

A Képviselő-testület a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban a 2019. december 23.,
30., 31-ei, valamint a 2020. január 2-3-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 tájékoztatása az igazgatási szünet időtartamáról megtörtént. Az
igazgatási szünet időtartama alatt intézkedést igénylő rendkívüli esemény nem
történt.

Határozat száma: 475/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsági tagsága
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A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Felügyelő
Bizottságának tagjává dr. Erdei Péterné, Muray Rita képviselőket és Jankovics
Zoltánné aljegyzőt választja 2020. január 01-től 2024. 12. 31-ig. A Képviselő-
testület a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását az alábbiak szerint állapítja
meg: az elnök havi díjazása bruttó 80.000,- Ft, a tagoké 50.000,- Ft, amelyet az
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. biztosít. Felhívja az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdő Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a fenti változások
Alapszabályban történő átvezettetéséről.

Érintettek értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént, a Zrt. az
Alapszabály módosítását elvégezte, azt az Önkormányzat 2019. 12. 18-i ülésén
tárgyalta.

Határozat száma: 478/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat a Dinnyési Polgárőrség támogatására

A Képviselő-testület a Dinnyési Polgárőr Egyesület részére az Egyesület
működési költségeire (üzemanyag-, felszerelés vásárlása) 50.000,- Ft
támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés 3. számú melléklet K512.4 sor
Polgárőrség támogatása kerete, valamint 50.000.- 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. 12. 31.

A támogatási szerződés aláírása Felek részéről, valamint a támogatási összeg
(100.000,- Ft) átutalása a Dinnyési Polgárőrség részére megtörtént.

Határozat száma: 482/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. I-III. negyedévi

tevékenységéről

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

A Zrt. értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 483/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Pavilon vásárlásra vonatozó adásvételi szerződés

A Képviselő-testület a Park Strand Kemping területén elhelyezkedő 1., 2., 4., 5.,
6. sz. (régi számozás szerint: 1/A., 1/B., 2/A., 2/B., 2/C. számú) pavilonokkal
kapcsolatos mellékelt szerződést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

A szerződés aláírása Felek részéről megtörtént. A vételár átutalása a határozatban
foglaltak szerint megtörtént.
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Határozat száma: 488/2019. (XII. 18.)
Tárgy: A 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolót 2.047.555.766 forint tárgyévi bevétellel és 1.781.484.095 forint
tárgyévi kiadással jóváhagyja.

A 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséról szóló döntésről a kötelező
jelentés a Fejér Megyei Kormányhivatalnak megtörtént.

Határozat száma: 489/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terve

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét a
mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

Érintettek értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 490/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. Alapszabály módosítása

A Képviselő-testület a mai nappal a 475/2019. (XI. 27.) számú határozatát
megerősíti, továbbá elfogadja az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. mellékelt
Alapszabály módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabályt. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabály aláírására.

Az Alapszabály módosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabály aláírása megtörtént.

Határozat száma: 491/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő
Bizottságának tagjává Muray Rita ……………….szám alatti lakost választja
2020. január 01-től – 2025. 12. 31-ig.Felkéri a kft. ügyvezetőjét, hogy
gondoskodjon a fenti változások alapító okiratban történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről, valamint a változások
átvezetése az alapító okiratban a Kft. részéről megtörtént.

Határozat száma: 492/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő
Bizottságának tagjává Schuster László ……………….. szám alatti lakost
választja 2020. január 01-től – 2025. 12. 31-ig.Felkéri a kft. ügyvezetőjét, hogy
gondoskodjon a fenti változások alapító okiratban történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről, valamint a változások
átvezetése az alapító okiratban a Kft. részéről megtörtént.
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Határozat száma: 493/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Felügyelő
Bizottságának tagjává dr. Sántha Tibor ……………………szám alatti lakost
választja 2020. január 01-től – 2025. 12. 31-ig.Felkéri a kft. ügyvezetőjét, hogy
gondoskodjon a fenti változások alapító okiratban történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről, valamint a változások
átvezetése az alapító okiratban a Kft. részéről megtörtént.

Határozat száma: 494/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává
Muray Rita ……………… szám alatti lakost választja 2020. január 01-től –
2025. 12. 31-ig.Felkéri a kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti
változások alapító okiratban történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről, valamint a változások
átvezetése az alapító okiratban a Kft. részéről megtörtént.

Határozat száma: 495/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává
Schuster László …………………..szám alatti lakost választja 2020. január 01-
től – 2025. 12. 31-ig.Felkéri a kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti
változások alapító okiratban történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről, valamint a változások
átvezetése az alapító okiratban a Kft. részéről megtörtént.

Határozat száma: 496/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottsági tagsága

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. Felügyelő Bizottságának tagjává dr.
Sántha Tibor ………………….. szám alatti lakost választja 2020. január 01-től
– 2025. 12. 31-ig.Felkéri a kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti
változások alapító okiratban történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a Képviselő-testület döntéséről, valamint a változások
átvezetése az alapító okiratban a Kft. részéről megtörtént.

Határozat száma: 506/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása

A Képviselő-testület a az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjévé Horváth Ildikót (cím:
………………..) választja meg 2020. január 01-től 2020. december 31. napjáig
szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető munkabérét havi bruttó 520.000,- Ft-
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ban állapítja meg. Felkéri a polgármestert a mellékelt munkaszerződés
aláírására.

A munkaszerződés aláírása Felek részéről megtörtént.

Határozat száma: 507/2019. (XII. 18.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megbízása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. (ügyvezetőjévé Tihanyi
Tamás (cím: …………….) választja meg 2020. január 01-től 2020. december
31. napjáig szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető megbízási díját havi
bruttó 100.000,- Ft-ban állapítja meg. Felkéri a polgármestert a mellékelt
megbízási szerződés aláírására.

A megbízási szerződés aláírása Felek részéről megtörtént.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 218/2019. (V. 08.),
243/2019. (V. 29.), 257/2019. (V. 29.), 258/2019. (V. 29.), 259/2019. (V. 29.), 260/2019. (V. 29.),
268/2019. (VI. 05.), 276/2019. (VI. 05.), 360/2019. (VIII. 28.), 368/2019. (VIII. 28.), 374/2019. (VIII.
28.), 381/2019. (IX. 18.), 385/2019. (IX. 18.), 409/2019. (IX. 25.), 410/2019. (IX. 25.), 438/2019. (XI.
06.), 439/2019. (X. 06.), 440/2019. (XI. 27.), 442/2019. (XI. 27.), 450/2019. (XI. 27.), 451/2019. (XI.
27.), 452/2019. (XI. 27.), 453/2019. (XI. 27.), 454/2019. (X. 27.), 455/2019. (XI. 27.), 456/2019. (XI.
27.), 457/2019. (XI. 27.), 458/2019. (XI. 27.), 459/2019. (XI. 27.), 460/2019. (XI. 27.), 461/2019. (XI.
27.), 462/2019. (X. 27.), 463/2019. (XI. 27.), 464/2019. (XI. 27.), 465/2019. (XI. 27.), 466/2019. (XI.
27.), 471/2019. (XI. 27.), 472/2019. (XI. 27.), 475/2019. (XI. 27.), 478/2019. (XI. 27.), 482/2019. (XI.
27.), 483/2019. (XI. 27.), 488/2019. (XII. 18.), 489/2019. (XII. 18.), 490/2019. (XII. 18.), 491/2019.
(XII. 18.), 492/2019. (XII. 18.), 493/2019. (XII. 18.), 494/2019. (XII. 18.), 495/2019. (XII. 18.),
496/2019. (XII. 18.), 506/2019. (XII. 18.), 507/2019. (XII. 18.) számú határozatok végrehajtásáról
jóváhagyólag tudomásul veszi.

Gárdony, 2020. január 21.

Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó


