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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. szeptember 30-án tartandó ülésére
„tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Határozat száma: 157/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése

A Képviselő-testület a város területén lévő önkormányzati tulajdonú vízfolyások
üzemeltetése, karbantartása tárgyában 2019. 07. 1-től 2020. 06. 30-ig terjedő
időtartamra vonatkozóan a Dunaújvárosi Vízi Társulattal megkötendő
üzemeltetési szerződést a mellékletben foglaltak alapján elfogadja. A
szerződésben vállalt ez évi kötelezettség fedezetét a 2019. évi költségvetésében
biztosítja. A szerződésben a jövő évre vonatkozó összeg az önkormányzat 2020.
évi költségvetésében betervezésre kerül. Felkéri a polgármestert az üzemeltetési
szerződés aláírására.

Az üzemeltetési szerződés 2019. 04. 23-án aláírásra került. A kötelezettség
fedezetét az önkormányzat 2019. évben biztosította és 2020. évi
költségvetésében is biztosítja.

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

A Képviselő-testület elfogadja a Bubi-Bázsa Gastro Kft. ügyvezetőjének
ajánlatát, a 2484 Gárdony, Chernel I. u. 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. sz.) pavilonok tekintetében, és 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 millió Ft-ot a Városüzemeltetési Kft.
számlájára utalja.

A képviselő-testület 483/2019. (XI. 27.) sz. határozatával felhatalmazta a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. A szerződés aláírásra került, a
vételár átutalása a határozatban foglaltak szerint megtörtént.

Határozat száma: 423/2019. (X. 29.)
Tárgy: Alpolgármesterek megválasztása

A Képviselő-testület dr. Erdei Péterné képviselőt Gárdony város társadalmi
megbízatású alpolgármesterévé választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásában foglaltaknak megfelelően 2020. február 12-i ülésén az
alpolgármesterek választásához szükséges szavazatszámláló bizottság tagjait
egyenként, külön-külön határozattal újra megválasztotta. Érintett értesítése és a
szükséges intézkedések megtétele megtörtént.
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Határozat száma: 424/2019. (X. 29.)
Tárgy: Alpolgármesterek megválasztása

A Képviselő-testület Muray Rita képviselőt Gárdony város társadalmi
megbízatású alpolgármesterévé választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásában foglaltaknak megfelelően 2020. február 12-i ülésén az
alpolgármesterek választásához szükséges szavazatszámláló bizottság tagjait
egyenként, külön-külön határozattal újra megválasztotta. Érintett értesítése és a
szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 425/2019. (X. 29.)
Tárgy: Polgármesteri illetmény megállapítása

A Képviselő-testület Tóth István polgármester illetményét 698.000,- Ft-ban
állapítja meg.

Érintett értesítése és a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 426/2019. (X. 29.)
Tárgy: Polgármesteri költségtérítés megállapítása

A Képviselő-testület Tóth István polgármester költségtérítését havi 104.700,-
Ft-ban állapítja meg.

Érintett értesítése és a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 427/2019. (X. 29.)
Tárgy: Alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítása

A Képviselő-testület dr. Erdei Péterné alpolgármesteri tiszteletdíját havi
209.530,- Ft-an állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve 2020. február 12-i ülésén az alpolgármesterek
díjazásáról újra döntött, azt 100,-Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett
értesítése és a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 428/2019. (X. 29.)
Tárgy: Alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítása

A Képviselő-testület Muray Rita alpolgármesteri tiszteletdíját havi 209.530,- Ft-
ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve 2020. február 12-i ülésén az alpolgármesterek
díjazásáról újra döntött, azt 100,-Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett
értesítése és a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.
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Határozat száma: 429/2019. (X. 29.)
Tárgy: Alpolgármesteri költségtérítés megállapítása

A Képviselő-testület dr. Erdei Péterné alpolgármesteri költségtérítését havi
31.430,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve 2020. február 12-i ülésén az alpolgármesterek
költségtérítéséről újra döntött, azt 100,-Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett
értesítése és a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 430/2019. (X. 29.)
Tárgy: Alpolgármesteri költségtérítés megállapítása

A Képviselő-testület Muray Rita alpolgármesteri költségtérítését havi 31.430,-
Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve 2020. február 12-i ülésén az alpolgármesterek
költségtérítéséről újra döntött, azt 100,-Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett
értesítése és a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

Határozat száma: 431/2019. (X. 29.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
állandó bizottságok személyi összetételét az alábbiakban határozza meg:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Elnök: Dávid Zoltán
Képviselő tagok: Császár Attila

Derecskei Gábor
Dr. Kalmár József

Nem képviselő tagok: Gárday Balázs
Schuster László

Ügyrendi Bizottság
Elnök: Császár Attila
Képviselő tag: Bálint Zoltán László
Nem képviselő tag: Dr. Kampits Bence

Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elnök: Dr. Kalmár József
Képviselő tagok: Dr. Heresznyei Gabriella

Eötvös Pál Árpád
Nem képviselő tagok: Kovács Ibolya

Molnár Tamás

Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
Elnök: Szabóné Schneider Anikó
Képviselő tagok: Derecskei Gábor

Sipos Balázs Gábor
Nem képviselő tagok: Kelemen Istvánné Torda Molnár Enikő

Ocsenás Péter Józsefné
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A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve 2020. február 12-i ülésén állandó bizottságait, azok
tagjait egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintettek
értesítése megtörtént.

Határozat száma: 437/B/2019. (XI. 06.)
Tárgy: A polgármesteri jogviszony megszűnésekor ki nem adott szabadságról döntés

A Képviselő-testület Tóth István polgármester korábbi polgármesteri
jogviszonyából időarányosan megmaradt 17 nap szabadság következő
(jelenlegi) polgármesteri jogviszonyába történő átviteléről dönt.

Érintett értesítése megtörtént.

Határozat száma: 4/2020. (I. 29.)
Tárgy: A 2020. évi teljesítménycélok meghatározása

A Képviselő-testület a 2020. évi teljesítménycélokat a határozatban foglaltak
szerint határozta meg.

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásra kerültek a
megadott határidőig, 2020. január 31-éig.

Határozat száma: 7/2020. (I. 29.)
Tárgy: Polgármester 2020 évi szabadságának ütemezése

A Képviselő-testület a mellékletnek megfelelően jóváhagyja Tóth István
polgármester 2020. évre ütemezett 54 nap szabadságát.

Érintett értesítése megtörtént.

Határozat száma: 8/2020. (I. 29.)
Tárgy: TDM számára biztosított kölcsön visszafizetési határidejének

meghosszabbítása

A Képviselő-testület a 387/2019. (IX. 18.) számú határozatával 3.000.000,- Ft
összegű kamatmentes kölcsönt biztosított a Gárdony Város és Térsége
Turisztikai Egyesület számára a folyamatos működés érdekében a 2019. évi
költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület az erről szóló,
2019. szeptember 26-án kelt kölcsönszerződés 5. pontját a következőre
módosítja: „5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását
követően haladéktalanul köteles visszafizetni, legkésőbb 2020. június 30-ig.”
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 9/2020. (I. 29.)
Tárgy: Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület éves tagdíja
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A Képviselő-testület az Egyesület teljes jogú tagjaként vállalja, hogy 2020-ban
a legutolsó lezárt év állami hozzájárulással növelt IFA bevételének 10 %-át éves
tagdíj formájában a TDM Szervezet számára biztosítja. Felkéri a TDM Szervezet
vezetőjét, hogy az Egyesület Alapszabályának fentiek szerinti módosítása
érdekében a fenti vállalást terjessze döntésre az Elnökség felé.

A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület értesítése a döntésről
megtörtént.

Határozat száma: 13/2020. (I. 29.)
Tárgy: Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatallal az építésügyi
igazgatási feladatok átvételére vonatkozóan kötendő megállapodást a
mellékletnek megfelelő tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.

A megállapodás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 14/2020. (I. 29.)
Tárgy: Törvényességi felhívás

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1153-1/2019.
ügyszámú Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 29.
napján megtartott alakuló ülésével kapcsolatos törvényességi felhívásában
foglaltakat elfogadja és tudomásul veszi. Utasítja a jegyzőt a törvényességi
felhívásban található jogértelmezésre és a képviselő-testület ülésein ezen
jogértelmezés alkalmazására. Utasítja a jegyzőt, hogy a következő testületi
ülésre terjessze elő, hogy az alpolgármesterek választásához szükséges
szavazatszámláló bizottság tagjait egyenként, külön-külön határozattal válassza
meg a Képviselő-testület, az alpolgármesterek díjazását 100,-Ft-ra kerekítve
határozza meg a Képviselő-testület, Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testületének állandó bizottságait, azok tagjait egyenként, külön-külön
határozattal válassza meg a Képviselő-testület.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a törvényességi felhívás
elfogadásáról azonnal megtörtént. A Képviselő-testület a szükséges
(megismételt) döntéseket 2020. február 12-i ülésén meghozta, erről a
Kormányhivatalt határidőben értesítette.

Határozat száma: 15/2020. (I. 29.)
Tárgy: A gárdonyi strand üzemeltetése

A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában lévő 6036/9 hrsz-ú kivett
strandfürdő ingatlant „Sirály Strand”-nak nevezi el.

Érintettek értesítése megtörtént.

Határozat száma: 18/2020. (I. 29.)
Tárgy: A gárdonyi strand üzemeltetése
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A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában lévő 6036/59 hrsz-ú „Sirály
Stand” ingatlant határozatlanidőre a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. részére
bérbe adja a mellékelt bérleti szerződés szerinti tartalommal. Felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt bérleti szerződés aláírására.

A bérleti szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 22/2020. (I. 29.)
Tárgy: Forgalmi rend változás

A Képviselő-testület a Török Bálint utca forgalmi rendjét módosítja, azt
egyirányúsítja a Petőfi Sándor utca felől a Gárdonyi utca irányában. Az
egyirányúsítással egyidejűleg a Gárdonyi utca és a Török Bálint utca
kereszteződésében a Török Bálint utcában el kell helyezni az „Egyirányból
behajtani tilos” és „Elsőbbség adás kötelező”, a Petőfi Sándor utca, valamint
Török Bálint utca kereszteződésénél a Török Bálint utca Gárdonyi utca felöli
szakaszának elejére az „Egyirányú utca” KRESZ táblákat. A szükséges
forgalomtechnikai eszközök beszerzését Gárdony Város Önkormányzat 2020.
évi költségvetésének út-híd kerete terhére biztosítja.

A szükséges forgalomtechnikai eszközök (KRESZ táblák) beszerzése és a
határozatban megjelölt helyeken történő kihelyezése megtörtént.

Határozat száma: 23/2020. (I.29.)
Tárgy: Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére

A Képviselő-testület fenntartja tagságát a Sourcing Hungary Kft,. mint független
energia beszerzési szakértő és a közös energia-beszerzési feladatokat koordináló
Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.), mint Gesztor által
szervezett csoportos villamos energia beruházási közösségében. Gárdony Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei összes
villamos energia fogyasztási helyével csatlakozni kíván a Sourcing Hungary Kft.
által szervezett, MEBEK csoportos közbeszerzéshez teljes ellátás alapú villamos
energia és közvilágítás ellátására vonatkozóan a 2021. január 1-től 2022.
december 31-ig tartó szerződéses időszakra. Intézményi felhasználási célú és
közvilágítási célú villamos energia beszerzés közbeszerzési eljárásának teljes
körű lebonyolításával a Sourcing Hungary Kft.-t bízza meg, a megbízási díj
fedezetét a 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. Felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt „Megbízási Szerződés”, és „Nyilatkozat a tagság
fenntartásáról”, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az
energia kereskedelmi szerződések aláírására.

A nyilatkozat aláírása, valamint a megbízási szerződés aláírása mindkét fél
részéről megtörtént.

Határozat száma: 25/2020. (I. 29.)
Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

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

A közbeszerzési terv közzététele a honlapon Kbt. szerint megtörtént.
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Határozat száma: 33/2020. (I. 29.)
Tárgy: Kátyúkár

A Képviselő-testület a GRD/22.181-1/2019. ügyiratszámon érkezett kátyúkár
miatti kártérítési kérelmet elutasítja.

Érintett értesítse a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 34/2020. (I. 29.)
Tárgy: Kátyúkár

A Képviselő-testület a GRD/22.124-1/2019. ügyiratszámon érkezett kátyúkár
miatti kártérítési kérelmet elutasítja.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 36/2020. (II. 12.)
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása

A Képviselő-testület az alpolgármester választáshoz szükséges
Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Heresznyei Gabriella képviselőt
választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek titkos szavazással történt
megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről
egyesével szavazott. Érintett, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal
értesítése megtörtént.

Határozat száma: 37/2020. (II. 12.)
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása

A Képviselő-testület az alpolgármester választáshoz szükséges
Szavazatszámláló Bizottság tagjának Császár Attila képviselőt választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek titkos szavazással történt
megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről
egyesével szavazott. Érintett, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal
értesítése megtörtént.

Határozat száma: 38/2020. (II. 12.)
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása

A Képviselő-testület az alpolgármester választáshoz szükséges
Szavazatszámláló Bizottság tagjának Bálint Zoltán László képviselőt
választotta.
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A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek titkos szavazással történt
megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről
egyesével szavazott. Érintett, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal
értesítése megtörtént.

Határozat száma: 39/2020. (II. 12.)
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

A Képviselő-testület az alpolgármester választáshoz szükséges
Szavazatszámláló Bizottság tagjául dr. Heresznyei Gabriella, Császár Attila és
Bálint Zoltán képviselőket választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek titkos szavazással történt
megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottságot újra megválasztotta.
Érintettek, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről
megtörtént.

Határozat száma: 40/2020. (II. 12.)
Tárgy: Az alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítása

A Képviselő-testület dr. Erdei Péterné alpolgármesteri tiszteletdíját havi
209.500,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek díjazásáról újra döntött, azt 100,-
Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal
értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 41/2020. (II. 12.)
Tárgy: Az alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítása

A Képviselő-testület testület Muray Rita alpolgármesteri tiszteletdíját havi
209.500,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek díjazásáról újra döntött, azt 100,-
Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal
értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 42/2020. (II. 12.)
Tárgy: Az alpolgármesteri költségtérítés megállapítása

A Képviselő-testület dr. Erdei Péterné alpolgármesteri költségtérítését havi
31.400,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek költségtérítéséről újra döntött, azt
100,-Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett, valamint a Fejér Megyei
Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.
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Határozat száma: 43/2020. (II. 12.)
Tárgy: Az alpolgármesteri költségtérítés megállapítása

A Képviselő-testület Muray Rita alpolgármesteri költségtérítését havi 31.400,-
Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve az alpolgármesterek költségtérítéséről újra döntött, azt
100,-Ft-ra kerekítve határozta meg. Érintett, valamint a Fejér Megyei
Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 44/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Dávid Zoltán képviselőt a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnökének választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 45/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Császár Attila képviselőt a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 46/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Derecskei Gábor képviselőt a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 47/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása



10

A Képviselő-testület dr. Kalmár József képviselőt a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 48/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Gárday Balázst a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
nem képviselő tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 49/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Schuster Lászlót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
nem képviselő tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 50/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Eötvös Pál Árpád képviselőt a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tagjának nem választotta meg.

Érintett értesítése megtörtént.

Határozat száma: 51/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság személyi
összetételét az alábbiakban határozza meg: Elnök: Dávid Zoltán, Képviselő
tagok: Császár Attila, Derecskei Gábor, dr. Kalmár József, Nem képviselő
tagok: Gárday Balázs, Schuster László.

Érintettek, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 52/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása



11

A Képviselő-testület Császár Attila képviselőt az Ügyrendi Bizottság
elnökének választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 53/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Bálint Zoltán László képviselőt az Ügyrendi Bizottság
tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 54/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület dr. Kampits Bencét az Ügyrendi Bizottság nem képviselő
tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 55/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság személyi összetételét az
alábbiakban határozza meg: Elnök: Császár Attila, Képviselő tag: Bálint
Zoltán László, Nem képviselő tag: dr. Kampits Bence.

Érintettek, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 56/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület dr. Kalmár József képviselőt az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnökének választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
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egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 57/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület dr. Heresznyei Gabriella képviselőt az Egészségügyi és
Szociális Bizottság tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 58/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Eötvös Pál Árpád képviselőt az Egészségügyi és Szociális
Bizottság tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 59/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Kovács Ibolyát az Egészségügyi és Szociális Bizottság
nem képviselő tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 60/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Molnár Tamást az Egészségügyi és Szociális Bizottság
nem képviselő tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 61/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása
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A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság személyi
összetételét az alábbiakban határozza meg: Elnök: dr. Kalmár József,
Képviselő tagok: Eötvös Pál Árpád, dr. Heresznyei Gabriella, Nem képviselő
tagok: Kovács Ibolya, Molnár Tamás.

Érintettek, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 62/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Szabóné Schneider Anikó képviselőt az Idegenforgalmi,
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 63/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Derecskei Gábor képviselőt az Idegenforgalmi, Oktatási
és Kulturális Bizottság tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 64/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Sipos Balázs Gábor képviselőt az Idegenforgalmi,
Oktatási és Kulturális Bizottság tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 65/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Kelemen Istvánné Torda Molnár Enikőt az
Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság nem képviselő tagjának
választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
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egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 66/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület Ocsenás Péter Józsefnét az Idegenforgalmi, Oktatási és
Kulturális Bizottság nem képviselő tagjának választotta.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintett, valamint a Fejér
Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 67/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális Bizottság
személyi összetételét az alábbiakban határozza meg: Elnök: Szabóné
Schneider Anikó, Képviselő tagok: Derecskei Gábor, Sipos Balázs Gábor,
Nem képviselő tagok: Kelemen Istvánné Torda Molnár Enikő, Ocsenás Péter
Józsefné.

Érintettek, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 68/2020. (II. 12.)
Tárgy: Bizottsági tagok megválasztása, bizottsági szerkezet kialakítása

A Képviselő-testület az állandó bizottságok személyi összetételét a
határozatban foglaltak szerint határozta meg.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívásának eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságait, azok tagjait
egyenként, külön-külön határozattal választotta meg. Érintettek, valamint a
Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 76/2020. (II. 26.)
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 Magyar Államkincstár értesítése megtörtént.
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Határozat száma: 77/2020. (II. 26.)
Tárgy: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetése

A Képviselő-testület a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
2020. évi költségvetését a mellékletnek megfelelően elfogadta.

A Kistérségi Társulás értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 81/2020. (II. 26.)
Tárgy: A köztisztviselők 2020. évi cafetéria keretének meghatározása

A Képviselő-testület a polgármester és a polgármesteri hivatal dolgozóinak
2020. évi cafetéria juttatására vonatkozó keretét 240.000,- Ft összegben
állapítja meg, és a 2020. évi cafetéria juttatásra vonatkozó Közszolgálati
Szabályzatot ennek megfelelően módosítja.

A dolgozók nyilatkozatainak benyújtása a megadott határidőig (2020. 03. 01.)
megtörtént. A cafetéria összege a dolgozók részére kiutalásra került.

Határozat száma: 82/2020. (II. 26.)
Tárgy: A Nyugdíjas Klubok 2019. évi beszámolója

A Képviselő-testület a város nyugdíjas klubjainak 2019. évre vonatkozó
beszámolóit elfogadja.

A nyugdíjas klubok értesítése megtörtént.

Határozat száma: 84/2020. (II. 26.)
Tárgy: Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány kérelmének támogatására

A Képviselő-testület a 876/2019. (II. 27.) határozatát visszavonja.

Határozat száma: 85/2020. (II. 26.)
Tárgy: Javaslat az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány kérelmének támogatására

A Képviselő-testület az Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító számú
helyi felhívás keretében „Építs világot” címmel beadott pályázat
megvalósítását 1.568.964.-Ft összeggel kölcsön formájában támogatja a 2020.
évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A kölcsön visszafizetésének
határideje a támogatási összeg folyósítását követő 8 napon belül.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt kölcsönszerződés aláírására.

A kölcsönszerződés aláírása és a kölcsön folyósítása megtörtént.

Határozat száma: 87/2020. (II. 26.)
Tárgy: Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének

meghatározására
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A Képviselő-testület a fenntartásában lévő Agárdi Tündérkert Bölcsőde heti
nyitvatartását 7:00 – 17:00 időben, nyári zárva tartását 2020. 08. 01. – 2020.
08. 31. időben határozza meg.

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 91/2020. (II. 26.)
Tárgy: Dinnyési járda felújítások

A Képviselő-testület megrendeli a Dinnyés, Alkotmány utcai járda felújítását
a Vörösmarty és Ady E. utcák közötti szakaszon az UTÉPSZERV Kft-től.
Biztosítja a nettó 7.627.675,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 9.687.147,- Ft kivitelezési
díjat a 2020. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt
szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a járda felújítását a
szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezte, a kivitelezés összege
kifizetésre került.

Határozat száma: 92/2020. (II. 26.)
Tárgy: Dinnyési járda felújítások

A Képviselő-testület megrendeli a Dinnyés, Gárdonyi G. utca 24. és 46.
számok közötti szakaszon a járda felújítását az UTÉPSZERV Kft-től.
Biztosítja a nettó 5.625.850,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 7.144.830,- Ft kivitelezési
díjat a 2020. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt
szerződés aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a járda felújítását a
szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezte, a kivitelezés összege
kifizetésre került.

Határozat száma: 96/2020. (III. 11.)
Tárgy: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi szakmai beszámolója

A Képviselő-testület az Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót
az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

A Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület értesítése a döntésről
megtörtént.

Határozat száma: 101/2020. (III. 11.)
Tárgy: A 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
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Szolgáltató Bt. 2019. évre vonatkozó, 1 m3-re vetített részletes
költségelszámolását tudomásul veszi.

Érintett, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.

Határozat száma: 102/2020. (III. 11.)
Tárgy: Pályázati kiírás

A Képviselő-testület a tulajdonában lévő gárdonyi 3468/2 hrsz-ú ingatlanának
értékesítésére, hasznosítására pályázatot ír ki a mellékelt „pályázati kiírás”
szerinti tartalommal.
Felkéri a polgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására és az eredmény
képviselő-testület elé tárására.

A pályázati kiírás megtörtént, döntést 2020. május 21-én a veszélyhelyzet
idejére biztosított polgármesteri jogkörében eljárva a polgármester hozott.

Határozat száma: 103/2020. (III. 11.)
Tárgy: Kivitelezési pótmunkák

A Képviselő-testület a Gárdonyi Sportpark öltöző épületének kivitelezéséhez
pótmunkák és célszerűségi változtatások miatt br. 8.324.221,- Ft
többletköltséget biztosít 2020. évi költségvetésének  általános tartalék kerete
terhére.

Az összeg kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 7/2020. (III. 20.) polgármesteri határozat
Tárgy: Vízvezetési szolgalmi jog alapításhoz történő hozzájárulás

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdony 2216/3, 2217/1, 3322/2, 3323/2 hrsz-ú közút megnevezésű
ingatlanokra, valamint a 6423 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanra
vízelvezetési és szennyvízvezeték elhelyezése és biztonsági övezet céljából a
vízvezetési szolgalmi jog alapításhoz hozzájárul.

A megállapodások és a változási vázrajzok aláírása megtörtént.

Határozat száma: 8/2020. (III. 20.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Park Strand használaton kívüli építményeinek bontása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Park Strand használaton kívüli építményeinek – műtárgyainak bontási
és hulladék elszállítási munkáit a Holz Cargo Trans Kft-től rendeli meg nettó
1.590.000,- Ft + 27 % ÁFA, bruttó 2.019.300,- Ft vállalási díjért. Az összeg az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A használaton kívüli építmények, műtárgyak bontása, a hulladék elszállítása
megtörtént. A Kft. részére a vállalási díj kifizetésre került.
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Határozat száma: 10/2020. (III. 23.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az avar- és kerti hulladék égetésének megtiltása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva Gárdony város területén 2020. március 24-től az avar- és kerti hulladék
szabadtéri égetését megtiltja. Utasítja a jegyzőt a vonatkozó önkormányzati
rendelet módosításának előkészítésére.

Az előterjesztés mellékletét képező rendeletmódosítás aláírásra került, a
lakosság értesítése a honlapon és a városi újságon keresztül megtörtént.

Határozat száma: 11/2020. (IV. 02.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Katlan sportöltöző építés finanszírozása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdonyi Városi Sportclub által „TAO” pályázaton elnyert öltöző
épület megvalósítására a Katlan területén a pályázat utófinanszírozásos volta
miatt, a kivitelező által kibocsátott számlák kiegyenlítése érdekében br.
50.027.312,- Ft összeget kölcsönként az egyesület részére biztosít, az
önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.

A kölcsön összeg átutalása a Gárdonyi VSC részére megtörtént.

Határozat száma: 15/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Napsugár strand és Park strand vizesblokk épületek tervezése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Napsugár Strand és Park Strand Kemping vizesblokk épületeinek
tervezésére, valamint a Napsugár Strand területén a jövőben még építendő
bejárati és szociális épület koncepciótervének és látványtervének elkészítésére
a d + architect stúdió, Dányádi Áron építészmérnök br. 6.297.000- Ft összegű
ajánlatát fogadja el.

A tervezési szerződés aláírása megtörtént. A tervezési munkák, a koncepció-
és látványtervek elkészítése megtörtént, a tervezési díj az építészmérnök
részére kifizetésre került.

Határozat száma: 17/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdony, Posta utcai járda felújítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdony, Posta utcai járda felújítását az Arany J. utca és Határ utca
közötti szakaszon az UTÉPSZERV Kft-től rendeli meg, nettó 6.923.725,- Ft +
27 % ÁFA, bruttó 8.793.131,- Ft kivitelezési díjért. Az összeg az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A járda felújítása megtörtént, a
kivitelezési díj a Kft. részére kifizetésre került.
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Határozat száma: 18/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A gárdonyi 4579, 6797/23 hrsz-ú közterületek érintő vízvezetési szolgalmi jog

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a gárdonyi 4579, 6797/23 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanokra
vízvezeték elhelyezése és biztonsági övezet céljából a vízelvezetési szolgalmi
jog alapításához hozzájárul.

A vízvezetési szolgalmi jogi megállapodás és a vázrajzok aláírása felek
részéről megtörtént.

Határozat száma: 19/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A gárdonyi 6474/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a képviselő-testület 391/2018. (X. 31.) határozatának értelmében a
mellékelt adásvételi szerződést és engedményezési szerződést tartalmilag és
formailag aláírásra alkalmas találja.

Az adásvételi és engedményezési szerződés aláírása megtörtént. Az ingatlan
vételárát (2.268.000,-Ft) a vevő az önkormányzat részére kifizette.

Határozat száma: 22/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: Védőoltás

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva Sipos Balázs Gábor képviselő határozati javaslatát a városi 0-6 éves
gyerekek részére történő védőoltások önkormányzati finanszírozásával
kapcsolatosan nem támogatja.

Érintettek értesítése megtörtént.

Határozat száma: 23/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: Környezet-, klíma- és tájvédelmi bizottság felállítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva Bálint Zoltán László képviselő határozati javaslatát a Környezet-,
Klíma- és Tájvédelmi Bizottság, mint új bizottság létrehozásáról nem
támogatja.

Érintettek értesítése megtörtént.

Határozat száma: 26/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása –

kerékpártámasz beszerzése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a TOP-7.1.1-16 sz. projekt megvalósításához kapcsolódóan 5 db
kerékpártámasz beszerzésével a MAVA PLAN Kft-t bízza meg.
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Biztosítja a nettó 243.000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 308.610,- Ft díjat a
2020. évi költségvetés terhére.

A szállítási szerződés aláírása megtörtént. A kerékpártámaszok beszerzése
megtörtént, a vállalkozási díj a Kft. részére kifizetésre került.

Határozat száma: 27/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása –

kerti bútorok és kiegészítők beszerzése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a TOP-7.1.1-16 sz. projekt keretében az olvasó terasz kialakításához
szükséges eszközök beszerzésével a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-t bízza
meg. Biztosítja a nettó 361.785,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 459.467,- Ft díjat a
2020. évi költségvetés terhére.

A szállítási szerződés aláírása megtörtént. az olvasóterasz kialakításához
szükséges kerti bútorok és kiegészítők beszerzése megtörtént, a vállalkozási
díj a Kft. részére kifizetésre került.

Határozat száma: 28/2020. (IV. 07.) polgármesteri határozat
Tárgy: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás

XIII. számú módosítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás – Gárdonyban
2005. május 9. napján kelt, s tizenkettő ízben módosított – Társulási
Megállapodását a határozatban foglaltak szerint módosítja, mely módosítás a
XIII. számú módosítás. A Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt XIII.
sz. módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
egységes szerkezetbe foglalja. Felhatalmazza a Jegyzőt a Velencei-tó
Környéki Többcélú Kistérségi Társulás XIII. számú módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására.

A Társulás XIII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 29/2020. (IV. 07.) polgármesteri határozat
Tárgy: Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás IV.

számú módosítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási
Megállapodását a határozatban foglaltak szerint módosítja, mely módosítás a
IV. számú módosítás. A Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt IV. sz.
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal
egységes szerkezetbe foglalja. Felkéri és felhatalmazza a Jegyzőt a
Megállapodás záradékának aláírására. Utasítja a Jegyzőt a határozat kivonat
megküldésére a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanács
elnöke részére.
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A Megállapodás záradékának aláírása megtörtént, a határozat kivonat a
Társulási Tanács elnöke részére megküldésre került.

Határozat száma: 30/2020. (IV. 08.) polgármesteri határozat
Tárgy: A dinnyési játszótér fejlesztése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Dinnyés, Lóránt Péter utca – Alkotmány utca sarkán található
játszótérre játszótéri eszközök és ütéscsillapító talaj telepítésével, valamint az
első használat előtti szabványossági felülvizsgálat lebonyolításával az ACER
Kft-t bízza meg, br. 2.894.451,-Ft-ért a 2020. évi költségvetés 3. számú
melléklet K6.12 Dinnyés játszótér fejlesztés keret terhére.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A játszótérre a játszótéri
eszközök és ütéscsillapító talaj telepítése, valamint a szabványossági
felülvizsgálat lebonyolítása megtörtént, a vállalkozási díj a Kft. részére
kifizetésre került.

Határozat száma: 31/2020. (IV. 15.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdony 8032/4 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési

tilalom törlése iránti kérelem

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a gárdonyi 8032/4 hrsz-ú, természetben 2485
Gárdony, Gárdonyi G. u. 62. sz. alatt található ingatlanon fennálló elidegenítési
és terhelési tilalom törlésre kerüljön.

Az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó hozzájárulás kiadása
megtörtént.

Határozat száma: 32/2020. (IV. 15.) polgármesteri határozat
Tárgy: Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdonyi Óvoda óvodavezetői álláshelyére a mellékelt pályázati
kiírást elfogadja.

A pályázati kiírás közzététele megtörtént, a nyertes pályázó kiválasztására
2020. 06. 24-én került sor.

Határozat száma: 33/2020. (IV. 15.) polgármesteri határozat
Tárgy: „Év rendőre” kitüntetés adományozása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva „Év rendőre” kitüntetésben részesíti 2020. évben Erdélyi Zsuzsanna r.
alezredest.

A kitüntető díj átadására a Városházán került sor, 2020. június 12-én.
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Határozat száma: 40/2020. (IV. 28.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdonyi Rendezvénystrandon lévő két épület bontása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdonyi Rendezvénystrandon lévő, a Ficak büfétől a tópart felé eső
egykor horgász egyesületek által épített raktárépület és a tópart közelében
használaton kívüli kb. 2x2 m alapterületű vízmű épület teljeskörű bontását –
mely magába foglalja az épületek az alapozásának kiemelését, a bontási
törmelék hivatalos lerakóba történő elszállítását, az alaptestek helyének föld
visszatöltését, tereprendezést, valamint a vízmű épület esetében az épület
szerkezeteiből kikerülő terméskő kigyűjtését és az Önkormányzat Gárdonyi
Géza úti telephelyére történő beszállítását – a Holz Cargo Trans Kft-től  rendeli
meg, 970.000- Ft + ÁFA vállalási díjért. Az összeg az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.

A vállalkozási szerződés aláírásra került, a kijelölt épületek bontása és az
azokhoz kapcsolódó munkálatok elvégzése megtörtént. A vállalkozási díj a
Kft. részére kifizetésre került.

Határozat száma: 50/2020. (V. 08.) polgármesteri határozat
Tárgy: Utcák burkolatának felújítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdony, Kölcsey utca, a Kemény Zsigmond utca (7-es számú főt és
a II. utca közötti szakasza), a Csokonai utca (III. – V. utca közötti és a XIII/XV.
– Határ utca közötti szakaszai), a Vasút utca (Szövetkezet útja és a Strand utca
közötti szakasza) és a Lóránt Péter utca (Ady utca útcsatlakozás felől 265 m
hosszon) burkolatának felújításával az Orinoco ’2002. Kft-t bízza meg, bruttó
41.064.250,- Ft kivitelezési díjjal. Az összeg az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.

A vállalkozási szerződést felek aláírták. A Kft. az utcák burkolatának
felújítását elvégezte, a kivitelezési díj a Kft. részére kifizetésre került.

Határozat száma: 51/2020. (V. 08.) polgármesteri határozat
Tárgy: Termálfürdő kérelme

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az önkormányzat és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő között a fürdő
és a kültéri élménymedence üzemeltetésére kötött szerződés szerinti bérleti
díjából – a koronavírus járvány következményei miatt – a 2020. január 1-től
2020. 06. 30-ig terjedő időszakra járó bérleti díjat egyszeri, rendkívüli
intézkedésként elengedi.

A termálfürdő értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 52/2020. (V. 08.) polgármesteri határozat
Tárgy: Ingatlanok egy részének pályáztatása
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A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54 6036/59 hrsz-ú ingatlanok
egy részének értékesítésére pályázatot ír ki, a mellékelt tartalommal.

A pályázati kiírás közzététele megtörtént, a nyertes pályázó kiválasztására
2020. 05. 27-én került sor.

Határozat száma: 56/2020. (V. 11.) polgármesteri határozat
Tárgy: 2019. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a 2019. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést a mellékletnek
megfelelően tudomásul veszi. Felkéri a jegyzőt, hogy a jelentésben
megfogalmazott megállapítások, javaslatok hasznosulásáról gondoskodjon.

A jegyző a megállapításokat, javaslatokat folyamatosan beépíti a
Polgármesteri Hivatalban folyó napi munka során.

Határozat száma: 57/2020. (V. 14.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdony, Határ úr, Posta utca – Bóné Kálmán utcai városközpont és az

5301/7 hrsz-ú út ivóvíz vezetékek kiviteli terveinek készítése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdony Határ út, Posta utca – Bóné Kálmán utcai városközpont és
az 5301/7 hrsz-ú út ivóvíz vezetékeinek kiviteli terveit a Beszt Beruházó-
Szolgáltató-Tervező Kft-től rendeli meg, 1.600.000,- Ft + ÁFA vállalási díjért.
Az összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A vállalkozási szerződést felek aláírták. A Kft. az ivóvíz vezetékek kiviteli
terveit elkészítette, a vállalkozási díj a Kft. részére kifizetésre került.

Határozat száma: 58/2020. (V. 14.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdonyi Óvoda alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú
mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. számú
mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Utasítja a Gárdonyi
Polgármesteri Hivatalt vezető 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, mely 8 napon belül benyújtásra kerül.

A Gárdonyi Óvoda vezetőjének részére a módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat megküldésre került. A MÁK Fm-i Igazgatóság részére a
változásbejegyzési kérelmet határidőben benyújtottuk, az alapító okirat
módosításának átvezetése megtörtént.

Határozat száma: 59/2020. (V. 19.) polgármesteri határozat
Tárgy: Termálfürdő könyvvizsgálójának megbízása
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A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az Agárdi Gyógy-és Termálfürdő Zrt. 2020.-2022. üzleti érvekre
vonatkozó, a számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves
beszámolójának könyvvizsgálatára, valamint a jogszabályban előírt, a társaság
állandó könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátására 2020. június 01.-
től 2023. május 31. napjáig 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
az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezérigazgatóját a mellékelt megbízási
szerződés aláírására.

A megbízási szerződést felek aláírták.

Határozat száma: 60/2020. (V. 19.) polgármesteri határozat
Tárgy: Termálfürdő vezérigazgatói munkakörének betöltése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. vezérigazgatói feladatainak
ellátására Kovacsics Imrével 2020. június 01. napjával határozott idejű, 2025.
május 31. napjáig tartó időtartamra vezérigazgatói megbízási szerződést köt.

A megbízási szerződés felek részéről aláírásra került.

Határozat száma: 61/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdony város 2019. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva Gárdony város 2019. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi.

A rendőrkapitány értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 62/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően tudomásul vette.

A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsokság értesítése a döntésről
megtörtént.

Határozat száma: 63/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Nagyvirágú tóalma invazív növény eltávolítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdony 189/2 hrsz-ú ingatlanon a nagyvirágú tóalma inváziós
növény gyökérzónás mederkotrással történő eltávolításával, valamint a növény
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hajtások túljutását megakadályozandó védőháló kifeszítésével a Holz Cargo
Trans Kft-t bízza meg, bruttó 603.250,- Ft vállalási díjért. Az összeg az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént, a szükséges munkálatokat a Kft.
elvégezte, a vállalkozási díj kifizetésre került részükre.

Határozat száma: 64/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladataira vonatkozó megbízás

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az önkormányzat 2020., 2021. és 2022. évek december 31.
fordulónappal elkészített beszámolójának a vonatkozó jogszabályok szerinti
könyvvizsgálói ellenőrzésével Marosi Gizella (1132 Budapest, Visegrádi u.
82/A 7/3.) bejegyzett könyvvizsgálót bízza meg. A megbízás 2020. június 01-
től 2023. május 31-ig terjed, a megbízási díj havi összege bruttó 279.400,- Ft.
A megbízási díj fedezete az önkormányzat éves költségvetéseiben biztosított.

A megbízási szerződés aláírása felek részéről megtörtént, a megbízási díj
havonként esedékes összege kifizetésre kerül.

Határozat száma: 66/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Pályázati döntés

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a gárdonyi 3468/2 hrsz-ú, ténylegesen a az Akácfa utcából nyíló, a
LIDL áruház mögött elhelyezkedő 2171 m2-es „kivett sportpálya” művelési
ágú ingatlan hasznosítására kiírt pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek
nyilvánítja, az eljárást lezárja.

A 2020. március 11-én kiírt pályázat ezzel lezárult.

Határozat száma: 67/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zártkörű Részvénytársaság 2019.
december 31-i fordulónappal készült beszámolóját az alábbi adatokkal
jóváhagyja: mérleg főösszeg: 752.259 e Ft, adózott eredmény: 20.648 e Ft.
Hozzájárul, hogy az Agárdi Gyógy-és Termálfürdő Zrt. 2019. évi adózott
eredményét eredménytartalékba helyezze, a tulajdonos osztalékra nem tart
igényt.

A Zrt. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 68/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 2020. I. negyedévi tájékoztatója

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zártkörű Részvénytársaság 2020. I.
negyedévről készült tájékoztatóját elfogadja.
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A Zrt. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 71/2020. (V. 25.) polgármesteri határozat
Tárgy: A gárdonyi 6336/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a gárdonyi 6336/6 hrsz-ú, 555 m2 területű „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlant Dr. Ölvedy Csaba számára bruttó 8.000.000,- Ft
vételáron értékesíti. Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés
előkészítésével és a Képviselő-testület elé terjesztésével.

A szerződés aláírásáról 2020. 05. 27-én született döntés.

Határozat száma: 72/2020. (V. 25.) polgármesteri határozat
Tárgy: Névhasználat engedélyezése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva hozzájárul ahhoz, hogy az Agárdi Gazdabolt Kft. nevében az „Agárdi”
településnév szerepeljen, és az „Agárdi Gazdabolt Kft.” nevet viselje.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 76/2020. (V. 27.) polgármesteri határozat
Tárgy: Ingatlanok egy részének értékesítésére kiírt pályázat – döntés

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54 6036/59 hrsz-ú ingatlanok
egy részének értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja, nyertesévé az UNIVERSUM-ALBA Kft-t választja, br.
65.500.000,- Ft összeggel. Felkéri a jegyzőt az adásvételi szerződés
előkészítésére és Képviselő-testület elé tárására.

Az adásvételi szerződés aláírásáról 2020. augusztus 19-i ülésén döntött a
testület.

Határozat száma: 77/2020. (V. 27.) polgármesteri határozat
Tárgy: Katlan öltöző épületének riasztórendszer kiépítése

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Katlan öltöző épületének riasztórendszer kiépítési munkálatait a
mellékelt árajánlat alapján a Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft-től rendeli
meg 405.865,- Ft + Áfa összegért, mely összeg a 2020. évi költségvetésben
rendelkezésre áll.

A vállalkozási szerződést felek aláírták. A Kft. a riasztórendszer kiépítési
munkálatait elvégezte, részükre a vállalkozói díj kifizetése megtörtént.



27

Határozat száma: 78/2020. (V. 27.) polgármesteri határozat
Tárgy: A gárdonyi 6336/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a 71/2020. (V.25.) polgármesteri határozat értelmében a mellékelt
adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti.

Az adásvételi szerződést felek aláírták. Vevő a br. 8 millió Ft-os vételárat az
önkormányzatnak kifizette.

Határozat száma: 80/2020. (V. 27.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. könyvvizsgálói feladataira vonatkozó megbízás

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az Agárdi Zöld Kft. 2020., 2021. és 2022. évek december 31.
fordulónappal elkészített beszámolójának a vonatkozó jogszabályok szerinti
könyvvizsgálói ellenőrzésével Marosi Gizella egyéni vállalkozót bízza meg.
A megbízás 2020. június 01-től 2023. május 31-ig terjed, a megbízási díj
összege 60.000,- Ft+Áfa/hó. A megbízási díj fedezetét az Agárdi Zöld Kft.
biztosítja. Felhatalmazza az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjét a mellékelt
megbízási szerződés aláírására, és felhívja, hogy gondoskodjon a fenti változás
Alapító Okiratban történő átvezetéséről.

A megbízási szerződést felek aláírták. Az alapító okiratban átvezetésre történt
a könyvvizsgálóra vonatkozó adat.

Határozat száma: 81/2020. (V. 27.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. könyvvizsgálói feladataira vonatkozó

megbízás

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2020., 2021. és 2022. évek
december 31. fordulónappal elkészített beszámolójának a vonatkozó
jogszabályok szerinti könyvvizsgálói ellenőrzésével Marosi Gizella egyéni
vállalkozót bízza meg. A megbízás 2020. június 01-től 2023. május 31-ig
terjed, a megbízási díj összege 90.000,- Ft+Áfa/hó. A megbízási díj fedezetét
a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. biztosítja. Felhatalmazza a Gárdonyi
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét a mellékelt megbízási szerződés
aláírására, és felhívja, hogy gondoskodjon a fenti változás Alapító Okiratban
történő átvezetéséről.

A megbízási szerződést felek aláírták. Az alapító okiratban átvezetésre történt
a könyvvizsgálóra vonatkozó adat.

Határozat száma: 84/2020. (VI. 05.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva hozzájárul, hogy a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a 2019. évi adózott
eredményét eredménytartalékba helyezze, a tulajdonos osztalékra nem tart
igényt. A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2019. december 31-i fordulónappal
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készült beszámolóját mérleg főösszeg 71.311 eFt, adózott eredmény
(nyereség) 2.690 eFt összeggel jóváhagyja.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 85/2020. (VI. 05.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti tervét a mellékelt
tartalommal elfogadja.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 86/2020. (VI. 05.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva hozzájárul, hogy az Agárdi Zöld Kft. a 2019. évi adózott eredményét
eredménytartalékba helyezze, a tulajdonos osztalékra nem tart igényt. Az
Agárdi Zöld Kft. 2019. december 31-i fordulónappal készült beszámolóját
mérleg főösszeg 33.319 eFt, adózott eredmény (nyereség) 2.099 eFt összeggel
jóváhagyja.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 87/2020. (VI. 05.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva az Agárdi Zöld Kft. 2020. évi üzleti tervét a mellékelt tartalommal
elfogadja.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 94/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: javaslat fogorvosi praxis átvétel elfogadásával kapcsolatban

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva tudomásul veszi Póczosné Dr. Szigeti Mónika fogorvos gárdonyi 1.
számú, területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi praxis
működtetési jogának eladásáról szóló bejelentését, egyúttal kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a praxist megvásárolni szándékozó Dr. Kocsis Dániel
fogorvossal feladat-ellátási előszerződést köt, amennyiben a praxisjog
engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleménye ezt
lehetővé teszi.

A praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv
véleményének megkérésre került. A fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó
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előszerződés Kocsis Dániel fogorvossal történő megkötéséről a testület 2020.
június 24-i ülésén döntött.

Határozat száma: 116/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a képviselő-testületnek a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározásáról szóló 86/2020. (II. 26.) határozatát visszavonja.

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 117/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Gárdonyi Óvoda és tagóvodái heti és éves nyitvatartási rendjét a
határozatban foglaltak szerint határozza meg.

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 118/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület számára CLLD

pályázathoz kölcsön folyósítása

A Polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében
eljárva a Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület számára a TOP-
7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” felhívás
szerinti pályázat keretében Gárdonyi közösségi zene – zenei workshopok és
„Közösségi zeneünnep” zárókoncert Gárdony városában című nyertes
pályázat megvalósítására 2.983.905,- Ft összegű kölcsönt biztosít a 2020. évi
költségvetése terhére. A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület a
kölcsönt a támogatási összeg folyósítását követően 5 munkanapon belül
köteles visszafizetni. A mellékelt kölcsönszerződést tartalmilag és formailag
aláírásra alkalmasnak tekinti.

A kölcsönszerződést felek aláírták, a kölcsön folyósítása az Egyesület részére
megtörtént.

Határozat száma: 109/2020. (VI. 24.)
Tárgy: Javaslat fogorvosi feladat-ellátásra vonatkozó előszerződés megkötésére

vonatkozóan

A Képviselő-testület a gárdonyi 1. számú, területi ellátási kötelezettséggel
működő vegyes fogorvosi körzet feladatainak ellátását Dr. Kocsis Dániel
fogorvossal, mint a praxisjogot megszerezni kívánó orvos személyes ellátási
kötelezettségével kívánja biztosítani 2020. szeptember 01. naptól. Ennek
érdekében elfogadja a melléklet szerinti feladat-ellátási előszerződést.
Felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására amennyiben a
praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv
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véleménye megérkezik és az abban foglaltak szerint Dr. Kocsis Dániel
praxisengedélyezése nem ütközik akadályba.

A beérkezett szakvélemény alapján a feladat-ellátásra vonatkozó előszerződés
aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

Határozat száma: 110/2020. (VI. 24.)
Tárgy: Javaslat a Velencei-tavi Életmód Klub kérelmének támogatására

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 440/2019. (XI. 06.) határozatával a
Velencei-tavi Életmód Klub részére biztosított 800.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatás 2020. december 31. napig történő felhasználásához és
annak elszámolásához.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 111/2020. (VI. 24.)
Tárgy: Katlan öltözőépület, büfé bútorzat

A Képviselő-testület a Katlan öltözőépület büféjének asztalosipari
kialakításával a Karrier Bútor Kft.-t bízza meg, bruttó 901.088,- Ft díjjal. A
fenti összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetés általános tartalékkeret
terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt a szerződéstervezet elkészítésére és
Képviselő-testület elé tárására.

A szerződéstervezet elkészült, aláírásra került.

Határozat száma: 114/2020. (VI. 24.)
Tárgy: Óvodavezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda vezetésével nem Pados Zoltánnét
bízza meg.

A pályázó értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 124/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kérelmének támogatására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2019-00441 a. sz. „Gárdonyi Géza Általános Iskola Csillag Iskolakert,
helyi termék előállítás, iskolakert létrehozás” címmel elnyert pályázat
megvalósítását 2.000.000-Ft összeggel kamatmentes kölcsön formájában
támogatja a 2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. A kölcsön
visszafizetésének határideje a támogatási összeg folyósítását követő 8 nap,
legfeljebb 2020. december 31. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
kölcsönszerződés aláírására.

A kölcsönszerződés aláírása felek részéről megtörtént, a kölcsön az Alapítvány
részére kifizetésre került.
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Határozat száma: 125/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Gárdonyi Rendőrkapitányság támogatása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Rendőrkapitányság részére 800.000,- Ft
összegű támogatást állapít meg a közterületen történő fokozott ellenőrzések
biztosítása céljából. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert,
hogy a támogatásra vonatkozóan a rendőrséggel kötendő megállapodás
tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

A kölcsönszerződés aláírásáról 2020. augusztus 19-i ülésén döntött a
testület.

Határozat száma: 126/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub (2483 Gárdony,
Gárdonyi Géza utca 1.) részére a 2020. évi működési költségek,
klubprogramok támogatására 140.350.-Ft támogatást biztosít a 2020. évi
költségvetése 3. melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete
terhére. A támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31.

A támogatási szerződés aláírása felek részéről megtörtént, a támogatási összeg
a nyugdíjas klub részére kifizetésre került.

Határozat száma: 127/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Dinnyési Nyugdíjas Klub (2485 Gárdony, Dinnyés-
Gárdonyi utca 23.) részére a 2020. évi működési költségek, klubprogramok
támogatására 43.860.-Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése 3.
melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás
felhasználásának határideje 2020. december 31.

A támogatási szerződés aláírása felek részéről megtörtént, a támogatási összeg
a nyugdíjas klub részére kifizetésre került.

Határozat száma: 128/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Vadvirág Nyugdíjas Klub (2485 Gárdony, Dinnyés-
Gárdonyi utca 25.) részére a 2020. évi működési költségek, klubprogramok
támogatására 96.490.-Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése 3.
melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás
felhasználásának határideje 2020. december 31.

A támogatási szerződés aláírása felek részéről megtörtént, a támogatási összeg
a nyugdíjas klub részére kifizetésre került.
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Határozat száma: 129/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Nyárutó Nyugdíjas Klub (2484 Gárdony, Márvány utca
27.) részére a 2020. évi működési költségek, klubprogramok támogatására
116.960.-Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése 3. melléklet K512.5
sor nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának
határideje 2020. december 31.

A támogatási szerződés aláírása felek részéről megtörtént, a támogatás a
nyugdíjas klub részére kifizetésre került.

Határozat száma: 130/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Javaslat Nyugdíjas Klubok támogatására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Köre (2483 Gárdony,
Gárdonyi Géza utca 1.) részére a 2020. évi működési költségek,
klubprogramok támogatására 102.340.-Ft támogatást biztosít a 2020. évi
költségvetése 3. melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok támogatása kerete
terhére. A támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31.

A támogatási szerződés aláírása felek részéről megtörtént, a támogatási összeg
a nyugdíjas klub részére kifizetésre került.

Határozat száma: 134/2020. (VII. 15.)
Tárgy: A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

A Képviselő-testület a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019.
évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően tudomásul veszi.

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

Határozat száma: 136/2020. (VII. 15.)
Tárgy: A felújított gárdonyi iskolakonyha – bútorok beszerzése

A Képviselő-testület a gárdonyi iskolakonyha ebédlő bútorainak beszerzése
tekintetében a Karrier-Bútor Kftbr. 1.628.140,- Ft-os ajánlatát fogadja el. Fenti
összeget a 2020. évi költségvetése K.6.6. „Iskolakonyha és szociális épület
megvalósítása Gárdonyban” költségvetési sorából biztosítja. Felhatalmazza a
polgármestert a beszerzés lebonyolítására.

A vállalkozási szerződést felek aláírták, a beszerzés lebonyolítása megtörtént,
az ajánlatban szereplő összeg a Kft. részére kifizetésre került.
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 157/2019. (IV. 17.),
419/2019. (IX. 25.), 423/2019. (X. 29.), 424/2019. (X. 29.), 425/2019. (X. 29.), 426/2019. (X. 29.),
427/2019. (X. 29.), 428/2019. (X. 29.), 429/2019. (X. 29.), 430/2019. (X. 29.), 431/2019. (X. 29.),
437/B/2019. (XI. 06.), 4/2020. (I. 29.), 7/2020. (I. 29.), 8/2020. (I. 29.), 9/2020. (I. 29.), 13/2020. (I.
29.), 14/2020. (I. 29.), 15/2020. (I. 29.), 18/2020. (I. 29.), 22/2020. (I. 29.), 23/2020. (I. 29.), 25/2020.
(I. 29.), 33/2020. (I. 29.), 34/2020. (I. 29.), 36/2020. (II. 12.), 37/2020. (II. 12.), 38/2020. (II. 12.),
39/2020. (II. 12.), 40/2020. (II. 12.), 41/2020. (II. 12.), 42/2020. (II. 12.), 43/2020. (II. 12.), 44/2020.
(II. 12.), 45/2020. (II. 12.), 46/2020. (II. 12.), 47/2020. (II. 12.), 48/2020. (II. 12.), 49/2020. (II. 12.),
50/2020. (II. 12.), 51/2020. (II. 12.), 52/2020. (II. 12.), 53/2020. (II. 12.), 54/2020. (II. 12.), 55/2020.
(II. 12.), 56/2020. (II. 12.), 57/2020. (II. 12.), 58/2020. (II. 12.), 59/2020. (II. 12.), 60/2020. (II. 12.),
61/2020. (II. 12.), 62/2020. (II. 12.), 63/2020. (II. 12.), 64/2020. (II. 12.), 65/2020. (II. 12.), 66/2020.
(II. 12.), 67/2020. (II. 12.), 68/2020. (II. 12.), 76/2020. (II. 26.), 77/2020. (II. 26.), 81/2020. (I. 26.),
82/2020. (II. 26.), 84/2020. (II. 26.), 85/2020. (II. 26.), 87/2020. (II. 26.), 91/2020. (II. 26.), 92/2020.
(II. 26.), 93/2020. (II. 26.), 96/2020. (III. 11.), 101/2020. (III. 11.), 102/2020. (III. 11.), 103/2020. (III.
11.) számú határozatokról, valamint a 7/2020. (III. 20.), 8/2020. (III. 20.), 10/2020. (III. 23.), 11/2020.
(IV. 02.), 15/2020. (IV. 06.), 17/2020. (IV. 06.), 18/2020. (IV. 06.), 19/2020. (IV. 06.), 22/2020. (IV.
06.), 23/2020. (IV. 06.), 26/2020. (IV. 06.), 27/2020. (IV. 06.), 28/2020. (IV. 07.), 29/2020. (IV. 07.),
30/2020. (IV. 08.), 31/2020. (IV. 15.), 32/2020. (IV. 15.), 33/2020. (IV. 15.), 40/2020. (IV. 28.),
50/2020. (V. 08.), 51/2020. (V. 08.), 52/2020. (V. 08.), 56/2020. (V. 11.), 57/2020. (V. 14.), 58/2020.
(V. 14.), 59/2020. (V. 19.), 60/2020. (V. 19.), 61/2020. (V. 21.), 62/2020. (V. 21.), 63/2020. (V. 21.),
64/2020. (V. 21.), 66/2020. (V. 21.), 67/2020. (V. 21.), 68/2020. (V. 21.), 71/2020. (V. 25.), 72/2020.
(V. 25.), 76/2020. (V. 27.), 77/2020. (V. 27.), 78/2020. (V.27.), 80/2020. (V. 27.), 81/2020. (V. 27.),
84/2020. (VI. 05.), 85/2020. (VI. 05.), 86/2020. (VI. 05.), 87/2020. (VI. 05.), 94/2020. (VI. 10.),
116/2020. (VI. 17.), 117/2020. (VI. 17.), 118/2020. (VI. 17.) sz., a veszélyhelyzet idejére biztosított
polgármesteri jogkörében a polgármester által meghozott határozatokat, továbbá a 109/2020. (VI. 24.),
110/2020. (VI. 24.), 111/2020. (VI. 24.), 114/2020. (VI. 24.), 124/2020. (VII. 15.), 125/2020. (VII. 15.),
126/2020. (VII. 15.), 127/2020. (VII. 15.), 128/2020. (VII. 15.), 129/2020.(VII. 15.), 130/2020. (VII.
15.), 130/2020. (VII. 15.), 134/2020. (VII. 15.) és a 136/2020. (VII. 15.) számú határozatok
végrehajtásáról jóváhagyólag tudomásul veszi.

Gárdony, 2020. szeptember 24.

Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó


