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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. december 01-én tartandó ülésére
„tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Határozat száma: 41/2019. (II. 06.)
Tárgy: Projektmenedzseri feladatok ellátása TOP-7.1.1-16-H-050 (CLLD)

pályázatokhoz kapcsolódóan

A Képviselő-testület megbízza a „Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és
Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása” projekt megvalósításához kapcsolódó
projektmenedzsmenti feladatok ellátásával, valamint tájékoztatás és
nyilvánosság biztosításával Csanda Lászlót (1025 Budapest, Vöröstorony lejtő
13/A). Biztosítja a nettó 550.000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 698.500,- Ft megbízási
díjat a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt
szerződés aláírására.

A szerződés aláírásra került, Csanda László a vállalt feladatokat ellátta, részére
a megbízási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 46/2019. (II. 06.)
Tárgy: Tervezési feladatok

A Képviselő-testület megbízza a Posta utcai járda tervezésével a Fejér Európa
Kft-t (8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 26. I/1.). Biztosítja a nettó 530.000,- Ft +
27 % ÁFA bruttó 673.100,- Ft vállalkozói díjat a 2019. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására, a határozatban foglalt
módosításokkal.

A szerződés aláírása megtörtént, a cég a tervezési munkát elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 50/2019. (II. 06.)
Tárgy: Bérlakások építése

A Képviselő-testület a „6 lakásos társasház építése vállalkozási szerződés
keretében” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét megemeli,
az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a MAVAPLUSZ
Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft-t hirdeti ki, biztosítja az 108 082 003,- Ft
+ ÁFA vállalkozói díjat a 2019. évi költségvetéséből. A vállalkozási szerződés
a MAVAPLUSZ Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft Ajánlattevővel kerül
megkötésre, tekintettel arra, hogy az ajánlatok értékelését követően
megállapítható, hogy ezen érvényes ajánlat a legkedvezőbb és szakmailag is
megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak.
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A szerződés megkötésre került. A cég a vállalkozási szerződésben foglalt
kötelezettségeit teljesítette, a bérlakások elkészültek, a vállalkozási díj kifizetése
megtörtént.

Határozat száma: 61/2019. (II. 20.)
Tárgy: Műszaki ellenőri feladatok ellátása

A Képviselő-testület „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-15-
FE1-2016-00008 azonosító sz.) és a „Gárdonyi szociális szolgáltató ház
felújítása, új funkciók betelepítése” (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 azonosító
sz.) projektek megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok
ellátásával a BON CONTROL Kft-t (cím: 2330 Dunaharaszti, Csontváry utca
8/C.) bízza meg. Biztosítja a nettó 1 100 000 Ft + 27 % ÁFA bruttó 1 397 000
Ft megbízási díjat a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a
mellékelt szerződés aláírására

A szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a szükséges műszaki ellenőri feladatokat
ellátta, részükre a megbízási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 63/2019. (II. 20.)
Tárgy: Közbeszerzési szakértő kiválasztása

A Képviselő-testület az „Agárdi településrészi központ I. ütem” TOP-2.1.1-15-
FE1-2016-00003 azonosító sz.) című projekt építési beruházásának
megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
feladatok ellátásával az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.-t (cím: 1053
Budapest, Ferenciek tere 2., II. em., 13. ajtó) bízza meg. Biztosítja a nettó 2
850 000 Ft + 27 % ÁFA bruttó 3 619 500 Ft megbízási díjat 2019. évi
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására

A szerződés aláírása megtörtént. A cég a közbeszerzési szaktanácsadói
feladatokat ellátta, részükre a megbízási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 72/2019. (II. 20.)
Tárgy: Agárd, Telephely kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírása

A Képviselő-testület „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” (TOP-1.1.1-15-
FE1-016-00004 azonosító sz.) projekt elemének megvalósítására
„Ingatlanfejlesztés „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” című projektben”
tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni - a mellékelt eljárást megindító felhívás és ajánlati
dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri: E-KOVÁCS-BAU Építőipari Kft-
t, a Fenyő-KHT Lakossági Szolgáltató Kft-t, a MAVA-PLAN Általános
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t, a Palota Porta Ingatlanforgalmazó,
közvetítő és beruházó Kft-t, a "PILON" Építőipari és Szolgáltató Bt-t.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A felsorolt cégeket felkértünk árajánlattételre. A közbeszerzési eljárás lezajlott,
a nyertes ajánlattevővel (Fenyő-KHT Kft-vel) a szerződés megkötésre került. A
kivitelezés megtörtént, a cég részére a vállalkozói díj kifizetésre került.
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Határozat száma: 73/2019. (II. 20.)
Tárgy: Agárd, Telephely kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírása

A Képviselő-testület „Ingatlanfejlesztés „Az agárdi iparterület fejlesztése I.
ütem” című projektben” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárás fedezeteként az önkormányzat a pályázati projekt
(TOP-1.1.1-15-FE1-016-00004 azonosító számú) támogatásból    40.250.000,-
Ft-ot, saját költségvetéséből 179.750.000,- Ft-ot, összesen 220.000.000,- Ft-ot
biztosít, a projekt megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő a kivitelezési munkákat
elvégezte, részükre a vállalkozói díj kifizetésre került.

Határozat száma: 85/2019. (II. 27.)
Tárgy: Szerződésmódosítás a Fenyő KHT Kft-vel

A Képviselő-testület a Fenyő KHT Kft. és Gárdony Város Önkormányzat között
a Gárdony, belterület 7509/36 hrsz. alatt felvett 2.000 m2 területű, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan adásvétele tárgyában létrejött
szerződést a mellékletnek megfelelően (a terület közműellátottsága esetén fizeti
ki a Kft. a maradék 6.350.000,- Ft-ot) módosítja. Felhatalmazza a Polgármestert
a mellékelt szerződésmódosítás aláírásra.

A szerződésmódosítás megkötésre került, a terület közműellátása megtörtént, a
Kft. az összeget befizette az önkormányzat számlájára.

Határozat száma: 103/2019. (II. 27.)
Tárgy: A gárdonyi iskolakonyha és szociális szolgáltatóház fejlesztése – közbeszerzés

kiírása

A Képviselő-testület „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-15-
FE1-2016-00008 azonosító sz.) és a „Gárdonyi szociális szolgáltató ház
felújítása, új funkciók betelepítése” (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 azonosító
sz.) projektek megvalósítására „A gárdonyi iskolakonyha és szociális
szolgáltatóház fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni - a mellékelt eljárást megindító
felhívás és ajánlati dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri: az E-
KOVÁCS-BAU Építőipari Kft-t, a Fenyő-KHT Lakossági Szolgáltató Kft-t, a
MAVA-PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t, a Sárrét-
Plast Vagyonkezelő Zrt-t, a "V+V" Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft-t.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére

A felsorolt cégeket felkértünk árajánlattételre. A közbeszerzési eljárás lezajlott,
a Képviselő-testület a 223/2019. (V. 08.) döntése alapján a nyertes kivitelezővel
(MAVA-PLAN Kft-vel) a szerződés megkötésre került. A kivitelezés
befejeződött, a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 104/2019. (II. 27.)
Tárgy: A gárdonyi iskolakonyha és szociális szolgáltatóház fejlesztése – közbeszerzés

kiírása

„A gárdonyi iskolakonyha és szociális szolgáltatóház fejlesztése” tárgyú Kbt.
115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás fedezeteként
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az önkormányzat a pályázati projektek támogatásából   79.390.000,- Ft-+ ÁFA
(br. 100.825.300,- Ft), saját költségvetéséből 92.610.000,- Ft + ÁFA  (br.
117.614.700,- Ft), összesen 172.000.000,- Ft + ÁFA (br. 218.440.000,- Ft)
összeget biztosít, a projekt megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes kivitelező MAVA-PLAN Kft. a
kivitelezést elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 114/2019. (III. 13.)
Tárgy: Bölcsőde pályázat

A Képviselő-testület a pénzügyminiszter - a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX.
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program
cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.)
Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és újonnan
létrehozandó települési önkormányzat(ok) tulajdonában lévő bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására,
melyre Gárdony Város Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a gárdonyi
7629/3 hrsz-ú, természetben 2483 Gárdony, Csontváry és Kossuth utcák
kereszteződésében lévő területen megvalósítandó új bölcsőde megvalósítására.
A tervezett költségek emelkedése esetén is vállalja a beruházás megvalósítását.
Szükség esetén az önerőt kiegészíti. Bölcsőde megvalósításának össz.
költsége: 475.818.200,- Ft. Megpályázott támogatási összeg: 300.000.000,-
Ft. Biztosítandó önerő: 175.818.200,-Ft, melyet Gárdony Város
Önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből biztosít a projekt
megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A pályázat benyújtása megtörtént, azonban tartalék listára került a pályázat
azzal, ha nem nyer az önkormányzat az EU-s pályázati kiíráson, akkor megkapja
az önkormányzat hazai forrásból. Az önkormányzat uniós pályázata nyertes lett.

Határozat száma: 115/2019. (III. 13.)
Tárgy: Bölcsőde pályázat

A Képviselő-testület a bölcsőde pályázati projekt megvalósítás és a
finanszírozás tervezett időbeni ütemezését a határozatban foglaltak szerint
határozza meg.

A pályázat benyújtása megtörtént, tartalék listára kerülés után a pályázat a
benyújtott uniós pályázaton nyert támogatást.

Határozat száma: 165/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás előkészítése

A Képviselő-testület a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-völgyi
sétány megépítésével” (TOP-7.1.1-16) projekt megvalósításához kapcsolódó
építési beruházásának megvalósításához szükséges felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásával az ANPAST Europrojekt
Szolgáltató Kft-t bízza meg. Biztosítja a nettó 490.000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó
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622.300,- Ft megbízási díjat 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént, a Kft. a közbeszerzési szaktanácsadói
feladatokat ellátta, részükre a megbízási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 166/2019. (IV. 17.)
Tárgy: Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás előkészítése

A Képviselő-testület a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-völgyi
sétány megépítésével” (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00051 azonosító sz.)
projekt megvalósításához kapcsolódó építési beruházásának megvalósításához
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával Szalai Sándort (8096 Sukoró,
Borostyán u. 18.) bízza meg. Biztosítja a bruttó 950.000,- Ft megbízási díjat
2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént. A műszaki ellenőri feladatok ellátása
megtörtént, a megbízási díj kifizetésre került Szalai Sándor részére.

Határozat száma: 174/2019. (IV. 17.)
Tárgy: „Agárdi ravatalozó építési vállalkozási szerződés keretében” tárgyú

közbeszerzési eljárás – döntés

A Képviselő-testület a az „Agárdi ravatalozó építése vállalkozási szerződés
keretében” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás
nyertesének a Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt hirdeti ki,
biztosítja a 36.412.558,- Ft + ÁFA vállalkozói díjat a 2019. évi költségvetéséből.
A vállalkozási szerződés a Fenyő KHT Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre,
tekintettel arra, hogy az ajánlatok értékelését követően megállapítható, hogy
ezen érvényes ajánlat a legkedvezőbb és szakmailag is megfelel az ajánlattételi
felhívásban illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak.

A vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft. az agárdi ravatalozó építését
befejezte, a vállalkozói díj kifizetése részükre megtörtént.

Határozat száma: 196/2019. (IV. 24.)
Tárgy: Agárd, Telephely kivitelezése – közbeszerzési eljárás döntés

A Képviselő-testület az „Ingatlanfejlesztés „Az agárdi iparterület fejlesztése I.
ütem” című projektben” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárásban az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az
eljárás nyertesének a Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság Ajánlattevőt hirdeti ki.  A vállalkozási szerződés a Fenyő KHT
Lakossági Szolgáltató Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre, tekintettel arra,
hogy az ajánlatok értékelését követően megállapítható, hogy ajánlata megfelel
az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek; a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján a
legkedvezőbb ajánlatot adta és ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
ajánlat ajánlati ára (210 191 750,- Ft) nem haladja meg az ajánlatok bontáskor
ismertetett fedezet összegét (220 000 000,- Ft).



6

A vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft. az agárdi iparterületen lévő
telephely kivitelezését elvégezte, a vállalkozói díj részükre kifizetésre került.
Azóta a használatbavételi engedély is kiadásra került az épületre.

Határozat száma: 223/2019. (V. 08.)
Tárgy: A gárdonyi iskolakonyha és szociális szolgáltatóház fejlesztése – közbeszerzés

döntés

A Képviselő-testület testülete „A gárdonyi iskolakonyha és szociális
szolgáltatóház fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárásban az eljárást eredményesnek nyilvánítja és az
eljárás nyertesének a MAVA PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. Ajánlattevőt hirdeti ki. A vállalkozási szerződés a MAVA
PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Ajánlattevővel
kerül megkötésre, tekintettel arra, hogy az ajánlatok értékelését követően
megállapítható, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; a
legjobb ár-érték értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta és
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek; ajánlat ajánlati ára (168.711.694,-
Ft) nem haladja meg az ajánlatok bontáskor ismertetett fedezet összegét
(172.000.000,- Ft)

A MAVA PLAN Kft. a munkát elvégezte, a gárdonyi iskolakonyha és szociális
szolgáltatóház fejlesztése, kivitelezése befejeződött. Részükre a vállalkozási díj
kifizetésre került.

Határozat száma: 247/2019. (V. 29.)
Tárgy: Agárdi óvoda felújítása – pályázat

A Képviselő-testület A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására, melyre Gárdony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „agárdi óvoda” - Gárdonyi
Óvoda - Székhelyintézmény (2484 Gárdony, Óvoda u. 25., hrsz: 6728)
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására
A pályázati projekt összege: 96.021.237,- Ft
a megpályázott támogatás: 30.000.000,- Ft
biztosítandó önerő: 66.021.237,- Ft, , melyet Gárdony
Város Önkormányzat a 2019. évi költségvetéséből biztosít a projekt
megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A pályázat benyújtásra került, és támogatást nyert. A közbeszerzési eljárás
lefolytatása megtörtént, a felújítási munkálatok elvégzésre kerültek, kivitelező
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 253/2019. (V. 29.)
Tárgy: Kötelező nyilvánosság biztosítása
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A Képviselő-testület megbízza a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 kódszámú,
„Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításához „a
kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében elvégzendő feladatok
ellátása” szolgáltatással a GRANTiCON Kft-t (cím: 1119 Budapest, Fehérvári
út 83.). Biztosítja a nettó 183.000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 232.410,- Ft megbízási
díjat a 2019. évi költségvetés terhére.

A GRANTiCON Kft-vel a szerződés aláírásra került. A megbízott feladatoknak
csak egy részét kellett a Kft-nek elvégeznie, ezért kölcsönös megegyezés alapján
részükre a megbízási díj nem került kifizetésre.

Határozat száma: 271/2019. (VI. 05.)
Tárgy: Uniós pályázatokhoz többletforrás igénylése

A Képviselő-testület kérelmet kíván benyújtani a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program pályázataihoz kapcsolódóan a költségnövekmények
támogatására. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

A többletforrás igény projektenként került benyújtásra, melyekről külön-külön
testületi döntés született.

Határozat száma: 287/2019. (VI. 19.)
Tárgy: Településrendezési szerződés módosítása

A Képviselő-testület a településrendezési tervek felülvizsgálatáról szóló
szerződés módosítást megismerte és egyetért azzal, hogy a terv tartalma és a
tervezési határidők tekintetében a 2017-ben kötött településrendezési
szerződés módosításra kerüljön. Felhatalmazza a Polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező szerződés módosítás aláírására, a határozatban
foglalt módosításokkal.

A településrendezési szerződésmódosítás aláírása 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 (8000
Székesfehérvár, Óvoda u. 2.) 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 320/2019. (VII. 17.) határozatával elfogadta a digitális
szakági térkép készítésére vonatkozó vállalkozási szerződést.
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Határozat száma: 308/2019. (VI. 26.)
Tárgy: Barnamezős projekt – közbeszerzés kiírása

A Képviselő-testület az „Agárdi településrészi központ I. ütem” (TOP-2.1.1-
15-FE1-2016-00003 azonosító számú) projekt megvalósítására „Az agárdi
településrészi központ I. ütem (barnamezős beruházás)” tárgyú Kbt. 117. §-a
alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kíván
lefolytatni - a mellékelt eljárást megindító felhívás és ajánlati dokumentáció
alapján. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

A közbeszerzési eljárás kiírása megtörtént, a szükséges intézkedés megtételére
sor került.

Határozat száma: 309/2019. (VII. 17.)
Tárgy: Barnamezős projekt – közbeszerzés kiírása

„Az agárdi településrészi központ I. ütem (barnamezős beruházás)” tárgyú
Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
fedezeteként az önkormányzat a pályázati projektek támogatásából
255.046.428,- Ft + ÁFA (br. 323.908.964,- Ft)
saját költségvetéséből 207.953.572,- Ft + ÁFA (br. 264.101.036,- Ft)
összesen 463.000.000,- Ft + ÁFA (br. 588.010.000,- Ft)
összeget biztosít, a projekt megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A közbeszerzési eljárás kiírásra került, és az eljárás nyertesével a szerződés
megkötésre került.

Határozat száma: 320/2019. (VII. 17.)
Tárgy: Az egységes elektronikus közműnyilvántartás előírásainak megfelelő digitális

szakági térkép készítésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása

A Képviselő-testület az egységes elektronikus közműnyilvántartás
szabályainak megfelelően elkészített termálvezeték, csapadék csatorna,
valamint a 7.7 km árok szakági digitális térképének elkészítésével
elkészítésére vonatkozó, az ALBA GEOTRADE Zrt-vel (8000
Székesfehérvár, Óvoda u. 2.) megkötendő vállalkozási szerződést a
mellékletnek megfelelően elfogadja. Felkéri a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására, a határozatban szereplő módosításokkal.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A digitális szakági térképet a
Zrt. elkészítette, részükre a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 323/2019. (VII. 17.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A Képviselő-testület egyetért a helyi építési szabályzat módosításával a
Gárdony, Holdfény sétány 5.  6036/38 hrsz-ú (volt Hotel Varsa) ingatlannal
kapcsolatosan. Hozzájárul, hogy az ingatlanra vonatkozóan 15 %
beépíthetőség helyett 30 % beépíthetőség, valamint  6,0 m építménymagasság
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helyett 12,5 m építménymagasság kerüljön meghatározásra. A módosításhoz
a településtervező (Fehér Vártervező Kft. 8000 Székesfehérvár Rába utca 22.)
megbízását és a szükséges eljárás lefolytatását jóváhagyja. A módostáshoz
kapcsolódó feladatok elvégzéséhez a településtervező árajánlatát elfogadja. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településtervező
Fehér Vártervező Kft. árajánlata és jelen határozatnak megfelelő tartalmú
településtervezői szerződést kösse meg. A szabályozási terv módosításának
költségei kérelmezőt terhelik.

A Képviselő-testület 329/2019. (VII. 17.) határozatával kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította ezt az ingatlant, valamint a településtervezői szerződés
aláírásáráról is döntött.

Határozat száma: 324/2019. (VII. 17.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A Képviselő-testület egyetért a településszerkezeti terv és a helyi építési
szabályzat módosításával a Gárdony Gólya utcai 174/2 hrsz-ú (SPAR melletti
közterületi) ingatlan 5000 m2 körüli területével kapcsolatosan. Hozzájárul,
hogy az ingatlanra vonatkozóan településközponti vegyes építési övezet
kerüljön meghatározásra 40 % beépíthetőséggel, valamint 7,5 m
építménymagassággal.  Az aluljáró csatlakozó útjának új nyomvonalat kell
kijelölni. A módosításhoz a településtervező (Fehér Vártervező Kft. 8000
Székesfehérvár Rába utca 22.) megbízását és a szükséges eljárás lefolytatását
jóváhagyja. A módostáshoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez a
településtervező árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a településtervező Fehér Vártervező Kft. árajánlata és
jelen határozatnak megfelelő tartalmú településtervezői szerződést kösse meg.

A Képviselő-testület 329/2019. (VII. 17.) határozatával kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította ezt az ingatlant, valamint a településtervezői szerződés
aláírásáráról is döntött.

Határozat száma: 325/2019. (VII. 17.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A Képviselő-testület Gárdony, Szabadság út 2442/2 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon a Sportpark melletti területen. Hozzájárul, hogy a
telektömb területén levő Vt építési övezetben 40 % beépíthetőség helyett 50
%, 4000 m2 kialakítható legkisebb telekterület helyett 1100 m2 legyen.
Hozzájárul a hatályos szabályozási terven ábrázolt építési hely módosításához
is.A módosításhoz a településtervező (Fehér Vártervező Kft.) megbízását és a
szükséges eljárás lefolytatását jóváhagyja. A módostáshoz kapcsolódó
feladatok elvégzéséhez a településtervező árajánlatát, mely az ajánlat 3.
pontjából 500.000- Ft +ÁFA  elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a településtervező Fehér Vártervező Kft. árajánlata és
jelen határozatnak megfelelő tartalmú településtervezői szerződést kösse meg.
A szabályozási terv módosításának költségei kérelmezőt terhelik.
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A Képviselő-testület 329/2019. (VII. 17.) határozatával kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította ezt az ingatlant, valamint a településtervezői szerződés
aláírásáráról is döntött.

Határozat száma: 326/2019. (VII. 17.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A Képviselő-testület egyetért a helyi építési szabályzat módosításával a Bóné
K. utca melletti 2390 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területen Hozzájárul a
Bóné Kálmán utcai szélesítés, az érintett Vt építési övezet paramérterei és az
építési hely felülvizsgálathoz, módosításához. A módosításhoz a
településtervező (Fehér Vártervező Kft.) megbízását és a szükséges eljárás
lefolytatását jóváhagyja. A módosításhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez
a településtervező árajánlatát, mely az ajánlat 3. pontjából 150.000- Ft +ÁFA
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
településtervező Fehér Vártervező Kft. árajánlata és jelen határozatnak
megfelelő tartalmú településtervezői szerződést kösse meg. A szabályozási
terv módosításának költségeit Gárdony Város Önkormányzata a 2019. évi
költségvetése terhére vállalja.

A Képviselő-testület 329/2019. (VII. 17.) határozatával kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította ezt az ingatlant, valamint a településtervezői szerződés
aláírásáráról is döntött.

Határozat száma: 327/2019. (VII. 17.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A Képviselő-testület a Településszerkezeti terv, Szabályozási Terv és a Helyi
Építési Szabályzat módosításához a Gárdony Cerbona Kemping Pisztráng
utcai 6036/21 és 6036/23 hrsz.-ú ingatlanok beépíthetőségének
megváltoztatására a Fehér Vártervező Kft. árajánlatát elfogadja. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településtervező Fehér
Vártervező Kft. árajánlata és a 147/2019 (III.27.) számú határozatnak
megfelelő tartalmú településtervezői szerződést kösse meg. A szabályozási
terv módosításának költségei kérelmezőt terhelik.

A Képviselő-testület 329/2019. (VII. 17.) határozatával kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította ezt az ingatlant, valamint a településtervezői szerződés
aláírásáráról is döntött.

Határozat száma: 328/2019. (VII. 17.)
Tárgy: A többször módosított 3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosítása

A Képviselő-testület a Településszerkezeti terv, Szabályozási Terv és a Helyi
Építési Szabályzat módosításához a Gárdony Gárdony Határ utca Posta utca és
Vörösmarty utcák közötti szakaszán útszélesítés megszüntetésére és a 0198/13
hrsz.-ú ingatlan beépítési paramétereinek megváltoztatására a Fehér
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Vártervező Kft. árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a településtervező Fehér Vártervező Kft. árajánlata és a
102/2017 (III.29.) számú határozatnak megfelelő tartalmú településtervezői
szerződést kösse meg. A szabályozási terv módosításának költségei kérelmezőt
terhelik.

A Képviselő-testület 329/2019. (VII. 17.) határozatával kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította ezt az ingatlant, valamint a településtervezői szerződés
aláírásáráról is döntött.

Határozat száma: 329/2019. (VII. 17.)
Tárgy: Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

A Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az alábbi
területeket:
1. A Gárdony, Holdfény Sétány 5. számú, 6036/38 hrsz-ú ingatlan területét
(volt Hotel Varsa)
2. A Gárdony, Szabadság út 174/2 hrsz-ú (SPAR melletti közterületi)
beépítetlen területet
3. A Gárdony, Posta utca - Bóné K. utca - a 2444/49 hrsz-ú közterület és a
Szabadság út által határolt terület
4. A Gárdony Pisztráng utcában kialakult új 6036/21 és a 6036/23 hrsz-ú
ingatlanok területét
5. A Határ út Posta utca és Vörösmarty utcák közötti szakaszát, valamint a
2007, 1981/1 , 1963, 0198/12 és 098/13 hrsz-ú ingatlanok területét.
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítását az
önkormányzat által kiemelt fejlesztési területre tekintettel megindítja, az
eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja. A tervezési feladatokkal a
Fehér Vártervező Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településtervezési szerződést aláírja.

A településtervezési szerződés aláírása megtörtént. Az eljárás lefolytatásra
került. A képviselő-testület 329/2019. (IX. 17.) és 105/2020. (VI. 12.) sz.
határozataival döntött a fenti területek kiemelt fejlesztési területté
nyilvánításáról.

Határozat száma: 341/2019. (VII. 31.)
Tárgy: TOP-1.4.1-19 pályázat – projektterv

A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-19 kódszámú
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű pályázati
konstrukcióra. A projekthez kapcsolódóan az előkészítési feladatok
ellátásával, a projekt terv kidolgozásával megbízza az ANPAST Europroject
Szolgáltató Kft-t. Biztosítja a nettó 5.500.000.- Ft + 27 % ÁFA bruttó
6.985.000.- Ft megbízási díjat a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A megbízási szerződés aláírása megtörtént. Az ANPAST Europrojekt Kft. a
projekt terv kidolgozását elvégezte, részükre a megbízási díj kifizetésre került.
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Határozat száma: 443/2019. (XI. 06.)
Tárgy: Sportpark pályázat – döntés

A Képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Gárdony
2442/2 hrsz-ú területből a későbbiek során kialakítandó 1573 m2-es terület
hasznosítására kiírt pályázatát érvényesnek és eredményesnek ítéli meg. A
pályázat nyertesévé a Profitrade Kft-t nyilvánítja. Felhatalmazza a
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező, telekalakítással vegyes
adásvételi szerződés aláírására.

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént, a Kft. br. 37.956.490,- Ft
összegért megvásárolta az ingatlant, a Kft. a vételárat kifizette.

Határozat száma: 468/2019. (XI. 27.)
Tárgy: Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átalakításáról

A Képviselő-testületnek szándékában áll a városban harmadik gyermekorvosi
körzetet kialakítani. Felkéri a polgármestert, hogy a harmadik gyermekorvosi
körzet kialakításához szükséges egyeztető tárgyalásokat folytassa le, majd
annak eredményét tárja a Képviselő-testület elé.

A 81/2021. (II. 12.) polgármesteri határozat értelmében a 3. házi
gyermekorvosi körzet feladat-ellátásra Dr. Szegő Mariann orvossal a
csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsga megszerzését követően azonnal
feladat-ellátási előszerződést kíván kötni az önkormányzat a praxisjog
megszerzése érdekében.

Határozat száma: 469/2019. (XI.27.)
Tárgy: Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átalakításáról

A Képviselő-testület a 3. házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátásra Dr.
Müller Éva orvossal feladat-ellátási előszerződést kíván kötni praxisjog
megszerzése érdekében. Felkéri a polgármestert a feladat-ellátási előszerződés
következő ülésre történő beterjesztésére.

Az időközben megtartott egyeztetések után közös megegyezéssel arra jutottak
a felek, hogy a határozatban foglalt előszerződés megkötésére nem kerül sor.

Határozat száma: 497/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Tervezési feladatok

A Képviselő-testület megbízza a Bóné K. utca és a 7-es főközlekedési út
csomópont (parkolóval), valamint a Bóné K. utcában (Táncsics utcától)
parkoló sáv, csapadékvíz elvezetés kialakításának tervezési munkáival a Fejér
Európa Kft.-t. Biztosítja a nettó 1.820.000.- Ft + 27 % ÁFA bruttó 2.311.400.-
Ft vállalkozói díjat a 2019. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a
mellékelt szerződés aláírására.
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A szerződés aláírása megtörtént. A Fejér Európa Kft. a tervezési munkálatokat
elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 500/2019. (XII. 18.)
Tárgy: Bontási pályázat

A Képviselő-testület a gárdonyi 5426/4 hrsz-ú, ún. Napsugár Strand területén
található kabinsori épületek bontási munkálataira pályázatot ír ki. A pályázati
kiírást a határozatban foglalt kiegészítésekkel fogadja el.

A Képviselő-testület 30/2020.(I. 29.) határozatával választotta ki a nyertes
pályázót.

Határozat száma: 502/2019. (XII. 18.)
Tárgy: A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése

A Képviselő-testület az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel (9027
Győr, Kandó Kálmán utca 13.) kötendő, Gárdony város közigazgatási területén
található közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó
szerződés-tervezetet a mellékletnek megfelelően elfogadja azzal a
módosítással, hogy a tervezet szerinti 10. pont helyébe a következő szöveg lép:
„A Szerződő Felek jelen Szerződést határozott időtartamra, 2020. június 30-ig
kötik. A szerződés kezdete: 2020. január 01.” A Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármester az aláírásra.

A szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 6/2020. (I. 29.)
Tárgy: Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása

A Képviselő-testület megállapítja, hogy Tóth István polgármester 2019. évben
39 napból 24 nap szabadságot vett igénybe. A fennmaradó 15 napot 2020.
március 31-éig kell igénybe venni vagy kiadni.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 11/2020. (I. 29.)
Tárgy: Járda felújítások

A Képviselő-testület megrendeli a Gárdony, Gárdonyi G. utca és Vörösmarty
utca kereszteződésében a járda felújítását az ÚTÉPSZERV Kft-től. Biztosítja
a nettó 5.524.325,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 7.015.893,- Ft kivitelezési díjat a
2020. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A szerződés aláírása megtörtént. az ÚTÉPSZERV Kft. a járda felújítását
elvégezte, részükre a kivitelezési díj kifizetésre került.
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Határozat száma: 12/2020. (I. 29.)
Tárgy: Járda felújítások

A Képviselő-testület megrendeli a Gárdonyi, Kölcsey utca járda és parkoló
felújítását az UTÉPSZERV Kft-től. Biztosítja a nettó 4.675.425,- Ft + 27 %
ÁFA bruttó 5.937.790,- Ft kivitelezési díjat a 2020. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására, a határozatban foglalt
módosításokkal.

A szerződés aláírása megtörtént. az ÚTÉPSZERV Kft. a járda felújítását
elvégezte, részükre a kivitelezési díj kifizetésre került.

Határozat száma: 30/2020. (I. 29.)
Tárgy: Bontási pályázat - döntés

A Képviselő-testület a gárdonyi 5426/4 hrsz-ú ún. Napsugár Strand területén
található kabinsori épületek bontására kiírt pályázat nyertesévé az
UTÉPSZERV Kft-t választja, br. 13.970.000,- Ft díjjal. Felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént. az ÚTÉPSZERV Kft. a kabinsori épületek
bontását elvégezte, részükre a kivitelezési díj kifizetésre került.

Határozat száma: 69/2020. (II. 12.)
Tárgy: Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem - átcsoportosítás

A Képviselő-testület a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú, „Az
agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításával
kapcsolatban támogatási szerződés módosítást kíván benyújtani a keletkezett
megtakarítás átcsoportosítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
- Gárdony Város Önkormányzat költségvetésében 56 250 Ft a nyilvánosság
költségkategórián belül; - VHG NKft. költségvetésének építési költség sorára
20 940 330 Ft átcsoportosítását kérelmezi.

A keletkezett megtakarítás költségvetési átcsoportosítása megtörtént.

Határozat száma: 70/2020. (II. 12.)
Tárgy: Közbeszerzési szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés

A Képviselő-testület a TOP-1.1.3-15 sz. projekt eszközbeszerzésének
megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
feladatok ellátásával az ANPAST Europrojekt Szolgáltató Kft-t bízza meg.
Biztosítja a br. 609.600,- Ft megbízási díjat a 2020. évi költségvetése terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására.

A megbízási szerződést felek aláírták. A szükséges közbeszerzési
szaktanácsadói feladatokat a cég a szerződésben foglaltaknak megfelelően
ellátta, a megbízási díj részükre kifizetésre került.
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Határozat száma: 71/2020. (II. 12.)
Tárgy: A gárdonyi 7629/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület értékesíti a 7629/1 hrsz-ú, 1.100 m2 területű, „beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlant Farkas Krisztián János és felesége Farkas
Maria gárdonyi lakosok számára 13.000.000 Ft vételáron. Az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a
Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé
terjesztésével.

A Képviselő-testület 183/2020. (VIII. 19.) határozatával döntött az ingatlan
adásvételi szerződésének aláírásáról, azonban a Fejér Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívása miatt a szerződés aláírására nem került sor a 2020.
évben. A szükséges intézkedések megtétele után 2021-ben hozott döntést a
testület az ingatlan kérelmező részére történő értékesítéséről.

Határozat száma: 83/2020. (II. 26.)
Tárgy: Dinnyési iparterület 7509/36 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződés módosítása

A Képviselő-testület a Fenyő KHT Kft. és Gárdony Város Önkormányzat
között a Gárdony, belterület 7509/36 hrsz. alatt felvett 2.000 m2 területű,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan adásvétele tárgyában
létrejött szerződést a mellékletnek megfelelően módosítja. Felhatalmazza a
Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírásra.

A szerződés aláírása 03. 05-én megtörtént.

Határozat száma: 88/2020. (II. 26.)
Tárgy: Javaslat az Agárdi Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatására

A Képviselő-testület a Nyárutó Nyugdíjas Klub részére 150.000,- Ft
támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére a
Klub fennállásának, működésének 25 éves évfordulója alkalmából szervezett
kirándulás buszköltségeinek fedezetére. A támogatás felhasználásának
határideje: 2020. június 30.

A koronavírus járvány miatt a buszkirándulás 2020. évben elmaradt.

Határozat száma: 90/2020. (II. 26.)
Tárgy: Konyhatechnológus szakértő kiválasztása – iskolakonyha eszközbeszerzés

A Képviselő-testület „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-15-
FE1-2016-00008 azonosító sz.) projekt eszközbeszerzésének
megvalósításához szükséges konyhatechnológusi szaktanácsadói feladatok
ellátásával Vámos Gabriellát (Lacor-Hungária Kft.) bízza meg. Biztosítja a
nettó 190.00,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 241.300,- Ft megbízási díjat 2020. évi
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.
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A szerződés aláírása megtörtént. A szaktanácsadói feladatokat Vámos
Gabriella elvégezte, a megbízási díj összege kifizetésre került.

Határozat száma: 97/2020. (III. 11.)
Tárgy: Javaslat Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására

A Képviselő-testület a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2481
Velence, Tópart u. 26.) részére az egyesület működési költségeire
(elsődlegesen kézi lámpa, sisak lámpa és gyakorló ruházat vásárlása) 200.000,-
Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése 3. melléklet, K512.6. sora,
tűzoltó egyesületek támogatása 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 2020. augusztus
31.

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a megállapított támogatás összege
– a kért dokumentumok benyújtása után – az Egyesület részére kifizetésre
került. Az Egyesület a támogatás felhasználásáról számlák csatolásával
elszámolt.

Határozat száma: 98/2020. (III. 11.)
Tárgy: Javaslat a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelmének

támogatására

A Képviselő-testület a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (2483
Gárdony, Szabadság út 24.) TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító számú helyi
felhívás keretében „Agárdi Borpart 2019” címmel beadott pályázatának
megvalósítása érdekében a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesülettel
2019. május 17-én megkötött, 3.600.000.-Ft összegről szóló
kölcsönszerződésben foglalt kölcsön visszafizetésének határidejét 2020.
szeptember 30. napjára módosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt
kölcsönszerződés módosítás aláírásra.

A szerződés aláírása megtörtént. A Képviselő-testület időközben az Egyesület
kérelmére a kölcsön visszafizetési határidejét 2021. december 31-ig
meghosszabbította.

Határozat száma: 99/2020. (III. 11.)
Tárgy: A 2020. évi közbeszerzési terv módosítása

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

A közbeszerzési terv a honlapon közzétételre került.

Határozat száma: 104/2020. (III. 11.)
Tárgy: Javaslat az Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatására
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A Képviselő-testület az Agárdi Iskoláért Alapítvány (székhelye 2484 Gárdony,
Agárd-Iskola utca 2.) részére a Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny megyei fordulójának megrendezése keretében
kiosztásra kerülő tárgyjutalmak beszerzésének támogatására 60.000.-Ft
támogatást biztosít a 2020. 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 2020. március 31.

A járványhelyzet miatt a verseny elmaradt.

Határozat száma: 12/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: Javaslat a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének támogatására

A Képviselő-testület támogatja a Székely Nemzeti Tanács által
kezdeményezett „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális
kultúrák fenntarthatóságáért” című, ECI(2019)000007 nyilvántartási számú
polgári kezdeményezést. A kezdeményezés lényege, hogy az Európai Unió
kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket
nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az
őket körülvevő régióktól. A kezdeményezés összhangban áll az Európai
Tanács 1201/1993-as, 1334/2003-as, 1811/2007-es sz. ajánlásaival, a
Regionális Autonómia Európai Chartával, az Európai Parlament uniós
állampolgárságra vonatkozó 1991. november 21-én elfogadott határozatával,
és nemzetközi standardként kívánja kezelni mindazokat az egyéni és kollektív
jogoknak az elismerését, amelyeket az Európai Unió tagállamai eddig
általánosan elfogadtak.

A lakosság tájékoztatása a kezdeményezéshez való csatlakozásról megtörtént.

Határozat száma: 13/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Tóparty rendezvénystrand területén vizesblokk épület tervezése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony 6282/5 hrsz-ú Tóparty
rendezvénystrand területén vizesblokk épület tervezésére, engedélyezési és
kivitelezési dokumentáció elkészítésére Horváth Lóránt építészmérnök br.
1.070.000- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A tervezési szerződés aláírásra került. A vizesblokk épület tervezése, az
engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése és a tervezési díj
kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 14/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Sirály kempingben és a Panoráma partszakaszon vizesblokk épületek

tervezése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Sirály Kempingben
meglévő épület átalakításával-, új vizesblokk tervezésére, valamint a
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Panoráma partszakaszon a meglévő vizesblokk épület bővítésének tervezésére,
építési engedélyezési dokumentáció elkészítésére Tóth Péter tervező br.
400.000- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A tervezési szerződés aláírásra került. Az épület bővítésének tervezése, az
építési engedélyezési dokumentáció elkészítése megtörtént. A tervezési összeg
kifizetésre került.

Határozat száma: 16/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Napsugár strand föveny kialakítás tervezése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Napsugár Strand föveny
kialakításához szükséges terv elkészítésére Kaszab Gábor egyéni vállalkozó
építőmérnök br. 712.000- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A tervezési szerződés aláírása, valamint a föveny kialakítás tervezése
megtörtént. A tervezési díj kifizetése is megtörtént.

Határozat száma: 20/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi félszigeten épülő „Vivaldi” lakópark csapadékvíz elvezetése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi félszigeten épülő
„Vivaldi” lakópark csapadékvíz elvezető rendszerének az Önkormányzat
tulajdonában lévő 6037/62 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanán történő
átvezetéséhez a Velence Development Kft. kérelméhez benyújtott terv szerinti
áthelyezéssel hozzájárul.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 21/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi félszigeten épülő „Vivaldi” lakópark csapadékvíz elvezetése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi félszigeten épülő
„Vivaldi” lakópark tervezett csapadékvíz elvezető rendszerének megépítését
követő önkormányzati tulajdonba és üzemeltetésbe vételét elutasítja.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 24/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdony közintézmények geotermikus energiával való ellátásának bővítése –

közbeszerzési eljárás kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Gárdony városban megvalósuló
geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” (TOP-3.2.2-15) projekt elemének
megvalósítására „Gárdonyi közintézmények geotermikus energiával való
ellátásának bővítése” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli
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közbeszerzési eljárás lefolytatása okán ajánlattételre felkéri: Gázmodul-Weisz
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, a TREND Építő Zrt-t, az SHS-Építő
Tervező és Kivitelező Kft-t, a Ple-Group Kft-t és az ECONIX Kft-t.

A közbeszerzési szakértő az ajánlattételi felhívásokat az érintett cégeknek
kiküldte. A közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztására 2020. június 12-
én került sor (Gázmodul-Weisz Kft.).

Határozat száma: 25/2020. (IV. 06.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdony közintézmények geotermikus energiával való ellátásának bővítése –

közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Gárdonyi közintézmények
geotermikus energiával való ellátásának bővítése” tárgyú Kbt. 115. § alapján
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás fedezeteként a pályázati
projekt (TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító számú) támogatásból
299.500.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, a projekt megvalósításának
ütemezésének megfelelően.

A szükséges összeg az önkormányzat költségvetésében tervezésre került.

Határozat száma: 34/2020. (IV. 15.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdony, Sirály strandon lévő csúszda érkező medencéjének bontása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Sirály strandon lévő
csúszda érkező medencéjének a felszín alatt 30 cm mélységben történő
bontását, a bontási törmelék elszállítását és földfeltöltés készítését a Holz
Cargo Trans Kft-től megrendeli, nettó 670.000,- Ft + 27 % ÁFA vállalási
díjért. Az összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre
áll.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A medence bontása, a bontási
törmelék elszállítása és a földfeltöltés megtörtént, a vállalkozási díj a Kft.
részére kifizetésre került.

Határozat száma: 36/2020. (IV. 20.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdonyi 6036/20 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony belterület 6036/20 hrsz-ú
kivett közterület megnevezésű, vagyonrendelete szerint forgalomképtelen
törzsvagyon besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át.
Felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a
testület elé.

A vagyonrendelet módosítása megtörtént.

Határozat száma: 37/2020. (IV. 20.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdonyi 6036/54 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása
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A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony belterület 6036/54 hrsz-ú
kivett út megnevezésű, vagyonrendelete szerint forgalomképtelen törzsvagyon
besorolású ingatlant a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át. Felkéri a
jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a testület elé.

A vagyonrendelet módosítása megtörtént.

Határozat száma: 38/2020. (IV. 20.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdonyi 6907 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony belterület 5907 hrsz-ú
kivett közterület – Pisztráng utca megnevezésű, vagyonrendelete szerint
forgalomképtelen törzsvagyon besorolású ingatlanból 389 m2 nagyságú
területet a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorol át. Felkéri a jegyzőt, hogy a
vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a testület elé.

A határozat visszavonásra került a 42/2020. (IV. 28.) polgármesteri
határozattal.

Határozat száma: 39/2020. (IV. 28.) polgármesteri határozat
Tárgy: Iskolakonyha-konyhatechnika – közbeszerzési eljárás kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester „A gárdonyi iskolakonyha
fejlesztése” (TOP-1.1.3-15) pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan
„Iskolakonyha-konyhatechnológia” tárgyú közbeszerzési eljárást kíván
lefolytatni: a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok (eljárást
megindító felhívás, műszaki dokumentáció) jóváhagyásra kerülnek; az eljárás
megindítható; a közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27.403.300,- Ft, erre
tekintettel a választott eljárásfajta nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti
hirdetmény közzétételével induló eljárás; Az eljárás megindításához szükséges
fedezet rendelkezésre áll: 20.000.000,- Ft + ÁFA a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-
00008 számú támogatási szerződés alapján,   7.403.300,- Ft + ÁFA saját
forrásból.

A közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárást megindította, de a műszaki
dokumentumok közötti ellentmondások miatt a Műszaki leírás olyan mértékű
módosítása lenne szükséges, amely a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe ütközne, ezért
a felhívás az 54/2020. (V. 11.) határozattal visszavonásra került.

Határozat száma: 49/2020. (V. 05.) polgármesteri határozat
Tárgy: Önkormányzati bérlakás értékesítése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 2484 Gárdony, Horgony u. 6. fsz.
21. szám alatti, 6408/1/A/21 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban levő bérlakást
értékesíti a bérlő fia, Oláh Balázs részére. A 28 m2 alapterületű, komfortos
lakás eladási árát 15.600.000,- Ft-ban állapítja meg. A vevőnek a szerződés
megkötésekor a vételár 20 %-át kell egyösszegben megfizetnie, míg a vételár
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hátralévő részét 15 év alatt, havi egyenlő részletekben fizetheti meg. A
fennmaradó vételár hátralék után a vevőnek kamatot kell fizetnie, amelynek
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Az adásvételi szerződés aláírását 120/2020. (VII. 15.) határozatával hagyta
jóvá a Képviselő-testület. Az ingatlan vételárának 20 %-át vevő az
önkormányzatnak befizette.

Határozat száma: 53/2020. (V. 11.) polgármesteri határozat
Tárgy: Házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozó pályázat kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az újonnan kialakítandó gárdonyi
házi gyermekorvosi körzet személyi feltételeinek biztosítására pályázatot ír ki,
a mellékelt tartalommal.

A pályázat kiírásra került, a megadott határidőig nem nyújtott be senki
pályázatot.

Határozat száma: 54/2020. (V. 11.) polgármesteri határozat
Tárgy: Iskolakonyha-konyhatechnika – közbeszerzés

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 39/2020. (IV. 28.) határozattal „A
gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-15) pályázati projekt
megvalósításához kapcsolódóan „Iskolakonyha-konyhatechnológia” tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. A műszaki dokumentumok
közötti ellentmondások miatt a Műszaki leírás olyan mértékű módosítása lenne
szükséges, amely a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe ütközne, ezért a felhívást
visszavonja.

A közbeszerzési szakértő értesítése megtörtént.

Határozat száma: 55/2020. (V. 11.) polgármesteri határozat
Tárgy: Iskolakonyha-konyhatechnológia – közbeszerzési eljárás megindítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „A gárdonyi iskolakonyha
fejlesztése” (TOP-1.1.3-15) pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan
„Iskolakonyha-konyhatechnológia” tárgyú közbeszerzési eljárást kíván
lefolytatni: a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok (eljárást
megindító felhívás, műszaki dokumentáció) jóváhagyásra kerülnek; az eljárás
megindítható; - közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27.403.300,- Ft, erre
tekintettel a választott eljárásfajta nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti
hirdetmény közzétételével induló eljárás. Az eljárás megindításához szükséges
fedezet rendelkezésre áll: 20.000.000,- Ft + ÁFA a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-
00008 számú támogatási szerződés alapján, 7.403.300,- Ft + ÁFA saját
forrásból.

A közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárást megindította, de a műszaki
dokumentumok közötti ellentmondások miatt a Műszaki leírás olyan mértékű
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módosítása lenne szükséges, amely a Kbt. 55. § (6) bekezdésébe ütközne, ezért
a felhívás a 74/2020. (V. 26.) határozattal visszavonásra került.

Határozat száma: 69/2020. (V. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Területrendezés

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 7-es számú főút és a Gárdonyi
Géza utca által határolt területen kapubejárók, járdák, szervízút tervezésére az
Infra Solutions Bt. ajánlatát elfogadja, a tervezési munkálatokat br. 290.000,-
Ft értékben megrendeli a 2020. évi költségvetése terhére.

A tervezési szerződés aláírásra került. A Bt. a tervezési munkálatokat
elvégezte, részükre a tervezési díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 73/2020. (V. 25.) polgármesteri határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú vízfolyások üzemeltetése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a város területén lévő önkormányzati
tulajdonú vízfolyások üzemeltetése, karbantartása tárgyában 2020. július 1-től
2021. június 30-ig terjedő időtartamra vonatkozóan a Dunaújvárosi Vízi
Társulattal megkötendő üzemeltetési szerződést a mellékletben foglaltak
alapján elfogadja. A szerződésben vállalt ez évi kötelezettség fedezete a 2020.
évi költségvetésben biztosított. A szerződésben a jövő évre vonatkozó összeg
az önkormányzat 2021. évi költségvetésében betervezésre kerül.

Az üzemeltetési szerződés 05. 26-án mindkét fél részéről aláírása került.

Határozat száma: 74/2020. (V. 26.) polgármesteri határozat
Tárgy: Iskolakonyha-konyhatechnológia – közbeszerzés – felhívás visszavonása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 55/2020.(V.11.) határozattal „A
gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-15) pályázati projekt
megvalósításához kapcsolódóan „Iskolakonyha-konyhatechnológia” tárgyú
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. A Műszaki leírás olyan mértékű
módosítása lenne szükséges, amely a Kbt. 55.§ (6) bekezdésébe ütközne, ezért
a felhívást visszavonja.

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 75/2020. (V. 26.) polgármesteri határozat
Tárgy: Iskolakonyha-konyhatechnológia – közbeszerzési eljárás megindítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester „A gárdonyi iskolakonyha
fejlesztése” (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 azonosító sz.) pályázati projekt
megvalósításához kapcsolódóan „Iskolakonyha-konyhatechnológia” tárgyú
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni: a közbeszerzési eljárást megindító
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dokumentumok (eljárást megindító felhívás, műszaki dokumentáció)
jóváhagyásra kerülnek; az eljárás megindítható; a közbeszerzési eljárás becsült
értéke nettó 27.403.300,- Ft, erre tekintettel a választott eljárásfajta nemzeti
eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti hirdetmény közzétételével induló eljárás. Az
eljárás megindításához szükséges fedezet rendelkezésre áll: 20.000.000,- Ft +
ÁFA a TOP-1.1.3-15 sz. támogatási szerződés alapján, 7.403.300,- Ft + ÁFA
saját forrásból.

A közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárást megindította. Az
önkormányzat az eljárás nyertesével, az Euro-Expert Team Kft-vel szerződést
kötött 2020. szeptember 29-én. A vállalkozói díj a munka elvégzése után a Kft.
részére kifizetésre került.

Határozat száma: 79/2020. (V. 27.) polgármesteri határozat
Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó

értékelés

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2019. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A bölcsődei
ellátás teljes körű biztosítása céljából benyújtott pályázat támogatást nyert, így
a bölcsőde építésére 479.455.500,- Ft-ot fordíthat az önkormányzat pályázati
forrásból. A munkálatok a tervek szerint 2020. őszén elkezdődhetnek. Az
óvodás korú gyermekek teljes körű elhelyezése érdekében az önkormányzat a
Gárdony, Gárdonyi Géza u. 4. szám alatti ingatlan átalakításával biztosította
kettő óvodai csoport elhelyezését. Az új Református Óvoda 2021. őszén
várható elkészülését követően a Gárdony, Posta utcai óvodában az Életfácska
Református Óvoda által használt 3 csoportszoba felszabadul, és a város
óvodáiban a tornaszobáknak óvodai csoport elhelyezése céljából történő
igénybevétele meg fog szűnni.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 2020.
szeptember hónaptól a Gárdony, Gárdonyi G. u. 4. szám alatti ingatlanban a
két óvodai csoport megkezdte működését.

Határozat száma: 88/2020. (VI. 05.) polgármesteri határozat
Tárgy: „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő

szemléletformálás Gárdony városában” – szakértői feladatok ellátása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester megbízza a TIM-Project
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t a KEHOP-1.2.1-18 azonosítószámú, „Helyi
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Gárdony Városában” című pályázati projekt
megvalósításához kapcsolódóan szakértői feladatok - helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás –
ellátásával. Biztosítja a 8.180.000,- Ft + ÁFA (br. 10.388.600,- Ft) megbízási
díjat a 2020. évi költségvetésének terhére. Megbízza a jegyzőt a megbízási
szerződés előkészítésével és Képviselő-testület elé terjesztésével.

A szerződés aláírásáról 108/2020. (VI. 12.) határozatával döntött a
polgármester.
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Határozat száma: 89/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv módosítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a mellékelt éves összesített
közbeszerzési tervet változatlan tartalommal jóváhagyja.

A közbeszerzési terv közzététele a honlapon a Kbt. szerint megtörtént.

Határozat száma: 90/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi (agárdi) Óvoda felújításával kapcsolatban közbeszerzési szakértő

megbízása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester megbízza dr. Boros Tamás egyéni
ügyvédet, közbeszerzési szakértőt a Gárdonyi (agárdi) óvoda fejlesztése,
felújítása tárgyú vállalkozási szerződés megkötése érdekében közbeszerzési
eljárás lebonyolításával. Biztosítja a br. 580.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes)
megbízási díjat az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.

A megbízott közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárást lebonyolította,
részére a megbízási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 91/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi (agárdi) Óvoda felújítási munkáinak műszaki ellenőri feladatainak

ellátása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester megbízza a BON CONTROL Kft-t
a Gárdonyi (agárdi) óvoda fejlesztési, felújítási munkáinak műszaki
ellenőrzésével. Biztosítja az 1.150.000,- Ft + ÁFA (br. 1.460.500,- Ft)
megbízási díjat az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.

A BON CONTROL Kft-vel a szerződés megkötésre került, a Kft. a munkák
műszaki ellenőrzését elvégezte, részükre a megbízási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 92/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi (agárdi) Óvoda felújítása – közbeszerzés kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület nevében a
„Gárdonyi (agárdi) óvoda fejlesztése, felújítása vállalkozási szerződés
keretében” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni - a mellékelt eljárást megindító felhívás
és ajánlati dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri: az E-KOVÁCS-BAU
Építőipari Kft-t, a Fenyő-KHT Lakossági Szolgáltató Kft-t, a GRÁNIT-2001.
Kereskedelmi és Építőipari Kft-t, a MAVAPLUSZ Ingatlanforgalmazó és
Építőipari Kft-t és a "PILON" Építőipari és Szolgáltató Bt-t.
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Az ajánlattételi felhívások kiküldésre kerültek. A nyertes ajánlattevőt  2020.
08. 19-i ülésén választotta ki a Képviselő-testület (Fenyő KHT Kft.).

Határozat száma: 93/2020. (VI. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi (agárdi) Óvoda felújítása – közbeszerzési eljárás fedezete

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Gárdonyi (agárdi) óvoda
fejlesztése, felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú Kbt. 115. §
alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás fedezeteként
(76.718.928,- Ft + ÁFA, br. 97.433.039,- Ft-ot) az önkormányzat,
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen
elnyert támogatásából: 30.000.000,- Ft-ot, az önkormányzat saját
költségvetéséből: 67.433.039,- Ft-ot, összesen br. 97.433.039,- Ft-ot biztosít,
a projekt megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes ajánlattevő Fenyő KHT Kft. az
óvoda felújítási munkálatait elvégezte, részükre a kivitelezési összeg
kifizetésre került.

Határozat száma: 107/2020. (VI. 12.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az agárdi vasútállomásnál B + R parkoló létesítése

A MÁV Zrt-vel (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) az agárdi vasúti
megállóhelynél a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gárdonyi
3484/15, 4026 és 3953 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában B+R parkoló
(kerékpártároló) létesítése céljából együttműködési megállapodást kötök.

Az együttműködési megállapodás felek részéről aláírásra került.

Határozat száma: 108/2020. (VI. 12.) polgármesteri határozat
Tárgy: „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő

szemléletformálás Gárdony Városában” c. pályázati projekthez kapcsolódó
szakértői vállalkozási szerződés elfogadása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 88/2020. (VI. 05.) határozatával
megbízta a TIM- Project Kft-t a KEHOP-1.2.1-18-2018-00053
azonosítószámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdony Városában” című
pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan szakértői feladatok
ellátásával. A mellékelt szakértői vállalkozási szerződést tartalmilag és
formailag aláírásra alkalmasnak tekinti.

A vállalkozási szerződés felek részéről aláírásra került. A TIM-Projekt Kft. a
szakértői feladatokat ellátta, részükre a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 110/2020. (VI. 12.) polgármesteri határozat
Tárgy: Közbeszerzési szakértő megbízása – strandfejlesztés eszközbeszerzés

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Kisfaludy 2030 Turisztikai
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Fejlesztő Nonprofit Zrt. pályázati támogatásával megvalósuló
strandfejlesztésekhez kapcsoló eszközbeszerzésének megvalósításához
szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok
ellátásával az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t bízza meg. Biztosítja a
nettó 1.150.000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 1.460.500,- Ft megbízási díjat 2020.
évi költségvetés terhére. A mellékelt szerződést tartalmilag és formailag
aláírásra alkalmasnak tekinti.

A közbeszerzési eljárást 213/2020. (IX. 02.) határozatával megindította a
képviselő-testület, majd 260/2020. (IX. 30.) határozatával az eljárást
mindhárom rész vonatkozásában eredménytelenné nyilvánította. Új
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött 261/2020. (IX. 30.) határozatával.
Időközben a három részből kettőre – lépcső és öltözőkabin – kiválasztásra
került a nyertes ajánlattevő, ezekre vonatkozóan az ANPAST Kft. a megbízási
díj igényét benyújtotta az önkormányzat felé, az információs táblák esetében
új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra.

Határozat száma: 111/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: A volt Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeti üdülőjének bontása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a volt Egészségügyi Dolgozók
Szakszervezeti üdülőjének bontási és hulladék elszállítási munkáit a Holz
Cargo Trans Kft-től megrendeli, nettó 10.000.000,- Ft + 27 % ÁFA, összesen
bruttó 12.700.000,- Ft vállalási díjért. Az összeg az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében rendelkezésre áll. A mellékelt szerződést tartalmilag és
formailag aláírására alkalmasnak tekinti.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A bontási és hulladék elszállítási
munkákat a Kft. elvégezte, a vállalkozói díj kifizetésre került részükre.

Határozat száma: 112/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Közösségi szabadidős tér
kialakítása a Bika-völgyi sétány megépítésével” című projekt (TOP-7.1.1-16)
megvalósítására „Bika-völgyi sétány kialakítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni - a
mellékelt eljárást megindító felhívás és ajánlati dokumentáció alapján.
Ajánlattételre felkéri: az Alba Út Kft-t, a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft-t,
a STRABAG Általános Építő Kft-t, az UTÉPSZERV Építőipari és Szolgáltató
Kft-t, az ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft-t.

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént, az ajánlattételi
felhívások kiküldésre kerültek. A képviselő-testület 206/2020. (VIII. 16.)
hozott döntést a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról (UTÉPSZERV Kft.).

Határozat száma: 113/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: Bika-völgyi sétány megvalósítása – közbeszerzési eljárás kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Bika-völgyi sétány kialakítása”
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tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges fedezet rendelkezésre áll: a gyalogátkelő
megvilágításának fedezete saját forrásból 1.871.997,- Ft + ÁFA, a sétány
kialakításának fedezete pályázati projekt (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00051 asz.) támogatásból 16.247.179,- Ft + ÁFA, saját forrásból 41.508.597,-
Ft + ÁFA, összesen 59.627.773,- Ft + ÁFA összeget biztosít, a projekt
megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezés megtörtént, a vállalkozási díj
kifizetésre került.

Határozat száma: 114/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: Agárdon útcsatlakozások felújítása, korszerűsítése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi útkeresztezések
útcsatlakozásainak felújítását, korszerűsítését végezteti el: Óvoda utca
Gesztenye sor keresztezése; Óvoda utca Kinizsi utca keresztezése; Tünde utca
Mikszáth utca keresztezése; Tünde utca Gárdonyi Géza utca keresztezése;
Márvány utca Gárdonyi G. utca keresztezése, Iskola utca Alkotmány utca
keresztezése. Az útcsatlakozások kivitelezésére az Útépszerv Kft. 1.592.925-
Ft + ÁFA összegű árajánlatát elfogadja, a kivitelezést megrendeli.

A határozatban felsorolt útkeresztezések útcsatlakozásainak felújítását,
korszerűsítését az UTÉPSZERV Kft. a vállalkozási szerződés aláírását
követően elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 119/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Katlan sportöltöző környezetrendezési munkálatai

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Katlan sportöltöző térkövezésével,
kulézással, kerítés építéssel, kapu áthelyezésével kapcsolatos pótmunkák
kivitelezésével az SHS Építő, Tervező és Kivitelező Kft.-t bízza meg, nettó
1.298.250,- Ft vállalási áron, mely összeg 2020-as költségvetésében
rendelkezésére áll. A mellékelt vállalkozási szerződést tartalmilag és formailag
aláírásra alkalmasnak tekinti.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a környezetrendezési
munkálatokat elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 120/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi

szerződés elfogadása

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 2484 Gárdony,
Horgony u. 6. fsz. 21. szám alatti, 6408/1/A/21 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére
vonatkozó adásvételi szerződést elfogadja, a határozatban foglalt
módosításokkal. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
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Az adásvételi szerződés megtörtént. Az ingatlan vételárából a vevő 3.120.000,-
Ft foglalót és előleget a szerződés aláírásakor befizette az önkormányzat
számlájára, a fennmaradó összeget a szerződésben foglalt részletekben,
havonta törleszti.

Határozat száma: 131/2020. (VII. 15.)
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 Polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 132/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Vízvezetési szolgalmi jogról való megállapodás

A Képviselő-testület a Gárdony 2120/3 hrsz-ú saját használatú út és 2122/2
hrsz-ú út megnevezésű ingatlanokra vízvezeték elhelyezése és biztonsági
övezet céljából a Magyar Állam javára vízvezetési szolgalmi jog alapításhoz
hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás, valamint a
változási vázrajz aláírására.

A megállapodás és a változási vázrajz aláírása megtörtént.

Határozat száma: 133/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Vízvezetési szolgalmi jogról való megállapodás

A Képviselő-testület a Gárdony 6034 hrsz-ú közterület megnevezésű
ingatlanra víz- és szennyvízvezeték elhelyezése és biztonsági övezet céljából
a Magyar Állam javára vízvezetési szolgalmi jog alapításhoz hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás, valamint a változási vázrajz
aláírására.

A megállapodás és a változási vázrajz aláírása megtörtént.

Határozat száma: 137/2020. (VII. 15.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapszabály módosítása

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi
Városüzemeltetési Kft. 2484 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38. szám alatti
székhelyét és telephelyét 2484 Gárdony, 7509/42 hrsz-ra változtatja. Felkéri a
Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti változásnak a Kft. alapító
okiratában történő átvezettetéséről.

A döntés a 145/2020. (VII. 22.) határozattal visszavonásra került.
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Határozat száma: 138/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. alapszabály módosítása

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Agárdi Zöld Kft.
székhelyét az 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22., valamint telephelyét a 2484
Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38. szám helyett 2484 Gárdony, 7509/42 hrsz-ra
változtatja. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti változásnak
a Kft. alapító okiratában történő átvezettetéséről.

A döntés a 147/2020. (VII. 22.) határozattal visszavonásra került.

Határozat száma: 140/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Óvodavezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntés

módosítása

A Képviselő-testület az óvodavezetői beosztásra benyújtott pályázat
elbírálásáról szóló 113/2020. (VI. 24.) határozatát visszavonja.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 141/2020. (VII. 15.)
Tárgy: Óvodavezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntés

módosítása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda vezetésével Vitányiné Horváth Ildikót
bízza meg, a határozatban foglalt járandóságokkal. A magasabb vezetői
megbízás 2020. július 02-ától 2025. június 30-ig szól.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. A Képviselő-testület 173/2020.
(VIII. 05.) határozatával módosította a megbízás határidejét, 2020. 07. 02-től
2025. 07. 01-ig.

Határozat száma: 145/2020. (VII. 22.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület a a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának
módosításáról szóló 137/2020. (VII.15.) határozatát visszavonja.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 146/2020. (VII. 22.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. székhelyét a 2483
Gárdony, Szabadság út 20-22., valamint telephelyét a 2484 Gárdony, Gárdonyi
G. u. 34-38. szám helyett 2484 Gárdony, 7509/42 hrsz-ra változtatja. Felkéri a
Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti változásnak a Kft. alapító
okiratában történő átvezettetéséről.
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A Kft. értesítése a döntésről megtörtént. A Képviselő-testület 08. 19-i ülésén
visszavonta határozatát és a Kft. székhelyét Mester u. 4. címre változtatta.

Határozat száma: 147/2020. (VII. 22.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. alapító okiratának módosításáról
szóló 138/2020. (VII. 15.) határozatát visszavonja.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 148/2020. (VII. 22.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. 2484 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-
38. sz. alatti székhelyét és telephelyét 2484 Gárdony, 7509/42 hrsz-ra
változtatja. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti változásnak
a Kft. alapító okiratában történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént. A Képviselő-testület 08. 19-i ülésén
visszavonta határozatát és a Kft. székhelyét Mester u. 4. címre változtatta.

Határozat száma: 156/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának

módosítására

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2016. (II. 24.) számú
határozatával elfogadott, Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú mellékletének, az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. számú mellékletének megfelelő
tartalommal elfogadja. Jelen módosító okirat 2020. november 01. napjától kell
alkalmazni. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására.
A Képviselő-testület utasítja a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalt vezető
Jegyzőt, hogy az intézmény vezetője részére a módosított és egységes
szerkezetben foglalt alapító okiratot küldje meg, továbbá a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a változásbejegyzési kérelmet
készítse elő, melynek 8 napon belüli benyújtására felkéri a polgármestert.

A módosító okirat aláírása és az intézményvezető részére történő megküldése
megtörtént. A változásbejegyzési kérelem benyújtásra került.

Határozat száma: 157/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2019.

évi beszámolója és 2020. évi munkaterve elfogadására

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

A Kulturális Központ vezetőjének értesítése a döntésről megtörtént.
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Határozat száma: 158/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2019.

évi beszámolója és 2020. évi munkaterve elfogadására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
könyvtárának 2020. évi munkatervét a mellékletben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.

A Kulturális Központ vezetőjének értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 159/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozóan

A Képviselő-testület elfogadja a feladat-ellátási szerződést megszüntető
szerződést. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
megszüntetéséről készült szerződés aláírására.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. Felek a szerződést megszüntető
szerződést aláírták.

Határozat száma: 160/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés megkötésére vonatkozóan.

A Képviselő-testület elfogadja a feladat-ellátási szerződést. Felhatalmazza a
polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. Felek a szerződést aláírták.

Határozat száma: 161/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdony Városi
Polgárőrség (2483 Gárdony, György Oszkár u. 5.) részére gépjármű
fenntartására, üzemanyagköltségre, egyenruha vásárlásra, szolgálat
teljesítéséhez szükséges eszközök biztosítására, irodai eszközök vásárlására
250.000.- Ft támogatást biztosít a 2020. évi költségvetés 3. számú melléklet
K512.4 sor Polgárőrség támogatása kerete terhére. A támogatás
felhasználásának határideje 2020. december 31.

A támogatási szerződés aláírását követően a Polgárőrség részére a támogatás
kifizetése megtörtént. A Polgárőrség a támogatás felhasználásáról az
elszámolást benyújtotta.

Határozat száma: 162/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme

A Képviselő-testület a Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (2483 Gárdony, Vízárok u. 11.) részére az Egyesület szolgálati
gépjárművének szervíz költségeire, üzemanyag költségre 50.000,- Ft
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támogatást biztosít a 2020. évi költségvetés 3. számú melléklet K512.4 sor
Polgárőrség támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának
határideje 2020. december 31.

A támogatási szerződés aláírását követően az Egyesület részére a támogatás
kifizetése megtörtént. Az egyesület a támogatás felhasználásáról az
elszámolást benyújtotta.

Határozat száma: 163/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Gárdony 2369/1/A/39 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

A Képviselő-testület a Gárdony belterület 2369/2/A/39 hrsz. alatt felvett 116
m2 területű üzlethelyiség megjelölésű ingatlan Dr. Orosz Andrásné által
megvásárolt 411/1160 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával
nem kíván élni.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 164/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Gárdony 2369/3/A/38 hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

A Képviselő-testület a a Gárdony belterület 2369/3/A/38 hrsz. alatt felvett 176
m2 területű „orvosi rendelő” megjelölésű ingatlan Dr. Kocsis Dániel által
megvásárolt 32/176 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem
kíván élni. Az ingatlanhányadra a 33266-4/2001/2000 sz. határozattal
bejegyzett visszavásárlási jogának törléséhez hozzájárul.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 165/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Építési tilalom törlése

A Képviselő-testület a Sukoró 1224 hrsz. alatt felvett beépítetlen terület
megjelölésű ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törléséhez
hozzájárul.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 167/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Javaslat az Igazgyöngy Alapítvány kérelmének támogatására

A Képviselő-testület az Igazgyöngy Alapítvány (4100 Berettyóújfalu, Sinka
utca 7.) részére a komplex esélyteremtő modell szerint kidolgozott munkájuk
működési költségeire 150.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a
2020. 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
2020. december 31.
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A támogatási szerződés aláírását követően az Alapítvány részére a támogatás
kifizetése megtörtént. Az egyesület a támogatás felhasználásáról az
elszámolást benyújtotta.

Határozat száma: 168/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Kátyúzás

A Képviselő-testület a kátyúzási munkák elvégzésére az ALBA ÚT Kft-vel köt
szerződést, a Chernel István utcában aszfalttal 8 090.- Ft/m2 + ÁFA
egységáron, a többi utcában újrahasznosított aszfalttal 5 700.- Ft/m2 + ÁFA
egységáron. Biztosítja a kivitelezés díját a 2020. évi költségvetés terhére. A
munkák elvégzésének határideje: 2020.09.15. Felkéri a polgármestert a
mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént. A kátyúzási munka elkészült, a kivitelezési
díj kifizetésre került.

Határozat száma: 169/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Utcaelnevezés

A Képviselő-testület a gárdonyi 7509/34 hrsz-ú „út” megjelölésű ingatlant
elnevezi, annak a 2484 Gárdony, Mester utca elnevezést adja. Felkéri a
jegyzőt, hogy gondoskodjon az utcanévnek a Földhivatalnál, a
Címnyilvántartásban történő átvezettetéséről és a különböző szervek
tájékoztatásáról, valamint az utcanévtábla elkészíttetéséről és kihelyezéséről.

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént, az utcanévtáblák kihelyezésre
kerültek.

Határozat száma: 172/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Adásvételi szerződés jóváhagyása

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
Üzemeltető és Szolgáltató Zrt. (2484 Agárd, Fürdő tér 1.) a tulajdonát képező
gárdonyi 5313/2 hrsz-ú, 2484 Gárdony, Chernel I. u. 56/A. szám alatti
ingatlant a mellékelt adásvételi szerződésben foglaltak szerint elidegenítse, a
határozatban foglalt módosításokkal.

Az ingatlan elidegenítése megtörtént.

Határozat száma: 173/2020. (VIII. 05.)
Tárgy: Óvodavezetői beosztásra benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntés

módosítása

A Képviselő-testület az óvodavezetői beosztásra benyújtott pályázat
elbírálásáról szóló 141/2020 (VII.15.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja: A magasabb vezetői megbízás 2020. július 02-ától 2025. július
01-ig szól.
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Érintett értesítése a döntésről, valamint a szükséges intézkedések
megtörténtek.

Határozat száma: 183/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: A gárdonyi 7629/1 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása

A Képviselő-testület a 71/2020.(II.12.) számú határozata értelmében a
mellékelt, 7629/1 hrsz-ú ingatlant érintő, Farkas Krisztián János és Farkas
Mária számára történő értékesítés adásvételi szerződését tartalmilag és
formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.

A szerződés aláírása előtt a Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi
észrevételére reagálva az önkormányzat visszavonta az ingatlan értékesítésére
vonatkozó döntéseit, majd a szükséges intézkedések megtétele után a 23/2021.
(I. 25.) polgármesteri határozattal újra értékesítésre került az ingatlan. Az
adásvételi szerződés aláírása megtörtént, vevő az ingatlan vételárát kifizette az
önkormányzat részére.

Határozat száma: 184/2021. (VIII. 19.)
Tárgy: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodás

A Képviselő-testület a Gárdony Város Önkormányzat és a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság között – a 125/2020. (VII. 15.) számú határozattal
megállapított- 800.000,- Ft pénzösszeg felhasználására vonatkozóan
megkötendő megállapodást a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A megállapodás aláírása felek részéről megtörtént, a támogatási összeg
kifizetésre került.

Határozat száma: 189/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Kft. alapító okiratának
módosításáról szóló 146/2020. (VII.22.) határozatot visszavonja.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 190/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2483 Gárdony,
Szabadság út 20-22. szám alatti székhelyét 2484 Gárdony, Mester utca 4-re
változtatja. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti változásnak
a Kft. alapító okiratában történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént. A Kft. ügyvezetője a cégbíróságnál a
Kft. alapító okiratának fenti változásnak megfelelő átvezettetéséről
gondoskodott.
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Határozat száma: 191/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. alapító okiratának módosításáról
szóló 148/2020. (VII. 22.) határozatot visszavonja.

A Kft. ügyvezetőjének értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 192/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: Agárdi Zöld Kft. alapító okirat módosítása

A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. 2484 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-
38. szám alatti székhelyét 2484 Gárdony, Mester utca 4-re változtatja. Felkéri
a Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti változásnak a Kft. alapító
okiratában történő átvezettetéséről.

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént. A Kft. ügyvezetője a
cégbíróságnál a Kft. alapító okiratának fenti változásnak megfelelő
átvezettetéséről gondoskodott.

Határozat száma: 193/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: Bérleti szerződés megszüntetése

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.-vel 2008. október 1-
jén kötött, a 2484 Gárdony Gárdonyi G. u. 34-38. szám alatti ingatlanra
vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt „Bérleti szerződés megszüntetése”
aláírására.

A bérleti szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.

Határozat száma: 194/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése

A Képviselő-testület a 2483 Gárdony Bóné K. u. 8. szám alatti újonnan
átépített és felszerelt konyhát és éttermet vállalkozó által kívánja üzemeltetni,
melynek érdekében beszerzési eljárást kíván lefolytatni. A beszerzési
eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást, vállalkozási szerződés tervezetet
és egyéb dokumentációt a mellékleteknek megfelelően elfogadja. Az
ajánlattételi felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció az alábbi
vállalkozók részére kerül megküldésre: Bányató Vendéglő Kft., Gárdonyi
GYROS Kft., Holan-med Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Tó Party
Rendezvénysorozat Kft.

A képviselő-testület 2020. 09. 30-i ülésén a beszerzési eljárást érvényesnek és
eredménytelennek nyilvánította.

Határozat száma: 197/2020. (VIII. 19.)
Tárgy: Kártérítési kérelem
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A Képviselő-testület Nich Balázs agárdi lakos GRD/12367/2020.
ügyiratszámon érkezett kártérítési kérelmét elutasítja.

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 200/2020. (VIII. 26.)
Tárgy: Dinnyési Vajky kúria tervezési feladatai

A Képviselő-testület a „Vajky György kúria felújítása” (TOP-7.1.1-16)
projekt kiviteli tervének építész munkarészének elkészítésével a Szabó Zsoltot
bízza meg. Biztosítja a bruttó 300.000.- Ft tervezési díjat 2020. évi
költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. A tervező az építész
munkarészeket elkészítette, részére a tervezési díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 201/2020. (VIII. 26.
Tárgy: Dinnyési Vajky kúria tervezési feladatai

A Képviselő-testület a „Vajky György kúria felújítása” (TOP-7.1.1-16) projekt
kiviteli tervének gépészeti munkarészének elkészítésével a Démuth Zalánt
bízza meg. Biztosítja a bruttó 430.000.- Ft tervezési díjat 2020. évi
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

A szerződés szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. A tervező a
gépészeti munkarészeket elkészítette, részére a tervezési díj kifizetése
megtörtént.

Határozat száma: 202/2020. (VIII. 26.)
Tárgy: Dinnyési Vajky kúria tervezési feladatai

A Képviselő-testület a „Vajky György kúria felújítása” (TOP-7.1.1-16) projekt
kiviteli tervének villamos munkarészének elkészítésével a Tervez-CAD
Mérnöki Kft.-t bízza meg. Biztosítja a nettó 490.000 Ft + 27 % ÁFA bruttó
622.300.- Ft tervezési díjat 2020. évi költségvetés terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. A Kft. a projekt kiviteli
tervének villamos munkarészét elkészítette, részükre a tervezési díj kifizetése
megtörtént.

Határozat száma: 203/2020. (VIII. 26.)
Tárgy: Javaslat egészségügyi alapfeladat ellátásra vonatkozó szerződés módosítására

A Képviselő-testület a Gárdony Város Önkormányzat és Zichyújfalu Község
Önkormányzat között 2013. december 19. napján létrejött, 2016. július 29.
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napján módosított feladat-ellátási szerződést 2020. szeptember 01. hatállyal a
határozatban foglaltak szerint módosítja, és elfogadja a mellékelt feladat-
ellátási szerződés módosítást, valamint egységes szerkezetű feladat-ellátási
szerződést. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

A szerződések aláírásra kerültek.

Határozat száma: 204/2020. (VIII. 26.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratának

módosítására

A Képviselő-testület a 39/2016. (II. 24.) számú határozatával elfogadott,
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratát módosító
okiratot az 1. számú mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Jelen
módosító okirat 2020. november 01. napjától kell alkalmazni. Felhatalmazza a
polgármestert a módosító okirat aláírására. A Képviselő-testület utasítja a
Gárdonyi Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyzőt, hogy az intézmény vezetője
részére a módosított és egységes szerkezetben foglalt alapító okiratot küldje
meg, továbbá a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére a
változásbejegyzési kérelmet készítse elő, melynek 8 napon belüli benyújtására
felkéri a polgármestert.

A módosító okirat aláírásra került. Az intézményvezető részére a módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldésre került. A Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságánál a változásbejegyzés átvezetésre
került.

Határozat száma: 205/2020. (VIII. 26.)
Tárgy: Bikavölgyi sétány építése

A Képviselő-testület a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-völgyi
sétány megépítésével” című projekt (TOP-7.1.1-16.) megvalósítására
lefolytatott „Bika-völgyi sétány kialakítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban a STRABAG
Általános Építő Kft. Ajánlattevő és az Útéppark Kft. Ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel
azok egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak.

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 206/2020. (VIII. 26.)
Tárgy: Bikavölgyi sétány építése

A Képviselő-testület a „Közösségi szabadidős tér kialakítása a Bika-völgyi
sétány megépítésével” című projekt (TOP-7.1.1-16) megvalósítására
lefolytatott „Bika-völgyi sétány kialakítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban az Utépszerv Kft.
Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja; a rendelkezésére álló anyagi
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fedezet mértékét: nettó 59.627.773,- Ft + ÁFA összeget. megemeli nettó
5.410.149 Ft + ÁFA összeggel, nettó 65 037 922,- Ft. + ÁFA összegre, és az
eljárást eredményessé nyilvánítja és az Utépszerv Kft. Ajánlattevőt nyilvánítja
az eljárás nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték értékelési szempont alapján
adott ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Az Utépszerv Kft.
Ajánlattevővel kerül megkötésre a vállalkozási szerződés.

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási
szerződés mindkét fél részéről aláírásra került, a Kft. a sétány építését
elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 213/2020. (IX. 02.)
Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése

A Képviselő-testület megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet,
közbeszerzési szakértőt a gárdonyi szabadvízi strandok fejlesztéséhez
kapcsolódóan a „strandok vizesblokkjainak építése tárgyú vállalkozási
szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárás lebonyolításával.
Biztosítja az egy közbeszerzési eljárás br. 900.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes)
megbízási díját vagy szükség esetén a több közbeszerzési eljárás
lebonyolításakor az első közbeszerzési eljárás br. 800.000,- Ft (alanyi ÁFA
mentes) megbízási díját, további közbeszerzési eljárás(ok)ért, közbeszerzési
eljárásonként további br. 250.000 – 250.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes)
megbízási díjat a 2020. évi költségvetésének terhére. Felkéri a polgármestert a
mellékelt megbízási szerződés aláírására

A közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárást megindította, azonban a
képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésén az eljárást mindhárom rész
vonatkozásában eredménytelenné nyilvánította, majd 261/2020. (IX. 30.)
határozatával új közbeszerzési eljárást írt ki.

Határozat száma: 215/2020. (IX. 09.)
Tárgy: Iskolakonyha-technológia – közbeszerzés döntés

A Képviselő-testület „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” (TOP-1.1.3-15)
pályázati projekt megvalósításához kapcsolódóan Gárdony -
Konyhatechnológia” tárgyú, a Kbt. 117. §-a szerinti nyílt eljárásban: az Euro-
Expert Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja érvényesnek, mivel ajánlata
a benyújtott hiánypótlásokkal együtt megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
az Euro-Expert Team Kft. Ajánlattevő ajánlatát nettó 22.617.218,- Ft ajánlati
áron nyilvánítja az eljárás nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési
szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta és ajánlata megfelel
a felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az eljárást eredményessé nyilvánítja, mivel a legjobb ár-érték
arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára (nettó
22.617.218,- Ft) az ajánlatok bontáskor ismertetett fedezet összegén (nettó
27.403.300,- Ft) belül van, szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet tehát
Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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Közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A szerződés a
nyertes vállalkozóval megkötésre került, a cég a munkát elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 223/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületének 2019. évi

szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására

A Képviselő-testület az Egyesület 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját
a mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

A TDM értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 224/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a

munkaszervezet folyamatos működésére biztosított kölcsön visszafizetési
határidejének meghosszabbítására

A képviselő-testület 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 2021. március 31-ig.”
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.

A szerződésmódosítás megtörtént. Az Egyesület kérésére a kölcsön
visszafizetési határideje a 223/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozattal 2021.
december 31-éig meghosszabbításra került.

Határozat száma: 225/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Javaslat Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület számára a faházak

beszerzésére biztosított kölcsön visszafizetési határidejének
meghosszabbítására

A képviselő-testület 458/2019. (XI. 27.) számú határozatával 1.999.835,- Ft
összegű kamatmentes kölcsönt biztosított a Gárdony Város és Térsége
Turisztikai Egyesület számára a „Helyi termékek és termelők bemutatására
alkalmas faházak és installációk beszerzése” című projekt megvalósítására a
2019. évi költségvetés általános tartaléka terhére. A Képviselő-testület az erről
szóló, 2019. november 28-án kelt kölcsönszerződés 5. pontját a következőre
módosítja: „5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását
követően haladéktalanul köteles visszafizetni, legkésőbb 2021. március 31-ig.”
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.
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A szerződésmódosítás megtörtént. Az Egyesület kérésére a kölcsön
visszafizetési határideje a 222/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozattal 2021.
december 31-éig meghosszabbításra került.

Határozat száma: 226/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Társuláshoz történő csatlakozási kérelem elfogadására

A Képviselő-testület a megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló
előterjesztést és a következő határozatot hozza: Gárdony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárulását adja Esztergom Város Önkormányzata és
Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozásához. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási
rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk,
valamint a tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak
kiadása nem volt, ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a
Támogató finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a
jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből
kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, a Képviselő-testület nem
javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város Önkormányzatára a
működésihozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési
kötelezettségének előírását.

A Társulás vezetőjének értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 227/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása

A Képviselő-testület a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő adatok
alapján, mely szerint: 10 fő hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanuló
él a településen, a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskolában 4 fő, a településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul,
a Gárdonyi Géza Általános Iskolában 5 fő, a településen élő hátrányos helyzetű
gyermek tanul, - egyetért a jelenlegi, iskolai felvételi körzetek
meghatározásával.

A Tankerületi Központ értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 228/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Javaslat a Látótér Alapítvány számára a „Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér

állagmegóvása és részleges felújítása” c. projekt megvalósítására biztosított
kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

A képviselő-testület 360/2019. (VIII. 28.) számú határozatával 4.000.000,- Ft
összegű kamatmentes kölcsönt biztosított a Látótér Alapítvány számára a
„Gesztenyéskert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása”
című projekt megvalósítására a 2019. évi költségvetés általános tartaléka
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terhére. A Képviselő-testület az erről szóló, 2019. szeptember 23-án kelt
kölcsönszerződés 5. pontját a következőre módosítja: „5. Adós a kölcsön
összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles
visszafizetni, legkésőbb 2021. március 31-ig.” Felhatalmazza a Polgármestert
a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.

A szerződésmódosítás megtörtént. Az Alapítvány kérésére a kölcsön
visszafizetési határideje a 220/20221. (VI. 14.) polgármesteri határozattal
2021. december 31-ig meghosszabbításra került.

Határozat száma: 230/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. 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 2021. évi fordulójához. A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 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 2021. 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 2021. évi támogatási összegekről, figyelemmel az e tárgyban való
áthúzódó pénzügyi kötelezettségeire.

A nyilatkozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldésre
került. A beérkezett 10 pályázat elbírálására decemberben került sor.

Határozat száma: 231/2020. (IX. 30.)
Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv módosítása

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

A közbeszerzési terv a város honlapján a Kbt. szerint közzétételre került.

Határozat száma: 233/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Közétkeztetési tevékenység elvégzésére kiírt beszerzési eljárásra vonatkozó

döntés

A Képviselő-testület a közétkeztetési tevékenység elvégzésére irányuló
felhívás alapján benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyában indult eljárást
érvényesnek és eredménytelennek nyilvánítja.
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Az ajánlatot benyújtó vállalkozók értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 234/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Bérleti díj csökkentése iránti kérelem

A Képviselő-testület Turbók János az Agárdi Pop Strand üzemeltetőjének
kérelmét támogatja. Az Agárdi Pop Strand 2020. évre előírt bérleti díjának 50
%-át, nettó 348.475.-Ft.- + 94.088.-Ft Áfa (bruttó 442.563.-Ft.) összeg
megfizetését elengedi. Felkéri a jegyzőt, az bérleti díj 2020. évre vonatkozó
előírás módosítására.

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént, a bérleti díj a határozatban
foglaltak szerint módosításra került.

Határozat száma: 238/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Önkormányzati lakások hasznosítása

A Képviselő-testület a 2483 Gárdony, Bóné K. u. 8. szám alatt felépült
lakásokból 3 db lakást szociális célú önkormányzati bérlakásként, 3 db lakást
önkormányzati intézmények dolgozói részére munkaköri bérlakásként kíván
hasznosítani. Felkéri a jegyzőt a lakások bérbeadásának előkészítésére és az
ahhoz kapcsolódó eljárások lefolytatására.

Az önkormányzat a 77/2021. (II. 09.) polgármesteri határozattal módosította
döntését, mely szerint 1 lakást szociális célú önkormányzati bérlakásként, 5
lakást pedig bérleti díjért történő bérbeadás útján hasznosít.

Határozat száma: 239/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

A Képviselő-testület a gárdonyi 1. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó
feladat-ellátásra vonatkozó szerződést 2020. október 1. hatállyal közös
megegyezéssel – a határozat mellékletében szereplő szövegezéssel –
módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátásra vonatkozó
szerződésmódosítás és egységes szerkezetű feladat-ellátásra vonatkozó
szerződés aláírására.

A feladat-ellátásra vonatkozó szerződésmódosítás és az egységes szerkezetű
feladat-ellátásra vonatkozó szerződés aláírása felek részéről megtörtént.

Határozat száma: 240/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Építési és telekalakítási tilalom törlése

A Képviselő-testület a Velence 171/2 hrsz. alatt felvett beépítetlen terület
megjelölésű ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törléséhez
hozzájárul.

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.
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Határozat száma: 246/2020. (IX. 30.)
Tárgy: VHG Nonprofit Kft. székhely változása

A Képviselő-testület a „VHG” Nonprofit Kft. 2481 Velence, Tópart utca 26.
szám alatti székhelyének megszüntetésére és e székhelycímnek a Társasági
szerződés 4. pontjából való törlésére tett javaslatot elfogadja.

A VHG Nonprofit Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 247/2020. (IX. 30.)
Tárgy: VHG Nonprofit Kft. székhely változása

A Képviselő-testület a „VHG” Nonprofit Kft. 2481 Velence 032 hrsz. alatti
telephelyének megszüntetésére és e telephelynek a Társasági szerződés 5.
pontjából való törlésére tett indítványt elfogadja.

A VHG Nonprofit Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 248/2020. (IX. 30.)
Tárgy: VHG Nonprofit Kft. székhely változása

A Képviselő-testület a „VHG” Nonprofit Kft. 2484 Agárd, Gárdonyi Géza utca
34-38. szám alatti fióktelepének megszüntetésére és e fióktelepnek a Társasági
szerződés 5. pontjából való törlésére tett javaslatot elfogadja.

A VHG Nonprofit Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 249/2020. (IX. 30.)
Tárgy: VHG Nonprofit Kft. székhely változása

A Képviselő-testület a 2484 Gárdony, Mester utca 2. szám alatti ingatlannak a
„VHG” Nonprofit Kft. új székhelykénti felvételére és ezen új székhelycímnek
a Társasági szerződés 4. pontjában feltüntetésére tett javaslatot elfogadja.

A VHG Nonprofit Kft. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 251/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Névhasználat, tulajdonosi hozzájárulás és támogatás iránti kérelem

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Sárosd Sakk Egyesület (2433
Sárosd, Fő út 2.) a Gárdony Városi Sakk Egyesület nevet használja.

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 252/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Névhasználat, tulajdonosi hozzájárulás és támogatás iránti kérelem
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A Képviselő-testület a Gárdony Városi Sakk Egyesület kérésére tulajdonosi
hozzájárulását adja a 2484 Gárdony, Márvány u. 27. sz. alatti Agárdi
Közösségi Háznak az Egyesület címeként a sakkszövetségnél történő
engedélyeztetéséhez.

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 253/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Névhasználat, tulajdonosi hozzájárulás és támogatás iránti kérelem

A Képviselő-testület a Gárdony Városi Sakk Egyesület kérésére tulajdonosi
hozzájárulását adja a 2484 Gárdony, Márvány u. 27. sz. alatti Agárdi
Közösségi Háznak az Egyesület címeként a sakkszövetségnél történő
engedélyeztetéséhez.

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 263/2020. (IX. 30.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2020. I-II. negyedévi

tevékenységéről

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
vezérigazgatójának a Zrt. 2020. I-II. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.

A Zrt. vezérigazgatójának értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 264/2020. (IX. 30.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület „Művelődésügyért” kitüntető címet adományoz
Winklerné Paulik Erzsébet részére.

A kitüntetés átadására 2020. október 22-én – a járványhelyzetre tekintettel –
szűk körben került sor.

Határozat száma: 265/2020. (IX. 30.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület „Művelődésügyért” kitüntető címet adományoz Rácz
Ferencné részére.

A kitüntetés átadására 2020. október 22-én – a járványhelyzetre tekintettel –
szűk körben került sor.
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Határozat száma: 266/2020. (IX. 30.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület „Művelődésügyért” kitüntető címet adományoz Kellner
Attila részére.

A kitüntetés átadására 2020. október 22-én – a járványhelyzetre tekintettel –
szűk körben került sor.

Határozat száma: 269/2020. (IX. 30.)
Tárgy: „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület „Gárdony Városért” kitüntető címet adományoz a
Harmata-94 Kft. részére.

A kitüntetés átadására 2020. október 22-én – a járványhelyzetre tekintettel –
szűk körben került sor.

Határozat száma: 271/2020. (IX. 30.)
Tárgy: „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület „Gárdony Városért” kitüntető címet adományoz Horváth
„Digó” István részére.

A kitüntetés átadására 2020. október 22-én – a járványhelyzetre tekintettel –
szűk körben került sor.

Határozat száma: 273/2020. (IX. 30.)
Tárgy: „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület „Gárdony Városért” kitüntető címet adományoz a
Dinnyési Várpark – Alekszi Zoltán részére.

A kitüntetés átadására 2020. október 22-én – a járványhelyzetre tekintettel –
szűk körben került sor.

Határozat száma: 280/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással

A Képviselő-testület megrendeli a IX. utca (Berzsenyi Dániel u. és
Meggyfasor közötti szakaszának) felújítását a PUHI-Tárnok Kft-től. Biztosítja
a nettó 6.029.440,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 7.657.389,- Ft kivitelezési díjat a
2020. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a jótállási idő
meghatározásra kerül 24 hónapban.
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A PUHI-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft. az
utca határozatban megjelölt szakaszának felújítását elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 281/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással

A Képviselő-testület megrendeli a Gyöngy utca (Üdülők útja és Varsa utca
közötti szakaszának) felújítását a PUHI-Tárnok Kft-től. Biztosítja a nettó
4.052.158,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 5.146.241,- Ft kivitelezési díjat a 2020. évi
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására,
azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a jótállási idő
meghatározásra kerül 24 hónapban.

A PUHI-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft. az
utca határozatban megjelölt szakaszának felújítását elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 282/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással

A Képviselő-testület megrendeli a Lehel utca (Szabadka utca és az Agárdi árok
közötti szakaszának) felújítását az Orinoco ’2002 Kft-től. Biztosítja a nettó
6.946.870,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 8.822.525,- Ft kivitelezési díjat a 2020. évi
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására,
azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a jótállási idő
meghatározásra kerül 24 hónapban.

Az Orinoco ’2002 Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft.
az utca határozatban megjelölt szakaszának felújítását elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 283/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással

A Képviselő-testület megrendeli az Álmos vezér utca (Szövetkezetek útja és
Árok utca közötti szakaszának) felújítását a PUHI-Tárnok Kft-től. Biztosítja a
nettó 4.475.031,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 5.683.289,- Ft kivitelezési díjat a 2020.
évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a jótállási idő
meghatározásra kerül 24 hónapban.

A PUHI-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft. az
utca határozatban megjelölt szakaszának felújítását elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 284/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással
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A Képviselő-testület megrendeli a Mátyás király utca (Szövetkezetek útja és
Árok utca közötti szakaszának) felújítását a PUHI-Tárnok Kft-től. Biztosítja a
nettó 4.992.928,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 6.341.019,- Ft kivitelezési díjat a 2020.
évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a jótállási idő
meghatározásra kerül 24 hónapban.

A PUHI-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft. az
utca határozatban megjelölt szakaszának felújítását elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 285/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással

A Képviselő-testület megrendeli a Hunyadi János utca (Gesztenye sor és Petőfi
utca közötti szakaszának) felújítását a PUHI-Tárnok Kft-től. Biztosítja a nettó
5.059.293,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 6.425.302,- Ft kivitelezési díjat a 2020. évi
költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására,
azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a jótállási idő
meghatározásra kerül 24 hónapban.

A PUHI-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft. az
utca határozatban megjelölt szakaszának felújítását elvégezte, részükre a
vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 286/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással

A Képviselő-testület megrendeli az Árpád utca (Szabadka utca és az Agárdi
árok közötti szakaszának) felújítását az Orinoco ’2002 Kft-től. Biztosítja a
nettó 6.756.760,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 8.581.085,- Ft kivitelezési díjat a 2020.
évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés
aláírására, azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a jótállási idő
meghatározásra kerül 24 hónapban.

Az Orinoco ’2002 Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft.
a IX. utca felújítását elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése
megtörtént.

Határozat száma: 287/2020. (X. 14.)
Tárgy: Útépítés – lakossági hozzájárulással

A Képviselő-testület megrendeli a Török Bálint utca (Szabadka utca és az
Agárdi árok közötti szakaszának) felújítását az Orinoco ’2002 Kft-től.
Biztosítja a nettó 6.611.965,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 8.397.196,- Ft kivitelezési
díjat a 2020. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt
szerződés aláírására, azzal a módosítással, hogy a szerződés 8. pontjában a
jótállási idő meghatározásra kerül 24 hónapban.
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Az Orinoco ’2002 Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A Kft.
a IX. utca felújítását elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése
megtörtént.

Határozat száma: 289/2020. (X. 14.)
Tárgy: Vasút utcai ivóvíz vezeték megvalósítása

A Képviselő-testület megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet,
közbeszerzési szakértőt a „Gárdony, 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat bővítése”
tárgyú vállalkozási szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárás
lebonyolításával. Biztosítja a közbeszerzési eljárás br. 400.000,- Ft (alanyi
ÁFA mentes) megbízási díját a 2020. évi költségvetésének terhére. Felkéri a
polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására

A közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárást lebonyolította, részére a
megbízási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 292/2020. (X. 14.)
Tárgy: Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gárdony 7604 hrsz-ú,
természetben 2483 Gárdony, Cinege u. 2. szám alatt található ingatlanon
fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön.

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 293/2020. (X. 14.)
Tárgy: Telephely bérleti szerződés megkötése

A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-vel és az Agárdi Zöld
Kft-vel a 2484 Gárdony, Mester u. 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 2020.
szeptember 01. napjától határozatlan idejű bérleti szerződést köt.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt „Bérleti szerződés” aláírására.

A bérleti szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

Határozat száma: 295/2020. (X. 14.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő kültéri wellness- és
élménymedencéje kivitelezési munkáinak hibás teljesítéséből adódóan
szükségessé vált javítási munkálatok nettó 41.225.956,- Ft + 11.131.008,- Ft
ÁFA, bruttó 52.356.964,- Ft összegű költségét megfizeti az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdő Zrt. részére, az önkormányzat részéről a kivitelezővel szemben a
hibás teljesítésből adódó kár megtérítése iránt történő per megindítása
érdekében.

A pénzösszeg Fürdő részére történő átutalására 2020. október 31-ig sor került.
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Határozat száma: 296/2020. (X. 14.)
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanra pályázat kiírása

A Képviselő-testület a tulajdonában lévő gárdonyi 3655/26 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 kiírással kapcsolatos döntésre a 139/2020. (XI. 15.) polgármesteri
határozattal került sor, a pályázat nyertese az SP HUNGARY Zrt.

Határozat száma: 120/2020. (XI. 04.) polgármesteri határozat
Tárgy: Illegális hulladék felszámolására vonatkozó pályázat benyújtása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester úgy döntött, hogy az Önkormányzat
pályázni kíván a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben
megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6.
pontjában foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívásra 5.000.000,- Ft
összegű támogatás elnyerése céljából.

A pályázat benyújtásra került, és 5 millió Ft-os támogatást nyert, mely
támogatás segítségével sikeresen megtisztításra került a város 2021.
februárjában az illegális hulladéktól. A pályázati elszámolás jóváhagyásra
került.

Határozat száma: 123/2020. (XI. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban
a 2020. december 28., 29., 30., 31-ei munkanapokra igazgatási szünetet rendel
el. Felkéri a jegyzőt, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatásáról
gondoskodjon. Felkéri továbbá, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt
biztosítsa az anyakönyvi ügyeletet, a felettes szervektől érkezett megkeresések
figyelemmel kísérését, teljesítését, valamint a rendkívüli esemény
bekövetkezésekor szükséges, továbbá a halaszthatatlan intézkedések
megtételét.

A lakosság értesítése az igazgatási szünetről megtörtént. Az igazgatási szünet
alatt rendkívüli esemény által indokolt halaszthatatlan intézkedések
megtételére nem került sor.

Határozat száma: 124/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat
Tárgy: Kulturális intézmények bezárása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a város területén levő kulturális
intézmények (Nemzedékek Háza, Klausz Gábor Könyvtár, Agárdi Közösségi
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Ház, Dinnyési Hagyományőrző Központ) működését 2020. november 12-től
határozatlan időre felfüggeszti.

A lakosság értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 125/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozat
Tárgy: A „Katlan” bezárása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a város területén levő „Katlan”-t
2020. november 12-től határozatlan időre bezárja, kizárólag nevelési-, oktatási
intézmények által szervezett tanóra keretében látogatható.

A lakosság értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 129/2020. (XI. 19.) polgármesteri határozat
Tárgy: Vajky György kúria felújítása – közbeszerzési eljárás kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Vajky György kúria felújítása”
című projekt (TOP-7.1.1-16) megvalósítására „Vajky György kúria felújítása”
tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárást kíván lefolytatni - a mellékelt eljárást megindító felhívás és ajánlati
dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkéri: a Fenyő KHT Lakossági
Szolgáltató Kft-t, a GRÁNIT-2001. Kereskedelmi és Építőipari Kft-t, a
MAVA-PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t, a
Palota Porta Ingatlanforgalmazó, közvetítő és beruházó Kft-t, a "PILON"
Építőipari és Szolgáltató Bt-t. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

A szükséges intézkedések megtétele megtörtént, az ajánlatkérések bekérésre
kerültek. A nyertes kiválasztására a 16/2021. (I. 22.) polgármesteri döntéssel
került sor (Fenyő KHT Kft.).

Határozat száma: 130/2020. (XI. 19.) polgármesteri határozat
Tárgy: Vajky György kúria felújítása – közbeszerzési eljárás kiírása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Vajky György kúria felújítása”
tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges fedezet rendelkezésre áll: pályázati projekt (TOP-
7.1.1-16) támogatásból 33.070.866,- Ft + ÁFA, saját forrásból 87.605.069,- Ft
+ ÁFA, összesen 120.675.935,- Ft + ÁFA összeget biztosít, a projekt
megvalósításának ütemezésének megfelelően.

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.
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Határozat száma: 133/2020. (XI. 20.) polgármesteri határozat
Tárgy: A gárdonyi 491/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/7 hrsz-ú, 1.264 m2

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Németh Balázs és Bozai
Dorina számára bruttó 19.900.000 Ft vételáron úgy, hogy a vételárat két
egyenlő részletben fizetik meg. Az első részlet a szerződés aláírásakor, míg a
másodig részlet megfizetése 2021. február 10-ig megtörténik. Az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a
Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé
terjesztésével.

A szerződés aláírásáról 36/2021. (I. 26.) polgármesteri határozattal született
döntés. Vevők a vételárat kifizették az önkormányzat részére.

Határozat száma: 136/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozat
Tárgy: Iskolakonyha – konyhatechnológia - szerződésmódosítás

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a „A gárdonyi iskolakonyha
fejlesztése” (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 azonosító sz.) pályázati projekt
megvalósításához kapcsolódóan Gárdony - Konyhatechnológia” tárgyú
közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertesével, az Euro-Expert
Team Kft-vel szerződést kötött 2020. szeptember 29-én, melyet a melléklet
szerint módosít. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt
szerződésmódosítás aláírására.

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént.

Határozat száma: 137/2020. (XI. 24.) polgármesteri határozat
Tárgy: Földgáz energia beszerzési eljárás

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester úgy dönt, hogy az önkormányzat
belép a Sourcing Hungary Kft., mint független energia beruházási szakértő
által szervezett csoportos földgáz energia beruházási közösségébe. Intézményi
felhasználási célú és közvilágítási célú földgáz energia beszerzés
közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolításával a Sourcing Hungary
Kft-t bízza meg. A megbízási díj fedezetét a 2020. évi költségvetés tartalék
kerete terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a Gárdony Város
Önkormányzat és intézményei összes, földgáz egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználási helyei vonatkozásában a 2021. január 1-től 2023.
október 1-ig tartó szerződéses időszakra a mellékelt ajánlat elfogadásaként a
szükséges nyilatkozatok, szerződések és dokumentumok aláírására, valamint
ezt követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is.

A szükséges nyilatkozatok, szerződések, dokumentumok aláírása megtörtént.

Határozat száma: 138/2020. (XI. 24.) polgármesteri határozat
Tárgy: A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítés
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A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat részéről az Agárdi
Gyógy- és Termálfürdő Zrt. zárt, fizető parkolóját este 7 és reggel 7 óra közötti
időszakban 2020. december 11. napjáig bárki számára ingyenesen
hozzáférhetővé teszi.

A lakosság értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 139/2020. (XI. 25.) polgármesteri határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanra kiírt pályázat – döntés

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a gárdonyi 3655/26 hrsz-ú
önkormányzati terület értékesítésére vonatkozó pályázati kiírásra benyújtott
pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertesévé
az SP HUNGARY Zrt-t választja. Felkéri a jegyzőt az adásvételi szerződés
elkészíttetésére és testület elé tárására.

A szerződés aláírásáról 172/201. (V. 20.) határozatával döntött a polgármester.
A szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 140/2020. (XI. 25.) polgármesteri határozat
Tárgy: Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Fejér Megyei Kormányhivatal
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének „a helyi adókról” szóló
18/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének vizsgálata alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
133. § (2) bekezdésében biztosított hatásköre alapján tett javaslatában
foglaltakkal egyetért, a mellékelt rendelettervezetet elfogadja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről határidőben megtörtént.

Határozat száma: 141/2020. (XI. 25.) polgármesteri határozat
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2020. évi I-III. negyedévi tevékenységéről

szóló tájékoztató

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
Zrt. vezérigazgatójának a Zrt. 2020. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.

A Zrt. értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 142/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozat
Tárgy: A 2019. évi adóztatásról szóló beszámoló
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A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 2019. évi adóztatási tevékenységről
szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 143/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozat
Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Synaxis Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltatóval kötendő feladat-
ellátási szerződésmódosítást - a határozat mellékletében szereplő
szövegezéssel – elfogadja.

A szerződésmódosítás aláírása és a szükséges intézkedések megtörténtek.

Határozat száma: 144/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozat
Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Dr. Kalmár József és Társa
Családorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltatóval
kötendő feladat-ellátási szerződésmódosítást - a határozat mellékletében
szereplő szövegezéssel – elfogadja.

A szerződésmódosítás aláírása és a szükséges intézkedések megtörténtek.

Határozat száma: 145/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozat
Tárgy: A 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 2020. évi költségvetés I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 3.120.327.593 forint tárgyévi
bevétellel és 1.743.039.026 forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 146/2020. (XII. 02.) polgármesteri határozat
Tárgy: Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozó szerződés

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat és a VHG
Nonprofit Kft. között a 2020. december 01-től 2021. február 28-ig terjedő
időtartamban Gárdony város területének hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkáinak elvégzésére vonatkozó mellékelt vállalkozási szerződést elfogadja.
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A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A benyújtott számlák kifizetésre
kerültek.

Határozat száma: 147/2020. (XII. 02.) polgármesteri határozat
Tárgy: Kártérítési kérelem kátyúkár ügyben

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a GRD/17848-1/2020.
ügyiratszámon beérkezett kátyúkár megtérítése iránti igényt elutasítja.

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 148/2020. (XII. 02.) polgármesteri határozat
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester megállapítja, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra
beérkezett 10 pályázat érvényes. A pályázók a határozatban foglaltak szerint
részesülnek „A” típusú ösztöndíjban 2021. évben.

Kérelmezők értesítése a döntésről megtörtént. A döntésnek megfelelően az
EPER rendszerben rögzítésre kerültek a támogatásban részesültek adatai,
részükre a megállapított ösztöndíj fizetése folyamatos.

Határozat száma: 150/2020. (XII. 04.) polgármesteri határozat
Tárgy: 2021. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület nevében Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 2021. évre az
előző évek kötelezettségvállalásával együtt 750.000.-Ft-ra vállal
kötelezettséget az adott évi költségvetés szociális kerete terhére.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 151/2020. (XII. 09.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat 2021. éves ellenőrzési terve

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat 2021. évi belső
ellenőrzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 152/2020. (XII. 09.) polgármesteri határozat
Tárgy: Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítására
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A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester elfogadja a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala által összeállított, és
megküldött, általános iskolák 2021/2022 tanévre vonatkozó kijelölt
beiskolázási körzetek tervezetét.

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

Határozat száma: 153/2020. (XII. 09.) polgármesteri határozat
Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai

ellenőrzési terve

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat 2021-2024. évekre
vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 154/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámoló

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 156/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozat
Tárgy: Bérleti díj mérséklése iránti kérelem

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony 925 hrsz. alatt felvett
beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási
tilalom törléséhez hozzájárul.

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 157/2020. (XII. 14.) polgármesteri határozat
Tárgy: Bérleti díj mérséklése iránti kérelem

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Látótér Alapítvány részéről a
gárdonyi 2390 hrsz-ú, 2483 Gárdony, Bóné K. u. 9. szám alatti ingatlanon
található 80 m2 alapterületű épületrész után fizetendő bérleti díj összegét a
2020. november 1. és 2021. április 30. közötti időszakra vonatkozóan havi
30.000,- Ft+ÁFA/hó összegre mérsékeli.
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A Látótér Alapítvány értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 158/2020. (XII. 15.) polgármesteri határozat
Tárgy: Teremhasználatra vonatkozó megállapodás megkötése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Közösségi Ház 88 m2

„kézműves műhely” elnevezésű termét és a használathoz tartozó közösségi
helyiségeit ingyenes használatba adja a Székesfehérvári Tankerületi Központ
részére. Elfogadja a mellékelt megállapodást.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 160/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat
Tárgy: 2021. évi munkaterv

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a 2021. évi munkatervet a
mellékletnek megfelelően elfogadja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 161/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozat
Tárgy: Tájékoztatás a lakóhely környezeti állapotáról

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a lakóhely környezeti állapotáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi, elfogadja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 162/2020. (XII. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjévé
Horváth Ildikót választja meg 2021. január 01-től 2021. december 31. napjáig
szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető megbízási díját havi bruttó
520.000,- Ft-ban állapítja meg.

A megbízási szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 163/2020. (XII. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megbízása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.
ügyvezetőjévé Tihanyi Tamást választja meg 2021. január 01-től 2021.
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december 31. napjáig szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető munkabérét
havi bruttó 350.000,- Ft-ban állapítja meg.

A munkaszerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 164/2020. (XII. 21.) polgármesteri határozat
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. korábbi telephelyének megszüntetése

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.
(2484 Gárdony, Mester u. 4.) korábbi, 2484 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38.
szám alatti telephelyét megszüntetem.

A korábbi telephely megszüntetésének átvezetése a Cégbíróságnál megtörtént.

Határozat száma: 169/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Bálint Zoltán László képviselő
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 170/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Császár Attila képviselő képviselői
fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 171/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Dávid Zoltán képviselő képviselői
fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 172/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Derecskei Gábor képviselő
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.
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A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 173/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Eötvös Pál Árpád képviselő
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 174/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester dr. Erdei Péterné alpolgármester
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 175/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester dr. Heresznyei Gabriella képviselő
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 176/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester dr. Kalmár József képviselő
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 177/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Muray Rita alpolgármester
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.
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Határozat száma: 178/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Sipos Balázs Gábor képviselő
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 179/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat
Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester Szabóné Schneider Anikó képviselő
képviselői fogadóóráról szóló beszámolóját tudomásul vette.

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.

Határozat száma: 181/2020. (XII. 23.) polgármesteri határozat
Tárgy: A „Tisztítsuk meg az Országot” projekt Gárdony Város közigazgatási

területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester megrendeli a „Tisztítsuk meg az
Országot” című pályázatban szereplő területeken az illegális hulladékok
összegyűjtését, helyszíni szelektálását, szállításra alkalmas állapotba való
összeállítását az Agárdi Zöld Kft.-től. Biztosítja a nettó 968.490,- Ft + 27 %
ÁFA, bruttó 1.230.000,- Ft szolgáltatási díjat.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása 2021. februárban megtörtént, a Kft.
részére a szolgáltatási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 182/2020. (XII. 23.) polgármesteri határozat
Tárgy: A „Tisztítsuk meg az Országot” projekt Gárdony Város közigazgatási területén

lévő illegális hulladéklerakók felszámolása

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-
testület hatáskörében eljáró Polgármester megrendeli a „Tisztítsuk meg az
Országot” című pályázatban szereplő területeken az illegális hulladékok
elszállítását és kezelését a VHG Nonprofit Kft.-től. Biztosítja a nettó
2.771.653,- Ft + 27 % ÁFA, bruttó 3.520.000,- Ft szolgáltatási díjat.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása 2021. februárban megtörtént, a Kft.
részére a szolgáltatási díj kifizetésre került.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 41/2019. (II. 06.),
46/2019. (II. 06.), 50/2019.(II. 06.), 61/2019. (II. 20.), 63/2019. (II. 20.), 72/2019. (II. 20.), 73/2019. (II.
20.), 85/2019. (II. 27.), 103/2019. (II. 27.), 104/2019. (II. 27.), 114/2019. (III. 13.), 115/2019. (III. 13.),
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165/2019. (IV. 17.), 166/2019. (IV. 17.), 174/2019. (IV. 17.), 196/2019. (IV. 24.), 223/2019. (V. 09.),
247/2019. (V. 29.), 253/2019. (V. 29.), 271/2019. (VI. 05.), 287/2019. (VI. 19.), 302/2019. (VI. 26.),
308/2019. (VI. 26.), 309/2019.(VII. 17.), 320/2019. (VII. 17.), 323/2019. (VII. 17.), 324/2019. (VII.17.),
325/2019. (VII. 17.), 326/2019. (VII. 17.), 327/2019. (VII. 17.), 328/2019.(VII. 17.), 329/2019. (VII.
17.), 341/2019. (VII. 31.), 443/2019. (XI. 06.), 468/2019. (XI. 27.), 469/2019. (XI. 27.), 497/2019. (XII.
18.), 500/2019. (XII. 18.), 502/2019. (XII. 18.), 6/2020. (I. 29.), 11/2020. (I. 29.), 12/2020. (I. 29.),
30/2020. (I. 29.), 69/2020. (II. 12.), 70/2020. (II. 12.), 71/2020. (II. 12.), 83/2020. (II. 26.), 88/2020. (II.
26.), 90/2020. (II. 26.), 97/2020. (III. 11.), 98/2020. (III. 11.), 99/2020. (III.11.), 104/2020. (III. 11.),
120/2020. (VII. 15.), 131/2020. (VII. 15.), 132/2020. (VII. 15.), 133/2020. (VII. 15.), 137/2020. (VII.
15.), 138/2020. (VII. 15.), 140/2020. (VII. 15.), 141/2020. (VII. 15.), 145/2020. (VII. 22.), 146/2020.
(VII. 22.), 147/2020. (VII. 22.), 148/2020. (VII. 22.), 156/2020. (VIII. 05.), 157/2020. (VIII. 05.),
158/2020. (VIII. 05.), 159/2020. (VIII. 05.), 160/2020. (VIII. 05.), 161/2020. (VIII. 05.), 162/2020.
(VIII. 05.), 163/2020. (VIII. 05.), 164/2020. (VIII. 05.), 165/2020. (VIII. 05.), 167/2020. (VIII. 05.),
168/2020. (VIII. 05.), 169/2020. (VIII. 05.), 172/2020. (VIII. 05.), 173/2020. (VIII. 05.), 183/2020.
(VIII. 19.), 184/2020. (VIII. 19.), 189/2020. (VIII. 19.), 190/2020. (VIII. 19.), 191/2020. (VIII. 19.),
192/2020. (VIII. 19.), 193/2020. (VIII. 19.), 194/2020. (VIII. 19.), 197/2020. (VIII. 19.), 200/2020.
(VIII. 26.), 201/2020. (VIII. 26.) 202/2020. (VIII. 26.), 203/2020. (VIII. 26.), 204/2020. (VIII. 26.),
205/2020. (VIII. 26.), 206/2020. (VIII. 26.), 213/2020. (IX. 02.), 215/2020. (IX. 09.), 223/2020. (IX.
30.), 224/2020. (IX. 30.), 225/2020. (IX. 30.), 226/2020. (IX. 30.), 227/2020. (IX. 30.), 228/2020. (IX.
30.), 230/2020. (IX. 30.), 231/2020. (IX. 30.), 233/2020. (IX. 30.), 234/2020. (IX. 30.), 238/2020. (IX.
30.), 239/2020. (IX. 30.), 240/2020. (IX. 30.), 246/2020. (IX. 30.), 247/2020. (IX. 30.), 248/2020. (IX.
30.), 249/2020. (IX. 30.), 251/2020. (IX. 30.), 252/2020. (IX. 30.), 253/2020. (IX. 30.), 263/2020. (IX.
30.), 264/2020. (IX. 30.), 265/2020. (IX. 30.), 266/2020. (IX. 30.), 269/2020. (IX. 30.), 271/2020. (IX.
30.), 273/2020. (IX. 30.), 280/2020. (X. 14.), 281/2020. (X. 14.), 282/2020. (X. 14.), 283/2020. (X. 14.),
284/2020. (X. 14.), 285/2020. (X. 14.), 286/2020. (X. 14.), 287/2020. (X. 14.), 289/2020. (X. 14.),
292/2020. (X. 14.), 293/2020. (X. 14.), 295/2020. (X. 14.), 296/2020. (X. 14.) számú határozatok,

valamint a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében a polgármester által meghozott
12/2020. (IV. 06.), 13/2020. (IV. 06.), 14/2020. (IV. 06.), 16/2020. (IV. 06.), 20/2020. (IV. 06.),
21/2020. (IV. 06.), 24/2020. (IV. 06.), 25/2020. (IV. 06.), 34/2020. (IV. 15.), 36/2020. (IV. 20.),
37/2020. (IV. 20.), 38/2020. (IV. 20.), 39/2020. (IV. 28.), 49/2020. (V. 05.), 53/2020. (V. 11.), 54/2020.
(V. 11.), 55/2020. (V. 11.), 69/2020. (V. 21.), 73/2020. (V. 25.), 74/2020. (V. 26.), 75/2020. (V. 26.),
79/2020. (V. 27.), 88/2020. (VI. 05.), 89/2020. (VI. 10.), 90/2020.(VI. 10.), 91/2020. (VI. 10.), 92/2020.
(VI. 10.), 93/2020. (VI. 10.), 107/2020. (VI. 12.), 108/2020. (VI. 12.), 110/2020. (VI. 12.), 111/2020.
(VI. 17.), 112/2020. (VI. 17.), 113/2020. (VI. 17.), 114/2020. (VI. 17.), 119/2020. (VI. 17.), 120/2020.
(XI. 04.), 123/2020. (XI. 10.), 124/2020. (XI. 12.), 125/2020. (XI. 12.), 129/2020. (XI. 19.), 130/2020.
(XI. 19.), 133/2020. (XI. 20.), 136/2020. (XI. 23.), 137/2020. (XI. 24.), 138/2020. (XI. 24.), 139/2020.
(XI. 25.), 140/2020. (XI. 25.), 141/2020. (XI. 25.), 142/2020. (XII. 01.), 143/2020. (XII. 01.), 144/2020.
(XII. 01.), 145/2020. (XII. 01.), 146/2020. (XII. 02.), 147/2020. (XII. 02.), 148/2020. (XII. 02.),
150/2020. (XII. 04.), 151/2020. (XII. 09.), 152/2020. (XII. 09.), 153/2020.(XII. 09.), 154/2020. (XII.
10.), 156/2020. (XII. 10.), 157/2020. (XII. 14.), 158/2020. (XII. 15.), 160/2020. (XII. 18.), 161/2020.
(XII. 18.), 162/2020. (XII. 21.), 163/2020. (XII. 21.), 164/2020. (XII. 21.), 169/2020. (XII. 22.),
170/2020. (XII. 22.), 171/2020. (XII. 22.), 172/2020. (XII. 22.), 173/2020.(XII. 22.), 174/2020. (XII.
22.), 175/2020. (XII. 22.), 176/2020. (XII. 22.), 177/2020. (XII. 22.), 178/2020. (XII. 22.), 179/2020.
(XII. 22.), 181/2020. (XII. 23.), 182/2020. (XII. 23.) számú határozatok végrehajtásáról jóváhagyólag
tudomásul veszi.

Gárdony, 2021. november 19.
Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó


