
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 

2022. december 14-én megtartott üléséről 

 

Jelen voltak:  

Tóth István       polgármester 

Bálint Zoltán László   képviselő 

  Császár Attila    képviselő   

  Dávid Zoltán     képviselő   

  Derecskei Gábor   képviselő 

  Eötvös Pál Árpád   képviselő  

  Dr. Erdei Péterné   alpolgármester  

  Dr. Heresznyei Gabriella  képviselő  

  Dr. Kalmár József   képviselő   

  Muray Rita    alpolgármester  

  Sipos Balázs Gábor   képviselő 

  Szabóné Schneider Anikó  képviselő 

      

Hivatal részéről:  

  Jankovics Zoltánné   jegyző 

  dr. Sántha Tibor   aljegyző 

  Szabóné Vereczkei Anikó  irodavezető 

  dr. Drdul Emília   irodavezető 

  Belányi Boglárka    jegyzőkönyvvezető  

 

Lakosság részéről: 0 fő 

 

Tóth István polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-

testület 12 fővel határozatképes, mivel 11 képviselő és a polgármester jelen voltak. 

 

Előadta, hogy először az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalásáról fognak szavazni. Ezt 

követően felsorolta a zártan tárgyalandó előterjesztéseket.  

 

Tóth István polgármester elsőként a „Tájékoztató köztartozás mentesség tárgyában” című 

előterjesztés zárt ülésen való tárgyalását tette fel szavazásra.  

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

598/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Tájékoztató köztartozás mentesség tárgyában” c. 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

CLXXXIX. tv. – MÖTV – 46. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján. 
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Tóth István polgármester javasolta, hogy a 2.) „Tájékoztatás köztartozás mentesség 

tárgyában” című előterjesztést vegye le napirendjéről a képviselő-testület. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

599/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés napirendről levételéről  

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2.) „Tájékoztatás köztartozás mentesség 

tárgyában” c. előterjesztést levette napirendjéről. 

 

Tóth István polgármester „Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása” c. előterjesztés 

zárt ülésen való tárgyalását tette fel szavazásra.  

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

600/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

„Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása” 

c. előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

CLXXXIX. tv. – MÖTV – 46. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester „A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megbízása” c. 

előterjesztés zárt ülésen való tárgyalását tette fel szavazásra. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

    Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

601/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

„A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 

ügyvezetőjének megbízása” c. előterjesztést zárt 
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ülésen tárgyalja, a 2011. évi CLXXXIX. tv. – 

MÖTV – 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az „Agárdi Gyógy- és 

Termálfürdő Zrt. geotermikus fűtési rendszer bérleti díj mérséklése iránti kérelem” c. 

előterjesztést vegye fel napirendjére és zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

602/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés napirendre felvételéről és zártan 

tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az „Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 

geotermikus fűtési rendszer bérleti díj mérséklése 

iránti kérelem” című előterjesztést felvette 

napirendjére és zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

CLXXXIX. tv. – MÖTV – 46. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület „Az Agárdi Gyógy- és 

Termálfürdő Zrt. vezérigazgatójának juttatása” c. előterjesztést vegye fel napirendjére és zárt 

ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

603/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés napirendre felvételéről és zártan 

tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

„Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 

vezérigazgatójának juttatása” című előterjesztést 

felvette napirendjére és zárt ülésen tárgyalja, a 

2011. évi CLXXXIX. tv. – MÖTV – 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a „Bérleti szerződés 

megkötése” c. előterjesztést vegye fel napirendjére és zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-

testület. 
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- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

604/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés napirendre felvételéről és zártan 

tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a „Bérleti szerződés megkötése” című 

előterjesztést felvette napirendjére és zárt 

ülésen tárgyalja, a 2011. évi CLXXXIX. tv. – 

MÖTV – 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a „Gárdonyi Városüzemeltetési 

Kft. bérleti ügye” c. előterjesztést vegye fel napirendjére és zárt ülésen tárgyalja meg a 

képviselő-testület. 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

605/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés napirendre felvételéről és zártan 

tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. bérleti ügye” 

című előterjesztést felvette napirendjére és zárt 

ülésen tárgyalja, a 2011. évi CLXXXIX. tv. – 

MÖTV – 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/1. „2022. évi közbeszerzési terv módosítása” 

c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta:    

- Gárdony Város Önkormányzat 

- Képviselő-testületének 

- 606/2022. (XII. 14.) határozata 

- előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

-  

- Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az Egyebek/1. „2022. évi 

közbeszerzési terv módosítása” című 

előterjesztést felvette napirendjére. 
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Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/2. „Napsugár Strand bejárata előtti tér 

felújítása – közbeszerzés kiírása” c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta:    

- Gárdony Város Önkormányzat 

- Képviselő-testületének 

- 607/2022. (XII. 14.) határozata 

- előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

-  

- Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az Egyebek/2. „Napsugár Strand 

bejárata előtti tér felújítása – közbeszerzés 

kiírása” című előterjesztést felvette 

napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/3. „HÉTFA Elemző Központ Kft-vel kötött 

vállalkozási szerződés módosítása” c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta:    

- Gárdony Város Önkormányzat 

- Képviselő-testületének 

- 608/2022. (XII. 14.) határozata 

- előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

-  

- Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az Egyebek/3. „HÉTFA Elemző 

Központ Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 

módosítása” című előterjesztést felvette 

napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/4. „Korábbi évek meg nem valósult 

beruházásairól döntés” c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta:    

- Gárdony Város Önkormányzat 

- Képviselő-testületének 

- 609/2022. (XII. 14.) határozata 

- előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

-  

- Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az Egyebek/4. „Korábbi évek meg 
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nem valósult beruházásairól döntés” című 

előterjesztést felvette napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/5. „Javaslat egészségügyi szolgáltatás 

áthelyezésére” c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta:    

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

610/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/5. „Javaslat egészségügyi szolgáltatás 

áthelyezésére” című előterjesztést felvette 

napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/6. „Termőföld haszonbérleti díjak 

módosítása”c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta:    

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

611/2022. (XII. 14.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/6. „Termőföld haszonbérleti díjak 

módosítása” című előterjesztést felvette 

napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javaslatot tett az ülés napirendjének elfogadására, a fenti 

módosításokkal együtt. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

612/2022. (XII. 14.) határozata 

napirend elfogadásáról 

 

Napirend: 
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 Szám: Tárgy: Előadó: 

 
Előterjesztés zártan 

tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés levételéről 

döntés 

 

 
Előterjesztés zártan 

tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés zártan 

tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés felvétele és 

zártan tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés felvétele és 

zártan tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés felvétele és 

zártan tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés felvétele és 

zártan tárgyalásáról döntés 

 

 
Egyebek/1. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés 

 

 

Egyebek/2. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés

  

 

 
Egyebek/3. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés 

 

 
Egyebek/4. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés 

 

 
Egyebek/5. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés 

 

 
Egyebek/6. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés 

 

 Napirend elfogadása  

1. 
A 2023. évi munkaterv 

elfogadása 

Jankovics 

Zoltánné 

jegyző 

2. 

Javaslat a Velencei Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás  

     Társulási Megállapodása 

V. számú módosítására 

Tóth István 

polgármester 

3 

Javaslat a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi központi 

ügyeleti feladatok ellátására 

    vonatkozó Ellátási 

Szerződés VI. módosítására, s 

kapcsolódó döntés 

meghozatalára 

Tóth István 

polgármester 

4. 

Javaslat a Velencei Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás 

működéséhez tagdíj 

biztosítására 

Tóth István 

polgármester 

5. 
A 2023. évi átmeneti 

gazdálkodás 

Jankovics 

Zoltánné 
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jegyző 

6. 

Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való 

kapcsolattartási kötelezettsége, 

valamint képviselői 

tevékenységükről való 

tájékoztatás 

 

Tóth István 

polgármester 

7. 
A lakosság tájékoztatása a 

környezet állapotáról 

Tóth István 

polgármester 

8. 
2023. évi belső ellenőrzési 

terv elfogadása 

Jankovics 

Zoltánné 

jegyző 

9. 

Javaslat iskolák felvételi 

körzetének megállapításához 

vélemény kialakítására 

Tóth István 

polgármester 

10. 

Javaslat a 2. számú felnőtt 

háziorvosi körzet feladat-

ellátásra vonatkozó szerződés 

módosítására 

Tóth István 

polgármester 

 

11. 
2022. évi közbeszerzési terv 

módosítása 

Tóth István 

polgármester 

 

12. 

Napsugár Strand bejárata előtti 

tér felújítása – közbeszerzés 

kiírása 

Tóth István 

polgármester 

13. 

„HÉTFA Elemző Központ 

Kft-vel kötött vállalkozási 

szerződés módosítása 

Tóth István 

polgármester 

14. 
Korábbi évek meg nem 

valósult beruházásairól döntés 

Tóth István 

polgármester 

15. 
Javaslat egészségügyi 

szolgáltatás áthelyezésére 

Tóth István 

polgármester 

16. 
Termőföld haszonbérleti díjak 

módosítása 

Tóth István 

polgármester 

 

 

1.) A 2023. évi munkaterv elfogadása 

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Dr. Kalmár József képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 

határozati javaslat elfogadását támogatta. 

 

Szabóné Schneider Anikó képviselő elmondta, hogy az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális 

Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
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dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra „A 2023. évi munkaterv elfogadása” c. 

előterjesztés határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

613/2022. (XII. 14.) határozata 

„A 2023. évi munkaterv elfogadása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2023. évi munkatervet a mellékletnek 

megfelelően elfogadja. 

 

 

2.) Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása V. 

számú módosítására 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester összefoglalóan, röviden ismertette az előterjesztés előzményeit, 

majd kérte a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás Társulási Megállapodása V. számú módosítására” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

   

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

614/2022. (XII. 14.) határozata 

a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

Társulási Megállapodás V. számú módosításáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás Társulási Megállapodása módosítására 

vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal 

egyetértve az alábbi döntést hozza: 
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I. 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 

módosítja, mely a V. módosítás: 

 

1. A Társulási Megállapodás V/18.1. pontja 

kiegészítendő azzal, hogy a III/1.3. pontban 

nevesített Szerződés bármely jogcímen 

megszüntetése esetén az új feladatellátási 

szerződés megkötése, módosítása, annak 

megszüntetése esetén gyakorol a Társulási Tanács 

átruházott jogkört. 

 

2. A Társulási Megállapodás VIII/5. pont helyébe az 

alábbi szövegezés lép: 

 

„5. A társult önkormányzatonkénti működési 

hozzájárulás vetítési alapja költségvetés és a 

zárszámadás során – a NEAK finanszírozás 

esetében irányadó – az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben – avagy 

helyébe lépő mindenkor hatályos jogszabályban – 

meghatározott időpontú állapot szerinti teljes 

lakosságszám, mely az egészségügyi szolgáltató 

finanszírozási szerződésében is meghatározott 

időpont.” 

 

3. A Társulási Megállapodás IX/1. pontjában a „2 

hónappal” szövegrész helyébe „legalább 2 héttel” 

szövegezés lép, továbbá a IX/4.6. pont hatályát 

veszti. 

 

4. A Társulási Megállapodás XIII/5. pontja első 

bekezdéséből az inkasszóra vonatkozó utalás 

hatályát veszti. 

 

5. A Társulási Megállapodás XV/1. pontja akként 

módosul, hogy a Székesfehérvári Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság megnevezés helyébe az 

„illetékes Veszprémi Törvényszék, mint 

munkaügyi bíróság” lép. 

 

6. A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi 10. 

és 11. ponttal: 

 

„10. A Társulási Megállapodás V. számú módosítását: 

• Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete 

…/2022. (XII….) számú határozattal,  
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• Kápolnásnyék Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete …/2022. (XII….) számú 

határozattal,   

• Pákozd Nagyközség Önkormányzata 

Képviselőtestülete …/2022. (XII….) számú 

határozattal,  

• Pázmánd Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete …/2022. (XII….) számú 

határozattal,  

• Sukoró Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

…/2022. (XII….) számú határozattal,  

• Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

…/2022. (XII….) számú határozattal,  

• Vereb Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

…/2022. (XII…) számú határozattal, 

• Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete  

…/2022. (XII….) számú határozattal, 

 

• Zichyújfalu Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete …/2022. (XII….) számú  

 

határozatával fogadta el, s foglalta a 

módosítással egységes szerkezetbe. 

 

11. A Társulási Megállapodás V. számú módosítása a 

módosítást utolsóként jóváhagyó Képviselő-

testület határozatának meghozatala napján lép 

hatályba azzal, hogy a VIII/5. pont rendelkezései 

2023. január 1.-napjától a IX/1. pont szerinti 

módosítás a már folyamatban lévő 

feladatellátáshoz való csatlakozásra 

alkalmazandó.” 

 

7. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás 

egyéb pontjait módosítani nem javasolja, azok 

változatlanul kötelező érvényűek.  

 

II. 

 

A Képviselő-testület a Velencei Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodását a I. 

pontban foglalt módosítással egységes szerkezetbe 

foglalja, felhatalmazva a polgármestert annak 

aláírására.  

 

A Képviselő-testület felkéri továbbá a 

polgármestert, hogy a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzője 

részére jelen határozat kivonatát küldje meg. 

 

Felelős: Tóth István  

  polgármester 
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Határidő: 2022. december 20. 

 

 

3.) Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására 

vonatkozó Ellátási Szerződés VI. módosítására, s kapcsolódó döntés meghozatalára 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi 

központi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Ellátási Szerződés VI. módosítására, s 

kapcsolódó döntés meghozatalára” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

615/2022. (XII. 14.) határozata 

a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi 

ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó ellátási 

szerződés VI. módosításáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a háziorvosi és házi gyermekorvosi 

központi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 

Ellátási Szerződés VI. számú módosítására vonatkozó 

előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az 

alábbi döntéseket hozza. 

 

I. 

 

Gárdony Város Önkormányzat a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására 

vonatkozó Ellátási Szerződés módosítását az alábbi 

tartalommal elfogadja, mely a VI. számú módosítás: 

 

1. Az Ellátási Szerződés – továbbiakban: Szerződés – 2., 

4. és 9.4. pontjában az „illetékes Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve” szövegezés 

helyébe „Fejér Megyei Kormányhivatal” lép. 

 

2. A Szerződés 8.2. pontjának szövegezése, továbbá a 

19. pontja az ügyeletben résztvevő személyek körében 
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kiegészül az „orvosrezidensek, mentőtisztek” 

megnevezéssel.  

 

3. A Szerződés 8.3. pontja helyébe az alábbi 

megállapodás lép: 

 

„8.3. Az ügyeleti időtartamban folyamatosan 1 fő orvos, 1 

fő szakdolgozó és 1 fő gépkocsivezető, a 6.2. pont 

szerinti időtartamban látja el a feladatot, amennyiben 

1 fő orvos helyett mentőtiszt, vagy rezidens van jelen 

úgy plusz 1 fő készenléti orvos bevonásával látja el a 

feladatot.” 

 

4. A Szerződés 9.5. pontjában az „Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár” helyébe „Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő” szövegezés lép. 

 

5. A Szerződés 12. pontja kiegészül az alábbi négy, öt és 

hatodik bekezdéssel: 

 

„A 10.1.-10.9. pontban szereplő megbízó 

önkormányzatok vállalják, hogy 2023. január 1.-jei 

hatállyal éves költségvetésük terhére a NEAK 

finanszírozás alapját képező lakosságszám alapul 

vételével 3000 fő lakosságszám alatti települések 

esetén 100,-Ft/fő/hó, 3000 fő felett lakosságszámú 

települések esetén 106,-Ft/fő/hó működési támogatást 

biztosítanak. A tagi önkormányzatok vállalják 2023. 

évi költségvetésükben a működési támogatás 

összegének ezen mértékekben történő szerepeltetését 

és biztosítását azzal, hogy a további mindenkori éves 

költségvetésükben a feladatellátási szerződés 

módosításának időpontjáig ezen működési támogatás 

összegeket szerepeltetik. 

 

A működési támogatás lakosságszáma a NEAK által 

valamennyi egészségbiztosítási alapból finanszírozott 

háziorvosi ügyeleti ellátást nyújtó szolgáltató részére 

megküldött lakosságadatok alapján aktualizált, a 

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 

Közhasznú Nonprofit Kft. 070094500 ügykódját, s az 

ügyeleti szolgálat 001003232 ÁNTSZ kódját és 

működési adatait (ellátási területhez tartozó 

települések ellátandó lakosságszámát) tartalmazó IV. 

számú melléklet alapján kerül megállapításra.) 

 

Amennyiben a feladatellátási szerződés módosítását 

valamennyi megbízó önkormányzat 2022. december 

31.-napjáig nem fogadja el, úgy az utolsóként 

elfogadó képviselő-testület határozatának 

meghozataláig a 2019. április 1.-napjától irányadó 

működési támogatás összege fizetendő a NEAK 



 14 

finanszírozás alapján képező lakosságszám alapján, a 

különbözeti összeg pedig a teljeskörű elfogadást 

követő hónapban esedékes működési támogatás 

összegével együttesen esedékes.” 

 

6. A Szerződés 12.1. pontja szövegezése kiegészül az 

alábbi utolsó mondatrésszel: 

 

„melynek mértéke 2023. január 1.-napjától kezdődően 

492.800,-Ft/hó.” 

 

7. A Szerződés 12.3. pontjában a „tárgyév október 1-i 

népességadatok” szövegezés helyébe a „hatályos 

finanszírozási szerződésben szereplő népességadatok” 

meghatározás lép.  

 

8. A Szerződés kiegészül az alábbi 31. ponttal 

 

„31. Az ellátási szerződés VI. módosítása 2023. január 1.-

napjától alkalmazandó, mely VI. számú módosítást: 

 

31.1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete …/2022. (XII….) számú 

határozatával 

31.2. Nadap Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

…/2022. (XII.…..) számú határozatával,  

31.3. Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

…/2022. (XII…..) számú határozatával,  

31.4. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

…/2022. (XII…..) számú határozatával,  

31.5. Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

…/2022. (XII…..) számú határozatával,  

31.6. Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete 

…/2022. (XII…..) számú határozatával,  

31.7. Vereb Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

…/2022. (XII…..)  számú határozatával,  

31.8. Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

…/2022. (XII…..)  számú határozatával, 

31.9. Zichyújfalu Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete …/2022. (XII…..) számú 

határozatával 

 

fogadta el, foglalta a módosítással egységes 

szerkezetbe s hatalmazta fel a polgármestert a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szerződés aláírására.  

 

A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

Társulási Tanácsa az ellátási szerződés módosítását 

a 29/2022. (XI.30.) számú határozatával fogadta el s 

foglalta a módosítással egységes szerkezetbe, 
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felhatalmazva a Társulási Tanács elnökét annak 

aláírására. 

 

A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 

Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése a …./2022. 

(XI.30.) számú taggyűlési határozatával döntött a 

módosítás elfogadásáról, felhatalmazva az ügyvezetőt 

a módosítással egységes szerkezetbe foglalt okirat 

aláírására.”   

 

9. A Szerződés további pontjai nem módosulnak, azok 

változatlanul kötelező érvényűek.  

 

II. 

 

A Képviselő-testület az Ellátási Szerződést a I. 

pontban foglalt módosítással a határozat 1. számú 

mellékleteként egységes szerkezetbe foglalja felkérve 

a polgármestert - annak teljes körű elfogadását 

követően – történő aláírására. 

 

Felelős:  Tóth István 

   polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

III. 

 

A Képviselő-testület a Velencei Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása VIII/6. 

pontjában foglaltaknak megfelelően a 106,-Ft/fő/hó 

működési támogatás összegének viselését vállalja, s a 

készenléti feladatokat ellátó orvos foglalkoztatási 

költségeihez a havi 492.800,-Ft lakosságszám 

arányosan megosztott költségét is működési 

támogatásként megfizeti, melyet 2023. évi 

költségvetési rendeletében szerepeltet. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

jelen határozat kivonatát a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó Velencei Polgármesteri Hivatal 

jegyzője részére küldje meg. 

 

Felelős:    Tóth István 

     polgármester 

Határidő:  2022. december 16. 

 
 

 

4.) Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj 

biztosítására 

     Előadó: Tóth István polgármester 
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Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény 

ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és 

elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás működéséhez tagdíj biztosítására” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

616/2022. (XII. 14.) határozata 

„Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás működéséhez tagdíj biztosítására” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás tagdíja biztosítására vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést 

hozza: 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2023. évi költségvetésében vállalja az alábbi 

tagdíj biztosítását:  

 

1. Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás tagdíja 2022. január 1-jei állapot szerinti 

lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 595.920,-Ft. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a 

Polgármestert, hogy a határozat kivonatát a 

Társulási munkaszervezeti feladatait ellátó 

Velencei Polgármesteri Hivatal jegyzője részére 

küldje meg.  

 

Felelős: Tóth István 

  polgármester 

Határidő: 2023. január 15. 

 

 

5.) A 2023. évi átmeneti gazdálkodás 

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését. 
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Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a 2023. évi átmeneti gazdálkodásra vonatkozó 

rendelet tervezetet.  

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Gárdony Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

53/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról 

  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendeletét a mellékletnek 

megfelelően elfogadta. 

 

 

 
 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a bizottsági vélemény 

ismertetését. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta az összes képviselői beszámoló tekintetében. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Bálint Zoltán László képviselő 

beszámolója tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

617/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

6.) Önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási 

kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről való tájékoztatás 

     Előadó: Tóth István polgármester 
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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bálint Zoltán László képviselő kapcsolattartásról 

szóló beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Császár Attila képviselő beszámolója 

tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

618/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Császár Attila képviselő kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Dávid Zoltán képviselő beszámolója 

tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

619/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dávid Zoltán képviselő kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 
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Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Derecskei Gábor képviselő beszámolója 

tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

620/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Derecskei Gábor képviselő kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Eötvös Pál Árpád képviselő beszámolója 

tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

621/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Eötvös Pál Árpád képviselő kapcsolattartásról 

szóló beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 
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Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Dr. Erdei Péterné alpolgármester, 

képviselő beszámolója tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

622/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Erdei Péterné képviselő kapcsolattartásról 

szóló beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Dr. Heresznyei Gabriella képviselő 

beszámolója tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

623/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Heresznyei Gabriella képviselő 

kapcsolattartásról szóló beszámolóját tudomásul 

vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 
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való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Dr. Kalmár József képviselő beszámolója 

tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

624/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Kalmár József képviselő kapcsolattartásról 

szóló beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Muray Rita alpolgármester, képviselő 

beszámolója tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

625/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Muray Rita képviselő kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Sipos Balázs Gábor képviselő 

beszámolója tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 
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elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

626/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Sipos Balázs Gábor képviselő kapcsolattartásról 

szóló beszámolóját tudomásul vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati képviselők 

választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységükről 

való tájékoztatás” c. előterjesztés határozati javaslatát Szabóné Schneider Anikó képviselő 

beszámolója tekintetében. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

627/2022. (XII. 14.) határozata 

„Önkormányzati képviselők választópolgárokkal 

való kapcsolattartási kötelezettsége, valamint 

képviselői tevékenységükről való tájékoztatás” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szabóné Schneider Anikó képviselő 

kapcsolattartásról szóló beszámolóját tudomásul 

vette. 

 

Határidő: értesítésre azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

7.) A lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

     Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemény ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra 

javasolta a határozati javaslatot. 
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Tóth István polgármester feltette szavazásra „A lakosság tájékoztatása a környezet 

állapotáról” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, 1 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

628/2022. (XII. 14.) határozata 

„A lakosság tájékoztatása a környezet 

állapotáról” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a lakóhely környezeti állapotáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi, elfogadja. 

 

Határidő: tájékoztató közzététele Gárdony Város 

honlapján 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

8.) 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra 

javasolta a határozati javaslatot. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a 

határozati javaslatot. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása” c. 

előterjesztés határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

629/2022. (XII. 14.) határozata  

a „2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az önkormányzat 2023. évi belső 

ellenőrzési tervét a mellékletnek megfelelően 

jóváhagyja. 
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Felelős:   Jankovics Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

9.) Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítására 

     Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Ezt követően kérte a bizottsági 

vélemény ismertetését. 

 

Szabóné Schneider Anikó képviselő elmondta, hogy az Idegenforgalmi, Oktatási és Kulturális 

Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat iskolák felvételi körzetének 

megállapításához vélemény kialakítására” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

630/2022. (XII. 14.) határozata  

a „Javaslat iskolák felvételi körzetének 

megállapításához vélemény kialakítására” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a Székesfehérvári Tankerületi Központ 

által összeállított, és megküldött, általános iskolák 

2023/2024 tanévre vonatkozó kijelölt beiskolázási 

körzetek tervezetét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Tóth István polgármester 

 

 

10.) Javaslat a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 

módosítására 

        Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a 

határozati javaslatot. 

 

Dr. Kalmár József képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 

határozati javaslat elfogadását támogatta. 
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Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 

feladat-ellátásra vonatkozó szerződés módosítására” c. előterjesztés I. számú határozati 

javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

631/2022. (XII. 14.) határozata  

a „Javaslat a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet 

feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 

módosítására” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Halmai-Benkő Eszter egyéni vállalkozóval 

kötendő feladat-ellátási szerződésmódosítást - a 

határozat mellékletében szereplő szövegezéssel – 

elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 

szerződésmódosítás és egységes szerkezetű feladat-

ellátási szerződés aláírására. 

 

Felelős:    Tóth István polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

11.) 2022. évi közbeszerzési terv módosítása 

        Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „2022. évi közbeszerzési terv módosítása” c. 

előterjesztés határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület 12 jelenlévő tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

632/2022. (XII. 14.) határozata  
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a 2022. évi közbeszerzési terv módosítása 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a mellékelt éves összesített közbeszerzési tervet 

változatlan tartalommal jóváhagyja. 

 

 

Határidő: Közbeszerzési terv közzététele az EKR-

ben 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

12.) Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása – közbeszerzés kiírása 

        Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mindhárom 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság mindhárom határozati 

javaslat elfogadását támogatta.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása – 

közbeszerzés kiírása” c. előterjesztés 1. számú határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

633/2022. (XII. 14.) határozata  

a Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása – 

közbeszerzés kiírása tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet, 

közbeszerzési szakértőt (8000 Székesfehérvár, 

Aradi u. 36.) a „Napsugár strand bejárata előtti tér 

felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötése 

érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 

Biztosítja a közbeszerzési eljárás bonyolításának 

bruttó 650.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási 

díját a 2022. évi költségvetésének terhére. 

Felkéri a polgármestert a mellékelt megbízási 

szerződés aláírására 
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Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése 

azonnal  

Felelős:  Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása – 

közbeszerzés kiírása” c. előterjesztés 2. számú határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

634/2022. (XII. 14.) határozata  

a Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása – 

közbeszerzés kiírása tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása” 

tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a 

mellékelt eljárást megindító felhívás és ajánlati 

dokumentáció alapján. 

 

Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat: 

 

COLAS Út Zrt.-t 

1113 Budapest, Bocskai út 73. 

Adószám:14904134-2-44 

 

Orinoco’ 2002 Kft-t 

8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.  

Adószám: 12813696-2-07 

 

PUHI-TÁRNOK Út és Hídépítő Kft-t 

2461 Tárnok, Fehérvári út 34. (7-es főút 24. km) 

Adószám: 10429549-2-13 

 

UTÉPSZERV Kft-t 

2483 Gárdony, Szabadság út 30/B.  

Adószám: 12948530-2-07 

 

ÚTÉPPARK Kft-t 

8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7. 

Adószám: 24105099-2-07 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére 
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Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése 

azonnal 

Felelős:  Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása – 

közbeszerzés kiírása” c. előterjesztés 3. számú határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 3 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

635/2022. (XII. 14.) határozata  

a Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása – 

közbeszerzés kiírása tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása” 

tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele 

nélküli közbeszerzési eljárás fedezeteként nettó 

51.560.638,- Ft + ÁFA (br. 65.482.010,- Ft) 

összeget a 2022. évi költségvetése terhére biztosít a 

projekt megvalósítás ütemezésének megfelelően. 

 

Határidő:  közbeszerzési szakértő értesítése 

azonnal 

Felelős:  Tóth István polgármester 

 

 

13.) „HÉTFA Elemző Központ Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása 

        Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

dr. Sántha Tibor aljegyző elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat 

elfogadását támogatta.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „HÉTFA Elemző Központ Kft-vel kötött 

vállalkozási szerződés módosítása” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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636/2022. (XII. 14.) határozata  

a „HÉTFA Elemző Központ Kft-vel kötött 

vállalkozási szerződés módosítása tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gárdony Város Önkormányzat és a HÉTFA 

Elemző Központ Kft. között 2021. december 6-án 

létrejött vállalkozási szerződés módosítására 

vonatkozó mellékelt szerződés 2. számú 

módosítását elfogadja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

módosítás aláírására. 

 

Határidő: szerződés aláírására: 2022. december 20. 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

14.) Korábbi évek meg nem valósult beruházásairól döntés 

        Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemény ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság mindkét 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Korábbi évek meg nem valósult 

beruházásairól döntés” c. előterjesztés 1. számú határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

637/2022. (XII. 14.) határozata  

a „Korábbi évek meg nem valósult 

beruházásairól döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az agárdi Napsugár Parthoz kapcsolódó beruházást 

a későbbiekben nem szándékozik megvalósítani, 

ezért egyetért az ehhez kapcsolódóan 

beruházásként nyilvántartott 66.475.675,- Ft 

könyvekből történő kivezetésével. 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Korábbi évek meg nem valósult 

beruházásairól döntés” c. előterjesztés 2. számú határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 
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elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

638/2022. (XII. 14.) határozata  

a „Korábbi évek meg nem valósult 

beruházásairól döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Míves Múzeumhoz kapcsolódó beruházást a 

későbbiekben nem szándékozik megvalósítani, 

ezért egyetért az ehhez kapcsolódóan 

beruházásként nyilvántartott 625.000,- Ft 

könyvekből történő kivezetésével.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

15.) Javaslat egészségügyi szolgáltatás áthelyezésére 

        Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemény ismertetését. 

 

Dr. Kalmár József képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 

határozati javaslat elfogadását támogatta. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat egészségügyi szolgáltatás 

áthelyezésére” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

639/2022. (XII. 14.) határozata  

a „Javaslat egészségügyi szolgáltatás 

áthelyezésére” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a működtetésében lévő vérvételi kislabort 2022. 

január 1. naptól áthelyezi Gárdony Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő 2483 Gárdony, 

Gárdonyi Géza utca 4. szám alatt lévő rendelőbe. 

Felkéri a polgármestert gondoskodjon a Gárdony 

Város Önkormányzat működési engedélyének 

módosításáról. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Tóth István polgármester 
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16.) Termőföld haszonbérleti díjak módosítása 

        Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezt követően kérte a bizottsági 

vélemény ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Termőföld haszonbérleti díjak módosítása” c. 

előterjesztés határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 12 tagja a 

javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

640/2022. (XII. 14.) határozata  

a „Termőföld haszonbérleti díjak módosítása” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat tulajdonában levő termőföldek 

bérbeadása nyomán a bérlők által fizetendő 

haszonbérleti díjakat 2023. február 1. napjától az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Kisebb kertek 3.0 Ft/m2/év 

Legelő 2.4 Ft/m2/év 

Szántó 67.500 Ft/ha/év 

 

 

Határidő: érintettek értesítése 2022. december 22. 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

Tóth István polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, a nyílt ülést bezárta, a 

testület zárt üléssel folytatta munkáját. 

 

 

Kmf.  

 

 

 

 

 

 

                         Tóth István          Jankovics Zoltánné 

 polgármester                       jegyző        


