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ELŐTERJESZTÉS 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 10-én tartandó ülésére 

 „tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Határozat száma: 26/2020. (I. 29.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület 7629/1 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 módosítás a 13/2020. (XI. 11.) rendelettel megtörtént.  

 

 

 

Határozat száma: 115/2020. (VI. 17.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Park strand területén talajmechanikai szakvélemény megrendelése 

  

 A Képviselő-testület a Park strandon szociális épület (mosdó-zuhanyozó, wc) 

tervezéséhez szükséges talajmechanikai szakvélemény elkészítésére a Dr. 

Wagner és Fia Kft. 190.400- Ft + ÁFA összegű árajánlatát elfogadja, a 

szakvéleményt megrendeli. 

 

A Kft. a szakvéleményt elkészítette, részükre a megbízási kifizetésre került.  

 

Határozat száma: 250/2020. (IX. 30.)  

Tárgy: Vajky György kúria felújítása, közbeszerzési eljárás előkészítése 

  

 A Képviselő-testület a „Vajky György kúria felújítása” (TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2019-00050 azonosító sz.) projekt megvalósításához kapcsolódó építési 

beruházásának megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói feladatok ellátásával az ANPAST Europrojekt Szolgáltató Kft-t 

bízza meg. Biztosítja a nettó 750.000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 952.500,- Ft 

megbízási díjat 2020. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a 

mellékelt szerződés aláírására 

 

A nyertes ajánlattevő értesítése megtörtént. Az ANPAST Kft. a szaktanácsadói 

feladatokat ellátta, részükre a megbízási díj kifizetésre került. A felújított Vajky 

György kúria ünnepélyes átadására 2021. december közepén került sor.         

 

Határozat száma: 121/2020. (XI. 06.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Vajky kúria felújítása – műszaki ellenőr kiválasztása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester a „Vajky György kúria felújítása” (TOP-7.1.1-
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16-H-ERFA-2019-00050 azonosító sz.) projekt megvalósításához kapcsolódó 

építési beruházásának megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok 

ellátásával a BON CONTROLL Kft-t (cím: 2330 Dunaharaszti, Csontváry u. 

8/C.) bízza meg. Biztosítja a nettó 1.450.000.- Ft + 27 % ÁFA bruttó 1.841.500.- 

Ft megbízási díjat 2020. 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. A felújított Vajky György 

kúria ünnepélyes átadására 2021. december közepén került sor.           

    

 

Határozat száma: 131/2020. (XI. 20.) polgármesteri határozat 

Tárgy:  Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Város Önkormányzat és 

az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő között a fürdő és a kültéri élménymedence 

üzemeltetésének tárgyában létrejött szerződések alapján 2020. július 1. és 

december 31. közötti időszakra fizetendő 23.850.000,- Ft +ÁFA, összesen 

30.289.500,- Ft összegű bérleti díjat a koronavírus járvány fürdőt érintő 

kedvezőtlen gazdasági hatásainak mérséklése érdekében elenged. 

 

A Zrt. részére a 2020. II. félévre fizetendő bérleti díj elengedésre került. 

 

Határozat száma: 180/2020. (XII. 23.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Katlan sportöltöző építés finanszírozása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Városi Sportclub által elnyert ún. 

„TAO pályázat” a Katlan öltözőépületére vonatkozó beruházáshoz 

kapcsolódóan a sportegyesület részére a gépészeti munkálatok finanszírozására 

br. 12.617.133,- Ft-ot biztosít a 2020. évi költségvetés terhére, nyertes pályázat 

esetén a finanszírozás időpontjáig kölcsön formájában. Amennyiben a 

sportegyesület nem nyeri el a pályázatot, a pénzösszeget az önkormányzat vissza 

nem térítendő támogatás formájában biztosítja a részére. 

 

A Sportclub részére a gépészeti munkálatok finanszírozásához szükséges 

összeget az önkormányzati biztosította, kölcsön formájában.   

  

Határozat száma: 1/2021. (I. 07.) polgármesteri határozat  

Tárgy: Körzeti megbízott kinevezése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester Szecsei László r. törzsőrmester körzeti 

megbízotti kinevezésével egyetért, azt támogatja. 

 

A döntésről a Városi Rendőrkapitányság vezetőjének értesítése megtörtént. 

 

Határozat száma: 2/2021. (I. 07.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívás 
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 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja által FE/02/1237-1/2020. ügyiratszámon Gárdony Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2016. (V. 25.) számú határozatával 

szemben tett törvényességi felhívással nem ért egyet, ahhoz kapcsolódóan 

további intézkedést nem tart szükségesnek. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént.  

 

Határozat száma: 3/2021. (I. 12.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti   a 491/8 hrsz-ú, 1.152 m2 területű, 

„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Tóth István és Willmann Ágnes 

számára bruttó 18.300.000,- Ft vételáron. Az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a Jegyzőt az 

adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé terjesztésével. 

 

Az adásvételi szerződés aláírásáról 109/2021. (III. 26.) határozatával döntött a 

Képviselő-testület. A szerződés aláírása 2021. április 9-én megtörtént. 

 

Határozat száma: 4/2021. (I. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Építési és telekalakítási tilalom törlése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester a Velence 4085 hrsz. alatt felvett beépítetlen 

terület megjelölésű ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási tilalom 

törléséhez hozzájárul. 

 

A kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.  

 

Határozat száma: 5/2021. (I. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működéséhez tagdíj biztosítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester a 2021. évi költségvetésben vállalja az alábbi 

tagdíj biztosítását:  

1. Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja 2020. január 1-jei állapot 

szerint állandó lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 576.288,-Ft. 

2.Jelen határozat kivonatát a Társulási Tanács elnöke részére megküldi.  

 

A döntésről a Társulási Tanács elnökének értesítése, valamint a tagdíj 

határozatban meghatározott összegének átutalása megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 

 

15/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Vajky György kúria felújítása – közbeszerzés döntés  

  

 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-H-ERFA-2019-00050 azonosító sz.) megvalósítására 

lefolytatott „Vajky György kúria felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban: 
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A MAVA PLAN Általános Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2484 

Agárd, Mező utca 10/a) Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, mert 

ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az egyéb 

módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.: 

A PILON Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság (8089 Vértesacsa, Fő utca 

110/B) Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, mert ajánlata a Kbt. 71. 

§ (9) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, 

közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről azonnal megtörtént. 

 

Határozat száma: 17/2021.(I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester megállapítja, hogy Tóth István 

polgármester 2020. évben 39 napból 22 nap szabadságot vett igénybe. A 

fennmaradó 17 napot 2020. március 31-éig kell igénybe venni vagy kiadni. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént. 

 

Határozat száma: 18/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a mellékletnek megfelelően 

jóváhagyja Tóth István polgármester 2021. évre ütemezett 56 nap szabadságát. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 19/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: 2021. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a köztisztviselői teljesítmény-

követelmények alapját képező 2021. évi teljesítménycélokat az alábbiak 

szerint határozza meg: 

- a testületi és bizottsági munka feltételeinek biztosítása, 

- a testületi előterjesztések szakmai színvonalának javítása,  

- a testületi döntések maradéktalan végrehajtása, 

- a hatósági ügyintézésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény rendelkezéseinek pontos betartása,  

- hátralékos ügyintézés további csökkentése, az ezzel kapcsolatos ellenőrzések 

biztosítása, 

- hatósági ellenőrzések szakterületenkénti tervezése, ütemezés szerinti 

végrehajtása, 

- a saját bevételek beszedésének hatékonyabbá tétele, 

- önkormányzati projektekben való közreműködés, 
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- az ASP rendszer (A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató 

számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó 

elektronikus információs rendszer) előírás szerinti használata. 

 

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása 2021. január 21-

ig megtörtént.  

 

Határozat száma: 20/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 182/2020. (VIII. 

19.) határozatát visszavonja. 

  

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént.  

 

Határozat száma: 21/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 183/2020. (VIII. 

19.) határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént.  

Határozat száma: 22/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 71/2020.  (II. 

12.) határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént.  

 

Határozat száma: 23/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 7629/1 hrsz-ú 1100 m2 

területű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanát Farkas Krisztián János 

és felesége, Farkas Mária számára, 13.000.000,- Ft vételáron. Az 

ingatlannyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A 

mellékelt adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak 

tekinti. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása, valamint a vételár önkormányzat részére 

történő kifizetése megtörtént. 
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Határozat száma: 24/2021.(I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 185/2020. (VIII. 

19.) határozatát visszavonja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről haladéktalanul 

megtörtént.  

 

Határozat száma: 25/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 186/2020. (VIII. 

19.) határozatát visszavonja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről haladéktalanul 

megtörtént.  

 

Határozat száma: 26/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 187/2020. (VIII. 

19.) határozatát visszavonja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről haladéktalanul 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 27/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 188/2020. (VIII. 

19.) határozatát visszavonja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről haladéktalanul 

megtörtént.  

 

Határozat száma: 28/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 43/2020. (IV. 

28.) határozatát visszavonja. 
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A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént.  

  

Határozat száma: 29/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 243/2020. (IX. 

30.) határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 30/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 244/2020. (IX. 

30.) határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént.   

 

Határozat száma: 31/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 245/2020. (IX. 

30.) határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént. 

 
 

Határozat száma: 32/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

  A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 27/2020. (I. 29.) 

határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 33/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 
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  A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 28/2020. (I. 29.) 

határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 34/2021. (I. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívással érintett határozatok 

  

  A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 41/2020. (IV. 

28.) határozatát visszavonja. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése haladéktalanul 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 35/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Köztisztviselők 2021. évi cafetéria keretének megállapítása és a 2021. évi 

Cafetéria Szabályzat elfogadása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a polgármester és a polgármesteri 

hivatal dolgozóinak 2021. évi cafetéria juttatására vonatkozó keretét 320.000,- 

Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2021. évi 

cafetéria juttatására vonatkozó Közszolgálati Szabályzatot a mellékletnek 

megfelelően elfogadja. A szabályzat rendelkezéseit a polgármesteri 

jogviszonyra vonatkozóan is alkalmazni kell.   

  

A Cafetéria Szabályzat a 71/2021. (II. 05.) határozattal módosításra került.  A 

dolgozók nyilatkozatai begyűjtésre kerültek, a cafetéria juttatások utalása 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 36/2021. (I. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/7 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 133/2020. (XI. 20.) számú 

polgármesteri határozat értelmében a mellékelt adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

 

A szerződés aláírása január 28-án megtörtént, az ingatlan vételára az 

önkormányzat részére kifizetésre került.    

 

Határozat száma: 37/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester hozzájárul ahhoz, hogy a Gárdony 

7588 hrsz-ú, természetben 2484 Gárdony, Rigó u. 3. szám alatt található 
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ingatlanon fennálló beépítési kötelezettség és az elidegenítési és terhelési 

tilalom törlésre kerüljön.  

 

A kérelmező értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént. 

 

Határozat száma: 48/2021. (I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Korábbi évek maradványainak korrekciója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az erről készült jegyzőkönyv alapján 

a Gárdonyi Óvoda 2019. évi költségvetési maradványát 10.006.609,- Ft 

összegben fogadja el, amely tartalmazza a 2019. évi beszámolóban kimutatott 

6.115.002,- Ft összegű maradványt és az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. §-a szerint elvégzett 3.891.607,- Ft 

összegű korrekciót is. A korrekció elvégzéséhez szükséges előirányzatot az 

intézmény 2020. évi költségvetésében az intézményfinanszírozás 

előirányzatának terhére kell biztosítani.  

 

A döntésnek megfelelően a könyvelésben a Gárdonyi Óvoda költségvetési 

maradványának korrekciója megtörtént.  

 

Határozat száma: 49/2021.(I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Korábbi évek maradványának korrekciója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az erről készült jegyzőkönyv alapján 

a Gárdony Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési maradványát 

10.426.557,- Ft összegben fogadja el, amely tartalmazza a 2019. évi 

beszámolóban kimutatott 4.504.420,- Ft összegű maradványt és az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. §-a 

szerint elvégzett 5.922.137,- Ft összegű korrekciót is. A korrekció 

elvégzéséhez szükséges előirányzatot az intézmény 2020. évi költségvetésében 

az intézményfinanszírozás előirányzatának terhére kell biztosítani. 

  

A döntésnek megfelelően a könyvelésben a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 

költségvetési maradványának korrekciója megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 50/2021. (I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Korábbi évek maradványainak korrekciója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az erről készült jegyzőkönyv alapján 

a Fókusz Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ és Család és 

Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetési maradványát 7.418.496,- Ft 

összegben fogadja el, amely tartalmazza a 2019. évi beszámolóban kimutatott 

6.558.735,- Ft összegű maradványt és az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. §-a szerint elvégzett 859.761,- Ft összegű 

korrekciót is. A korrekció elvégzéséhez szükséges előirányzatot az intézmény 

2020. évi költségvetésében az intézményfinanszírozás előirányzatának terhére 

kell biztosítani. 
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A döntésnek megfelelően a könyvelésben a Fókusz Szociális Szolgálat 

költségvetési maradványának korrekciója megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 51/2021. (I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Korábbi évek maradványainak korrekciója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az erről készült jegyzőkönyv alapján 

a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ 2019. évi költségvetési 

maradványát 7.735.905,- Ft összegben fogadja el, amely tartalmazza a 2019. 

évi beszámolóban kimutatott 7.855.384,- Ft összegű maradványt és az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. §-a 

szerint elvégzett mínusz 119.479,- Ft összegű korrekciót is. A korrekció 

elvégzéséhez szükséges előirányzatot az intézmény 2020. évi költségvetésében 

az intézményfinanszírozás előirányzatának terhére kell biztosítani. 

 

A döntésnek megfelelően a könyvelésben a Kulturális Központ költségvetési 

maradványának korrekciója megtörtént. 

 

Határozat száma: 52/2021. (I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Korábbi évek maradványainak korrekciója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az erről készült jegyzőkönyv alapján 

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 

336.655.716,- Ft összegben fogadja el, amely tartalmazza a 2019. évi 

beszámolóban kimutatott 292.774.250,- Ft összegű maradványt és az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 56/A. §-a 

szerint elvégzett 43.881.466,- Ft összegű korrekciót is. A korrekció 

elvégzéséhez szükséges előirányzat az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

A döntésnek megfelelően a könyvelésben a Kulturális Központ költségvetési 

maradványának korrekciója megtörtént. 

 

Határozat száma: 53/2021. (I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi iskolakonyha konyhai elszívó ernyő beépítés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony, Bóné Kálmán utca 8., 

2326. hrsz.-ú ingatlanon épített iskolakonyha főzőkonyhájába az elszívó ernyő 

beépítését elvégezteti. A kivitelezésre a GOLD KLÍMA Kft. - 821.300 Ft + 

27% ÁFA, összesen: 1.043.051 Ft. összegű árajánlatát elfogadja. A kivitelezés 

díjának fedezetét a 2021 évi költségvetés terhére biztosítja. 

 A konyhai elszívó ernyő beépítése és ezt követően a kivitelezés díjának 

kifizetése vállalkozó részére megtörtént.   
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Határozat száma: 54/2021.(I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 7066/2 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Képviselő-testület 51/2016. (II. 

24.) határozatát az időmúlásra tekintettel visszavonja. 

  

Érintett értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 55/2021. (I. 29.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási, valamint nyári zárva tartási 

idejének meghatározása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Óvoda és tagóvodái heti 

és éves nyitvatartási valamint zárva tartási rendjét a határozatban foglaltak 

szerint határozta meg. 

 

Az intézmények vezetőinek értesítése és a lakosság tájékoztatása a Képviselő-

testület döntéséről megtörtént. 

 

Határozat száma: 61/2021.(II. 02.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/11 hrsz-ú, 1.115 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Rechner István és Molnár 

Ágnes számára bruttó 15.300.000 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 szerződés aláírásáról a 124/2021. (IV. 19.) polgármesteri határozat döntött.  

A szerződés aláírása, valamint vevő részéről a vételár önkormányzat részére 

történő kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 62/2021. (II. 02.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/17 hrsz-ú, 1.419 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Sárvári-Böröcz Dóra 

2483 Gárdony, Csokonai utca 9. szám alatti lakos számára bruttó 17.000.000 

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 vevő időközben visszalépett, a Képviselő-testület ezt az ingatlanát később 

másnak értékesítette.  
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Határozat száma: 67/2021. (II. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Balla Ingatlanirodával megkötött megbízási szerződés felmondása 

  

 

 

 

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 81/2018. (III. 07.) számú határozat 

alapján 2018. március 13-án megkötött megbízási szerződést – tekintettel az 

önkormányzat megváltozott fejlesztési elképzeléseire – 2021. február 1-vel 

felmondja. 

 

Az Ingatlaniroda értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént. 

Határozat száma: 68/2021. (II. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/14 hrsz-ú, 1.529 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Koda Norbert 2030 Érd, 

Aradi utca 33/C. szám alatti lakos számára bruttó 18.600.000 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 vevő időközben visszalépett, a Képviselő-testület ezt az ingatlanát később 

másnak értékesítette. 

 

 

Határozat száma: 69/2021. (II. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a  491/16 hrsz-ú, 1.458 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Kodáné Berna Katalin 

számára bruttó 17.600.000 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 vevő időközben visszalépett, a Képviselő-testület ezt az ingatlanát később 

másnak értékesítette.    

 

 

Határozat száma: 70/2021. (II. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/18 hrsz-ú, 1.523 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Kiss Attila és Kissné 

Krinszki Petra számára bruttó 18.400.000 Ft vételáron.  Az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a 

Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé 

terjesztésével. 
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A szerződés aláírásáról a 95/2021. (III. 03.) polgármesteri határozattal született 

döntés. A szerződés aláírása, valamint a vevők által a vételárnak az 

önkormányzat részére történő kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 71/2021. (II. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A 2021. évi Cafetéria Szabályzat módosítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

2021. évi cafetéria juttatására vonatkozó módosított Közszolgálati 

Szabályzatot a mellékletnek megfelelően elfogadja. A szabályzat 

rendelkezéseit a polgármesteri jogviszonyra vonatkozóan is alkalmazni kell.   

  

A Cafetéria Szabályzat módosítása megtörtént, alkalmazásra került. 

 

 

Határozat száma: 72/2021. (II. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester tudomásul veszi a beszámolót, mely 

szerint a képviselő-testület tagjai, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai 

a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.  

 

Határozat száma: 73/2021. (II. 08.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Ügyvédi megbízás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Fejér Megyei Főügyészség, mint 

felperes által Gárdony Város Önkormányzat I. rendű alperes és a Surf Core 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint II. rendű alperessel szemben a Gárdony 

belterület 5429/19 hrsz-ú ingatlanra a II. rendű alperes javára bejegyzett 

földhasználati jog törlése és az eredeti állapot helyreállítása iránt benyújtott 

kereset alapján 34.P.20.352/2020/2. szám alatt folyamatban levő perben 

Gárdony Város Önkormányzat jogi képviseletének ellátásával Pintérné dr. 

Szekerczés Annát – Dr. Szekerczés Ügyvédi Iroda 8000 Székesfehérvár, Petőfi 

u. 5. – bízza meg.     

 

Az önkormányzat jogi képviseletére vonatkozó szerződés aláírása megtörtént. 

Időközben a Fejér Megyei Kormányhivatal a Fm-i Kormánymegbízottjának 

törvényességi felhívására tekintettel ezt a határozatot a Képviselő-testület 

visszavonta. 

 

Határozat száma: 74/2021. (II. 08.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Ügyvédi megbízás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Fejér Megyei Kormányhivatal,  

mint felperes által Gárdony Város Önkormányzat alperes ellen önkormányzati 



14 
 

határozat megtámadása iránt benyújtott kereset alapján 2.K.700.080/2021/2. 

szám alatt folyamatban levő perben Gárdony Város Önkormányzat jogi 

képviseletének ellátásával Pintérné dr. Szekerczés Annát – Dr. Szekerczés 

Ügyvédi Iroda 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. – bízza meg.    

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént, az önkormányzat jogi 

képviseletét az ügy lezárásáig az ügyvédnő biztosítja. 

 

Határozat száma: 75/2021. (II. 09.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A 2021. évi közbeszerzési terv elfogadása 

  

 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 az EKR-ben megtörtént, valamint a város 

honlapján megtekinthető. 

 

  

Határozat száma: 78/2021. (II. 12.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Orvosi rendelő áthelyezése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a dinnyési háziorvosi ellátás – Vajky 

Kúria (Dinnyési Kastély) felújítás ideje alatti – folyamatos biztosítása 

érdekében az abban működő rendelőt áthelyezi az ugyanazon címen található 

(2485 Gárdony, Dinnyés-Gárdonyi utca 25.) Dinnyési Hagyományőrző 

Központba 2021. 03. 01. naptól a Vajky Kúria felújításának befejezéséig, 

melynek tervezett időpontja 2021. 06. 30. A Dinnyési Hagyományőrző 

Központ földszinti része ezen időszakban kulturális feladat-ellátásra nem 

használható. Az áthelyezett rendelő működéséhez szükséges, jogszabályi 

előírások szerinti minimális feltételeket a 2021. évi költségvetésből biztosítja. 

 

Az orvosi rendelő áthelyezése megtörtént a Dinnyési Hagyományőrző 

Központba. A Vajky Kúria felújítása 2021. december végén befejeződött, az 

orvosi rendelő hamarosan visszaköltözik eredeti helyére. 

 

 

Határozat száma: 82/2021. (II. 12.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Fejér Megyei Kormányhivatallal kötendő Üzemeltetési Megállapodás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Város Önkormányzat és 

a Fejér Megyei Kormányhivatal között a Gárdonyi Járási Hivatal üzemeltetési 

és fenntartási költségeinek megosztása és megtérítése tárgyában megkötendő 

Üzemeltetési Megállapodást az előterjesztés mellékletének megfelelően 

elfogadja. 

 

Az üzemeltetési megállapodás megkötésre került. 
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Határozat száma: 83/2021. (II. 17.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Város Önkormányzat 

saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható összegét az 1. sz. melléklet szerinti 

táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal, valamint az Államkincstár értesítése 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 86/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: 2021. évi közbeszerzési szabályzat 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 tervmódosítás közzététele az EKR-ben megtörtént, valamint 

a város honlapján megtekinthető. 

 

Határozat száma: 87/2021. (II. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Velencei-tó Környéki Többcélú 

Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetését a mellékletnek megfelelően 

elfogadja. 

 

A Társulás Tanács elnökének értesítése a döntésről megtörtént.  

 

Határozat száma: 88/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester hozzájárul, hogy a Gárdony 074/1/D 

hrsz-ú ingatlanra az elővételi jog biztosítására bejegyzett elidegenítési és 

terhelési tilalom törlésre kerüljön. 

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

  

 

Határozat száma: 89/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Építési és telekalakítási tilalom törlése iránti kérelem 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Velence 11/3 hrsz. alatt felvett 
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beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási 

tilalom törléséhez hozzájárul. 

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.    

 

Határozat száma: 91/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Névhasználat iránti kérelem 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a LÉGA SPORT Kft. (székhely: 

2484 Gárdony, 013/8 hrsz.) kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a gárdonyi 

külterületen lévő 013/8 hrsz-ú ingatlanon tervezett sípálya az „Agárdi Sísuli” 

nevet használja. 

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 92/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített 

költségelszámolás elfogadása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony város közigazgatási 

területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 

közszolgáltatóként végző Herke Szolgáltató Bt. 2020. évre vonatkozó, 1 m3-re 

vetített részletes költségelszámolását tudomásul veszi. 

 

Érintett, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 93/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A DÁMFI Mérnökiroda Kft-vel kötött szerződés közös megegyezéssel való 

megszüntetése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat és a DÁMFI 

Mérnökiroda Kft. között közvilágítási rendszer karbantartására vonatkozó 

közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása tárgyában 2018. augusztus 9-én 

megkötött megbízási szerződést a mellékelt szerződés alapján megszünteti. 

 

A „Megbízási szerződés megszüntetése” szerződés aláírása megtörtént, a 

szerződés felbontásra került. 

 

Határozat száma: 94/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Vízisport bázis kialakítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Sirály Strand kempingként 

üzemelő 1,8076 ha nagyságú területének vízisport bázisként történő 

üzemeltetésére pályázatot ír ki a mellékelt pályázati kiírás szerinti tartalommal. 
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A pályázat kiírása megtörtént, az üzemeltető kiválasztására a 2021. március 

26-i zárt testületi ülésen került sor. 

 

Határozat száma: 95/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/18 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 70/2010. (II.05.) határozat 

értelmében a mellékelt 491/18 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

A szerződés aláírása megtörtént, a vételárat Kiss Attila vevő az önkormányzat 

részére kifizette. 

 

Határozat száma:  96/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2020. I-IV. negyedévi tevékenységéről 

szóló tájékoztatója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 

Zrt. vezérigazgatójának a Zrt. 2020. I-IV. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

A döntésről a Zrt. vezérigazgatójának értesítése megtörtént. 

 

Határozat száma: 97/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2021. évi üzleti terve 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 

Zrt. 2021. évi üzleti tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 

A döntésről a Zrt. vezérigazgatójának értesítése megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 98/2021. (III. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat és az Agárdi 

Gyógy- és Termálfürdő Zrt. között a fürdő és a kültéri élménymedence 

üzemeltetésének tárgyában létrejött szerződések alapján 2021. január 1. január 

hónapban fizetendő 3.975.000,- Ft +ÁFA, összesen 5.048.250,- Ft összegű 

bérleti díjat a koronavírus járvány fürdőt érintő kedvezőtlen gazdasági 

hatásainak mérséklése érdekében elengedi. A fennmaradó 19.875.000,-

Ft+ÁFA, összesen 25.241.250,- Ft összegű, 2021. február 01-től 2021. június 

30-ig fizetendő bérleti díj fizetése alól az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 

alapján mentesül az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 
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A döntésről a Zrt. vezérigazgatójának értesítése megtörtént. A határozatban 

foglalt bérleti díj elengedésre került. 

 

Határozat száma: 103/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Nagyvirágú tóalma invazív növény eltávolítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester megbízza Frits János egyéni 

vállalkozót (Cím: 2475 Kápolnásnyék, Petőfi utca 21.), hogy a Gárdony 189/2 

hrsz.-ú ingatlanon lévő patakmederben fekete fóliával történő árnyékolással 

megakadályozza a nagyvirágú tóalma inváziós növény tovább terjedését és az 

élővizek további elfertőzését. A mellékelt vállalkozási szerződést aláírásra 

alkalmasnak találta. 

 

A szerződés aláírása megtörtént, a vállalkozó a munkát elvégezte, részére a 

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 104/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Tájékoztatás köztartozás mentességről 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester tudomásul veszi Bálint Zoltán László 

képviselő köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy 

méltatlanság miatt nem kell megszüntetni Bálint Zoltán László képviselői 

megbízatását, mivel köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60 

napon belül rendezte, így nem tartozik a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének 

d) pontjának hatálya alá.  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről haladéktalanul 

megtörtént.   

 

Határozat száma: 106/2021. (III. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester azt a döntést hozta, hogy a 

geotermikus rendszer felújításának bruttó 21.224.786,- Ft összegű költségét, 

valamint a fürdő nagy termálmedencéje újrafugázásának bruttó 4.445.000,- Ft 

költségét, összesen bruttó 25.669.786,- Ft-ot Gárdony Város Önkormányzat 

megfizet az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. részére.  Felkéri a jegyzőt, 

hogy a pénzösszeg fürdő részére történő átutalásáról gondoskodjon. 

A határozatban foglalt költségek a Zrt. részére kompenzálásra kerültek. 

 

Határozat száma: 108/2021. (III. 23.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának FE/02/314-1/2021. ügyszámú törvényességi 

felhívására tekintettel Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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73/2017. (II.22.) számú határozatát visszavonja. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

Helyi Építési Szabályzat megfelelő módosítását készítse elő és tárja a 

Képviselő-testület elé. 

 

A Helyi Építési Szabályzat módosítását a 2021. december 15-i ülésén fogadta 

el a Képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 109/2021. (III. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/8 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 3/2021. (I.12.) számú határozata 

értelmében a mellékelt 491/8 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása Tóth István és Willmann Ágnes vevőkkel 

2021. 04. 09-én megtörtént. Vevők az ingatlan vételárát az önkormányzat 

részére megfizették.  

 

Határozat száma: 110/2021. (III. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdony-Agárd, Gallér utca alatti 6331/47 hrsz-ú terület telekalakítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a mellékelt változási vázrajz és 

ingatlanrendezési szerződés alapján a kialakult 6331/64, 6331/65, 6331/66, 

6331/77, 6331/78, 6331/84 hrsz.-ú közút megjelölésű ingatlanoknak Stauder 

György András 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 75-77. D. lph. 1. emelet 7. 

szám alatti lakos, tulajdonos által Gárdony Város Önkormányzat részére 

történő ajándékozásához hozzájárul. Az ingatlanrendezési szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

 

Az ingatlanrendezési szerződés aláírása megtörtént. 

 

Határozat száma: 111/2021. (III. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe történő beiratkozások időpontjának 

meghatározása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Óvoda és 

tagintézményeiben történő óvodai beiratkozások idejét 2021. április 26 – 28. 

napokban, valamint az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének 

határnapját 2021. május 28. napban határozza meg. Felkéri Gárdony Város 

Önkormányzat jegyzőjét, hogy gondoskodjon a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 20. § (1a) bekezdés szerinti fenntartói közlemény elkészítéséről, és a 

közzétételéről, honlapon történő megjelenésről. 

 

A fenntartói közelmény elkészült, az érintett intézmények értesítése a 

döntésről megtörtént. A közzététel és a honlapon történő megjelenés is 

megtörtént. 
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Határozat száma: 112/2021. (III. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Vízisport bázis kialakítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Sirály strand kempingként üzemelő 

1,8076 ha nagyságú területének vízisport bázisként történő üzemeltetésére kiírt 

pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertesévé 

a Rental Assistance Kft-t nyilvánítja. Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés 

elkészítésére és Képviselő-testület elé tárására. 

  

A bérleti szerződés aláírásáról 2021. május 20-i ülésén döntött a Képviselő-

testület.  

 

Határozat száma: 117/2021. (IV. 12.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdony, Bóné K. u. közlekedési létesítményeinek építése – közbeszerzés 

kiírása 

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a „Gárdony, Bóné Kálmán utca 

közlekedési létesítményeinek építése” 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: Orinoco’ 2002 Kft-t, a PUHI-TÁRNOK Út- és 

Hídépítő Kft, UTÉPSZERV Kft., ÚTÉPPARK Kft., COLAS Út Zrt. 

  

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről haladéktalanul megtörtént. A 

határozatban szereplő vállalkozások ajánlattételre felkérése megtörtént. A 

közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetésére a 2021. június 02-i testületi 

ülésen került sor. 

 

 

Határozat száma: 119/2021.(IV. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: „Év rendőre” kitüntetés adományozása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester 2021. évben „Év rendőre” 

kitüntetésben részesítette Dr. Sági János r. ezredest. 

 

A kitüntetés átadása ünnepélyes keretek között megtörtént. 

 

Határozat száma: 120/2021. (IV. 16.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Adásvételi szerződés felbontása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Önkormányzat és az 

UNIVERSUM-ALBA Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) 

között a gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54, 6036/59, 6036/21, 

6036/23 és 6036/53 hrsz-ú ingatlanok tárgyában 2020. szeptember 16. napján 

létrejött telekalakítással vegyes adásvételi szerződés felbontására irányuló 

mellékelt szerződést jóváhagyja. 

 

A szerződés aláírása megtörtént. 
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Határozat száma: 121/2021. (IV. 16.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Szent Charbel szobor felállítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Kontur András szobrász által 

felajánlott Szent Charbel szobrot elfogadja. 

 

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. A szobor a Csuka Csarnok előtt 

került felállításra. 

 

 

Határozat száma: 122/2021. (IV. 16.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Szent Charbel szobor felállítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Szent Charbel szobor helyszíni 

felállítására bruttó 992.925,- Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetés 

általános tartalék kerete terhére. 

 

A szobor helyszíni felállításáért Kontur András szobrász részére a benyújtott 

számla alapján a kifizetés 2021. 05. 06-án megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 124/2021. (IV. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/11 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 61/2021.(II.02.) számú határozata 

értelmében a mellékelt 491/11 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. A vevők, Rechner István és 

Molnár Ágnes az ingatlan vételárát az önkormányzatnak kifizették. 

 

Határozat száma: 125/2021. (IV. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Székesfehérvári Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi. 

 

A Tűzoltó-parancsokság értesítése a döntésről megtörtént.   

 

 

Határozat száma: 128/2021. (IV. 26.) polgármester 

Tárgy: Ingatlan értékesítése 
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 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a mellékelt vázrajz szerint a 2442/4 

hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, forgalomképes ingatlanból 161 m2 területet 

értékesít Handler Gabriella részére bruttó 2.254.000 Ft eladási áron. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy az elidegenítésre vonatkozó adásvételi szerződést 

készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Az adásvételi szerződést a 198/2021. (VI. 03.) határozattal hagyta jóvá a 

képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 129/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/1 hrsz-ú (Vasút u.), 

661 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Csóbor Jenő 

számára bruttó 16.300.000 Ft vételáron. Az elektromos áram és zúzalékos 

útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. Az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a 

Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé 

terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 211/2021. (VI. 10.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 130/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/2 hrsz-ú (Vasút u.), 

578 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Rádl Bernadett és 

Rádl Péter számára bruttó 14.300.000 Ft vételáron. Az elektromos áram és 

zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 199/2021. (VI. 03.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 131/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/3 hrsz-ú (Vasút u.), 

578 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Babós Gergely és 

Kápolnás Zsófia számára bruttó 14.300.000 Ft vételáron. Az elektromos áram 

és zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
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Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 210/2021. (VI. 10.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 132/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/4 hrsz-ú (Vasút u.), 

578 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Hrutka János 

számára bruttó 14.300.000 Ft vételáron. Az elektromos áram és zúzalékos 

útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. Az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a 

Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé 

terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 236/2021. (VI. 29.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 133/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/5 hrsz-ú (Vasút u.), 

578 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Budavári Csaba 

Balázsné számára bruttó 14.300.000 Ft vételáron. Az elektromos áram és 

zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 237/2021. (VI. 29.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 134/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/6 hrsz-ú (Vasút u.), 

578 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Ertl Antal és 

Bodó Beáta 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. szám alatti lakosok számára 

bruttó 14.300.000 Ft vételáron. Az elektromos áram és zúzalékos útalap 

kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. Az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a 

Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé 

terjesztésével. 
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Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 271/2021. (VII. 14.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 135/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/8 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/8 hrsz-ú (Vasút u.), 

589 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Dr. Rung Árpád 

és Dr. Sass Heléna számára bruttó 14.600.000 Ft vételáron. Az elektromos 

áram és zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig 

elkészítteti. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a 

vevőt terhelik. Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és 

a Képviselő-testület elé terjesztésével. 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 200/2021. (VI. 03.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 136/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/9 hrsz-ú (Vasút u.), 

587 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Boldog-

Gyöngyösi Dóra számára bruttó 14.500.000 Ft vételáron. Az elektromos áram 

és zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 201/2021. (VI. 03.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 137/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/10 hrsz-ú (Vasút 

u.), 585 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Halász Csaba 

és Halász Kata számára bruttó 14.500.000 Ft vételáron. Az elektromos áram 

és zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 202/2021. (VI. 03.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 138/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
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 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 5301/11 hrsz-ú (Vasút 

u.), 583 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Dobrosi 

László Béla számára bruttó 14.500.000 Ft vételáron. Az elektromos áram és 

zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 203/2021. (VI. 03.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 139/2021. (IV. 26.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/16 hrsz-ú (Határ u.), 

1.458 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Kótai Áron 

számára bruttó 17.600.000 Ft vételáron. Az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a Jegyzőt az 

adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé terjesztésével. 

 

Az adásvételi szerződést a 170/2021. (V. 18.) határozattal hagyta jóvá a 

képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 146/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Városi címer használat iránti kérelem 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester hozzájárul ahhoz, hogy a Velencei-

tavi Operafesztivál szervezői Gárdony város címerét a fesztivál 

kommunikációja során használják. 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 147/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Bérleti szerződés megkötése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a gárdonyi 5420/5 és 5426/5 hrsz-ú 

ingatlanokkal körülhatárolt, a Magyar Állam tulajdonában álló 5419 hrsz. alatti 

területen elhelyezkedő Agárdi hajókikötő és a hozzá tartozó védőművek 

használata tárgyában az önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság között megkötendő mellékelt bérleti szerződést elfogadja. 

 

A bérleti szerződés aláírása felek részéről megtörtént. 
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Határozat száma: 148/2021. (IV. 30.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdony város 2020. évi bűnügyi – közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 

elfogadása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester Gárdony város 2020. évi bűnügyi -

közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően 

tudomásul vette. 

 

A rendőrkapitány úr értesítése a döntésről megtörtént.    

 

  

Határozat száma: 151/2021. (V. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Épületek bontása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester azt a döntést hozza, hogy az 

önkormányzat tulajdonában levő gárdonyi 2387 hrsz-ú, 2483 Gárdony, Posta 

u. 7. és a gárdonyi 2384 hrsz-ú, 2483 Gárdony, Posta u. 9. szám alatti 

ingatlanon található épületeket Gárdony Város Önkormányzat lebontatja. Az 

épületek bontására vonatkozó munkák elvégzésével a HOLZ CARGO TRANS 

Kft-t bízza meg, bruttó 4.780.000,- Ft vállalási árért. Ennek fedezete az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

   

A vállalkozási szerződés aláírásra került. A Kft. a bontási munkálatokat a 

szerződésben foglaltak szerint elvégezte, részükre a vállalási díj kifizetésre 

került. 

 

Határozat száma: 152/2021. (V. 05.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az ún. „méhsejt” pavilonok adásvétele 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester azt a döntést hozza, hogy az agárdi 

Napsugár Strandon található 6 db 14 m2 nagyságú és 3 db 8,3 m2 nagyságú 

méhsejt pavilont az építmények tulajdonosától Gárdony Város Önkormányzat 

meg kívánja vásárolni. Az egyes pavilonok megvásárlására vonatkozó 

mellékelt minta adásvételi szerződést elfogadja. Az adásvételek 

lebonyolítására 29.800.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének terhére. 

 

Az összes pavilonra vonatkozóan aláírásra kerültek az adásvételi szerződések. 

Az adásvételek ára az érintettek részére kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 153/2021. (V. 06.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2020. évi 

beszámolójának és 2021. évi munkatervének elfogadása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Géza Könyvtár és 

Kulturális Központ könyvtárának 2020. évi beszámolóját a mellékletben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. 
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A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ vezetőjének értesítése a 

döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 154/2021. (V. 06.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ Könyvtárának 2020. évi 

beszámolójának és 2021. évi munkatervének elfogadása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Géza Könyvtár és 

Kulturális Központ könyvtárának 2021. évi munkatervét a mellékletben 

foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ vezetőjének 

értesítése a döntésről megtörtént. 

   

Határozat száma: 157/2021. (V. 11.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Velence Város Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület részére az egyesület működési és fenntartási költségeire 200.000,-Ft 

támogatást biztosít a 2021. évi költségvetés 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 2021. augusztus 

31. 

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Az Egyesület részére a 

támogatási összeg kifizetésre került, a támogatás felhasználásáról az 

Egyesület határidőben benyújtotta az elszámolását. 

 

 

Határozat száma: 158/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti az 5301/12 hrsz-ú (Vasút 

u.), 581 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Tóth István 

budapesti lakos számára bruttó 14.400.000 Ft vételáron. Az elektromos áram 

és zúzalékos útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. 

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 273/2021. (VII. 14.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 159/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
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 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti az 5301/13 hrsz-ú (Vasút 

u.), 663 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Pető Csaba 

számára bruttó 16.300.000 Ft vételáron. Az elektromos áram és zúzalékos 

útalap kiépítését az önkormányzat 2021 június 30-ig elkészítteti. Az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.Megbízza a 

Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé 

terjesztésével. 

 

Az elektromos áram és zúzalékos útalap kiépítése megtörtént. Az adásvételi 

szerződést a 204/2021. (VI. 03.) határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 161/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Használt sütőolaj visszagyűjtők kihelyezése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester megbízza a H-bió Kft.-t, hogy a 

használt sütőolaj visszagyűjtő konténereket kihelyezze és lakosság által 

összegyűjtött használt sütőolaj és zsiradék hulladékot meghatározott 

rendszerességgel díjmentesen elszállítsa. Az előterjesztés mellékletét képező 

szerződést a határozatban foglalt módosításokkal fogadja el. 

 

A szerződés aláírása és a használt sütőolaj visszagyűjtő konténerek kihelyezése 

az alábbi helyekre megtörtént: Gárdony, Posta utca parkoló, Agárdi Csuka 

Csarnok előtti terület, Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai 

Központ területe. 

 

 

Határozat száma: 162/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 3655/14 hrsz-ú, 423 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant az AKRASZ-OSI Kft. 

számára bruttó 14.400.000 Ft vételáron, amelyből 50 %-ot a szerződés 

aláírásakor, 50 %-ot a 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

bármelyikén épített lakóház használatba vételi engedélyének kiadását követő 

30 napon belül, de legkésőbb két éven belül megfizet. A teljes vételár 

megfizetéséig Gárdony Város Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az adásvételi szerződés elfogadásáról 225/2021. (VI. 14.) határozattal döntött 

a Képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 163/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítése 
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 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 3655/15 hrsz-ú, 304 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant AKRASZ-OSI Kft. 

számára bruttó 10.400.000 Ft vételáron, amelyből 50 %-ot a szerződés 

aláírásakor, 50 %-ot a 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

bármelyikén épített lakóház használatba vételi engedélyének kiadását követő 

30 napon belül, de legkésőbb két éven belül megfizet. A teljes vételár 

megfizetéséig Gárdony Város Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az adásvételi szerződés elfogadásáról 226/2021. (VI. 14.) határozattal döntött 

a Képviselő-testület. 

 

  

Határozat száma: 164/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 3655/16 hrsz-ú, 303 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant AKRASZ-OSI Kft. 

számára bruttó 10.400.000 Ft vételáron, amelyből 50 %-ot a szerződés 

aláírásakor, 50 %-ot a 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

bármelyikén épített lakóház használatba vételi engedélyének kiadását követő 

30 napon belül, de legkésőbb két éven belül megfizet. A teljes vételár 

megfizetéséig Gárdony Város Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az adásvételi szerződés elfogadásáról 227/2021. (VI. 14.) határozattal döntött 

a Képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 165/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 3655/17 hrsz-ú, 422 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant AKRASZ-OSI Kft. 

számára bruttó 14.400.000 Ft vételáron,, amelyből 50 %-ot a szerződés 

aláírásakor, 50 %-ot a 3655/14, 3655/15, 3655/16, 3655/17 hrsz-ú ingatlanok 

bármelyikén épített lakóház használatba vételi engedélyének kiadását követő 

30 napon belül, de legkésőbb két éven belül megfizet. A teljes vételár 

megfizetéséig Gárdony Város Önkormányzat a tulajdonjogát fenntartja. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 
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Az adásvételi szerződés elfogadásáról 228/2021. (VI. 14.) határozattal döntött 

a Képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 166/2021. (V. 13.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Tájékoztatás köztartozás mentességről 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester tudomásul veszi Ocsenás Péter 

Józsefné bizottsági tag köztartozás mentességéről szóló tájékoztatást. 

Megállapítja, hogy méltatlanság miatt nem kell megszüntetni Ocsenás Péter 

Józsefné bizottsági tagságát, mivel köztartozását az értesítés kézhezvételétől 

számított 60 napon belül rendezte, így nem tartozik a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdése d) 

pontjának és 40.§ (3) bekezdésének hatálya alá.  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről haladéktalanul 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 168/2021. (V. 17.) polgármesteri határozat 

Tárgy: FÓKUSZ Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a FÓKUSZ Szociális Szolgálat 

intézményvezetői álláshelyére vonatkozó mellékelt pályázati kiírást elfogadja. 

A felhívás KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon történő közzététele iránt 

intézkedik. 

 

A pályázati felhívás közzététele a közszolgálati állásportálon megtörtént. A 

pályázati döntésre a 2021. augusztus 14-i zárt képviselő-testületi ülésen került 

sor. 

 

Határozat száma: 170/2021. (V. 18.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/16 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 139/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 491/16 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi 

szerződést a határozatban foglalt módosítással tartalmilag és formailag 

aláírásra alkalmasnak tekinti. 

 

 

Az adásvételi szerződés Kótai Áron vevővel 2021. 05. 27-én aláírásra került. 

A vevő az ingatlan vételárát az önkormányzatnak kifizette. 

 

Határozat száma: 172/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat kizárólagos 
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tulajdonában álló, gárdonyi 3655/26 hrsz-ú ingatlant (pályázati eljárás 

lebonyolítása után) értékesíti az SP HUNGARY Zrt-nek . A mellékelt 

adásvételi szerződést elfogadja, a határozatban foglalt módosítással. A 

szerződés és a tulajdon átruházási nyilatkozat aláírásáról gondoskodik. 

 

A szerződés és a tulajdon átruházási nyilatkozat aláírása 2021. 06. 18-án 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 173/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Vízisport bázis kialakítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Sirály strand kempingként üzemelő 

területének bérletére a nyertes pályázóval, a Rental Assistance Kft-vel kötendő 

mellékelt bérleti szerződést elfogadja. A szerződés aláírásáról gondoskodik. 

    

A bérleti szerződés aláírása megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 174/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt.-vel kötendő, a Gárdony város közigazgatási területén 

található közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó 

szerződés-tervezetet a mellékletnek megfelelően elfogadja. A szerződés 

aláírásáról gondoskodik. 

 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

Határozat száma: 176/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2020. évi beszámolója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 

Zártkörű Részvénytársaság 2020. december 31-i fordulónappal készült 

beszámolóját a határozatban foglat adatokkal jóváhagyja. Hozzájárul, hogy az 

Agárdi Gyógy-és Termálfürdő Zrt. a 2020. évi beszámoló szerinti - 89.387 e 

Ft adózott eredményét (veszteségét) eredménytartalékba helyezze, a 

tulajdonos osztalékra nem tart igényt. 

 

A Zrt. vezérigazgató értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 177/2021.(V. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. A bölcsődei 

ellátás teljes körű biztosítása céljából benyújtott pályázat támogatást nyert, így 
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a bölcsőde építésére 479.455.500,- Ft-ot fordíthat az önkormányzat pályázati 

forrásból. A munkálatok a tervek szerint 2021. őszén elkezdődhetnek. Az új 

bölcsőde átadása után várhatóan 2022. őszétől a jelenlegi 2 csoport mellett 

újabb 3 csoportban tudjuk biztosítani a bölcsődés korú gyermekek gondozását. 

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 2022. 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. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. Az új Református Óvoda építése 

már zajlik, a bölcsőde terveinek engedélyeztetése elkészült, hamarosan 

megkezdődik az építkezés. 

 

 

Határozat száma: 178/2021. (V. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2021. évi üzleti terve 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 

2021. évi üzleti tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 179/2021. (V. 25.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. 2021. üzleti terve 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Zöld Kft. 2021. évi üzleti 

tervét a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 

A Kft. értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 180/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A környezetvédelmi alap 2020. évi felhasználása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat környezetvédelmi 

alapjának 2020. évi felhasználásáról szóló tájékoztatót, mely szerint a 

környezetvédelmi alapból 2020. évben kifizetés nem történt, elfogadja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 181/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Tájékoztató a 2020. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésről 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 2020. évi belső ellenőrzési éves 
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összefoglaló jelentést a mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. Felkéri a 

jegyzőt, hogy a jelentésben megfogalmazott megállapítások, javaslatok 

hasznosulásáról gondoskodjon. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. A jegyző a jelentésben 

megfogalmazott megállapítások, javaslatok hasznosulásáról a mindennapi 

munka során gondoskodott. 

 

 

Határozat száma: 182/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Beszámoló a TDM Szervezet 2020. évi munkájáról 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Város és Térsége TDM 

Egyesület 2020. évi szakmai beszámolóját, valamint pénzügyi beszámolóját a 

mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. 

 

A TDM Szervezet vezetőjének értesítése a döntésről megtörtént.   

 

 

Határozat száma: 183/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/13 hrsz-ú, 1.569 m2 

területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Zimányi Gézáné számára 

bruttó 19.200.000 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 szerződés aláírásáról 238/2021. (VI. 29.) határozatával döntött a képviselő-

testület. 

 

Határozat száma: 186/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat  

Tárgy: A Gárdonyi Rendőrkapitány kinevezése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester Budavári Árpád r. ezredes Gárdonyi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba való kinevezését 

támogatja. 

  

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 187/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2020. évi beszámolója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 

2020. december 31-i fordulónappal készült beszámolóját a határozatban foglalt 

összegekkel jóváhagyja. Hozzájárul, hogy a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 
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a 2020. évi adózott eredményét eredménytartalékba helyezze, a tulajdonos 

osztalékra nem tart igényt. 

 

A Kft. vezetőjének értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 188/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. 2020. évi beszámolója 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az Agárdi Zöld Kft. 2020. december 

31-i fordulónappal készült beszámolóját a határozatban foglalt összegekkel 

jóváhagyja. Hozzájárul, hogy a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. a 2020. évi 

adózott eredményét eredménytartalékba helyezze, a tulajdonos osztalékra nem 

tart igényt. 

A Kft. vezetőjének értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 195/2021. (VI. 02.) 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 2021. július 1-től 

2022. 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 2021. 

évi költségvetésben biztosított. A szerződésben a jövő évre vonatkozó összeg 

az önkormányzat 2022. évi költségvetésében betervezésre kerül. Az 

üzemeltetési szerződés aláírásáról gondoskodik. 

 

Az üzemeltetési szerződés aláírása felek részéről megtörtént. 

 

Határozat száma: 196/2021. (VI. 02.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót az 

előterjesztésnek megfelelően tudomásul veszi. 

 

A Tűzoltó-parancsnokság értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 198/2021. (VI. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 2442/4 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 128/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 2442/4 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi 
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szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A szerződés 

aláírásáról gondoskodik. 

  

Az adásvételi szerződés megkötésre került 2021. 06. 06-án. Handler Gabriella 

vevő az ingatlan vételárát az önkormányzatnak kifizette. 

 

 

Határozat száma: 199/2021. (VI. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/2 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 130/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 5301/2 hrsz-ú (Vasút u.) ingatlant érintő 

adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A 

szerződés aláírásáról gondoskodik. 

  

Az adásvételi szerződés megkötésre került 2021. 05. 26-án. Az ingatlan 

vételárát Rádl Péter és Rádl Bernadett vevők az az önkormányzatnak 

kifizették. 

 

 

Határozat száma: 200/2021. (VI. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/8 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 135/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 5301/8 hrsz-ú (Vasút u.) ingatlant érintő 

adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

A szerződés aláírásáról gondoskodik. 

  

Az adásvételi szerződés megkötésre került 2021. 06. 07-én. Az ingatlan 

vételárát dr. Rung Árpád és dr. Sass Heléna vevők az az önkormányzatnak 

kifizették. 
 

 

 

 

Határozat száma: 202/2021. (VI. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/10 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 137/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 5301/10 hrsz-ú (Vasút u.) ingatlant érintő 

adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A 

szerződés aláírásáról gondoskodik. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. Az ingatlan vételárát Halász 

Csaba és Halász Kata vevők az önkormányzatnak kifizették. 

 

 

Határozat száma: 203/2021. (VI. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/11 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 
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 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 138/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 5301/11 hrsz-ú (Vasút u.) ingatlant érintő 

adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A 

szerződés aláírásáról gondoskodik. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása 2021. 07. 09-én megtörtént. Az ingatlan 

vételárát Dobrosi László Béla és Dobrosi Gizella vevők az önkormányzatnak 

kifizették. 

 

 

Határozat száma: 204/2021. (VI. 03.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/13 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 159/2021. (V.13.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 5301/13 hrsz-ú (Vasút u.) ingatlant érintő 

adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A 

szerződés aláírásáról gondoskodik. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. Az ingatlan vételárát Pető Csaba 

vevő az önkormányzatnak kifizette. 

 

 

Határozat száma: 207/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A parkerdei büfé üzemeltetése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában levő 7066/4 hrsz-ú ingatlanon található ún. parkerdei büfé 

üzemeltetésére kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek találta. A 

pályázat nyertesévé Janikné Csom Ildikó Beáta egyéni vállalkozót (1126 

Budapest, Márvány u. 25.) nyilvánítja. A bérleti szerződés aláírásáról 

gondoskodik, a határozatban foglalt módosítást követően. 

 

A képviselő-testület szerződést újra tárgyalta, és a határozatnak a szerződésre 

vonatkozó részét a 266/2021. (VI. 29.) határozatával visszavonta.  

 

Határozat száma: 208/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, iratrendezési feladatainak 

elvégzése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Tabulárium Bt. tájékoztatása 

alapján, miszerint az iratselejtezést, iratrendezést 2021-ben nem tudják 

elvégezni, visszavonja a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, 

iratrendezési feladatainak elvégzése tárgyában hozott 175/2021. (V. 20.) sz. 

határozatát. 

  

A Tabulárium Bt. értesítése a döntésről megtörtént. 
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Határozat száma: 209/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, iratrendezési feladatainak 

elvégzése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 

irattárát és levéltárát a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendezteti. A 

munkálatok lebonyolításával a Poór-Ta-Ker Kft-t bízza meg. A feladatokra 

5.500.000.-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2021. évi 

költségvetésének általános tartalék kerete terhére. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. Az iratselejtezésre, iratrendezésre 

vonatkozó megbízási szerződés-tervezetet 2021. augusztus 11-i ülésén 

tárgyalta a képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 210/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/3 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 131/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 5301/3 hrsz-ú (Vasút u.) ingatlant érintő 

adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A 

szerződés aláírásáról gondoskodik. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása 2021. 07. 09-én megtörtént. Az ingatlan 

vételárát Babós Gergely és Kápolnás Zsófia vevők az önkormányzatnak 

kifizették. 

 

 

Határozat száma: 211/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/1 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 129/2021. (IV.26.) számú 

határozata értelmében a mellékelt 5301/1 hrsz-ú (Vasút u.) ingatlant érintő 

adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A 

szerződés aláírásáról gondoskodik. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása 2021. 07. 09-én megtörtént. Az ingatlan 

vételárát Csóbor Jenő vevő az önkormányzatnak kifizette. 

 

 

Határozat száma: 212/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Város Önkormányzat és 

a Dávid Víz-Szer Kft. között 2011. június 1-én létrejött Bérleti Szerződést a 

mellékletben foglaltak szerint módosítja. A szerződés aláírásáról gondoskodik. 

 

A bérleti szerződés módosításának aláírása megtörtént. 
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Határozat száma: 214/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdony Város Polgárőrség támogatási kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Városi Polgárőrség 

részére üzemanyag vásárlásra, gépkocsi karbantartására, szolgálati ruhák 

beszerzésére, tárgyi eszközök beszerzésére és irodaszerek vásárlására 

250.000,- Ft támogatást biztosítok a 2021. évi költségvetés 3. számú melléklet 

K512.4 sor Polgárőrség támogatása kerete terhére. A támogatás 

felhasználásának határideje 2022. január 31. 

 

A támogatási szerződés aláírásra került. A támogatási összeg kifizetése 

megtörtént, a Polgárőrség az összeg felhasználásáról az elszámolást 

benyújtotta az önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 216/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 491/12 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester értékesíti a 491/12 hrsz-ú (Határ u.), 

1.608 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Dr. Huszár 

Hajnalka és Ördög Gábor számára bruttó 19.600.000 Ft vételáron.  Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

Az adásvételi szerződéstervezet megtárgyalására nem került sor, vevők 

jelezték, hogy visszalépnek az ingatlan megvásárlásától. 

 

 

Határozat száma: 220/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Látótér Alapítvány kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a következő döntést hozta: a 

képviselő-testület a 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 

terhére. Az erről szóló, 2019. szeptember 23-án kelt, 2020. szeptember 30-án 

módosított kölcsönszerződés 5. pontját a következőre módosítja:  „5. Adós a 

kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul 

köteles visszafizetni, legkésőbb 2021. december 31-ig.”  A szerződésmódosítás 

aláírásáról intézkedik. 

 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. Időközben az Alapítvány újabb 

kérelmet nyújtott be a fizetési határidő meghosszabbítása iránt, melyről 

498/2021. (XI. 30.) határozatával döntött a képviselő-testület. 
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Határozat száma: 221/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 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, majd 2020. márciusban módosított 3.600.000.-

Ft összegről szóló kölcsönszerződésben foglalt kölcsön visszafizetésének 

határidejét 2021. december 31. napjára módosítja. A kölcsönszerződés 

módosítás aláírásáról gondoskodik. 

 

A kölcsönszerződés módosítás aláírása megtörtént. A TDM részére kifizetésre 

került a pályázati összeg, így 2021. 09. 02-án a kölcsön összegét a TDM 

visszafizette az önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 222/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a következő döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 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. Az 

erről szóló, 2019. november 28-án kelt 2020. szeptember 30-án módosított 

kölcsönszerződés 5. pontját a következőre módosítja:  „5. Adós a kölcsön 

összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles 

visszafizetni, legkésőbb 2021. december 31-ig.” A kölcsönszerződés 

módosítás aláírásáról gondoskodik. 

 

A kölcsönszerződés módosítás aláírása megtörtént. A TDM részére kifizetésre 

került a pályázati összeg, így 2021. 09. 02-án a kölcsön összegét a TDM 

visszafizette az önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 224/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának FE/02/314-5/2021. ügyszámú törvényességi 

felhívásával nem ért egyet. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a képviselő-testület döntéséről 

haladéktalanul megtörtént. 
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Határozat száma: 225/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/14 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 162/2021. (V.13.) számú határozat 

értelmében a mellékelt 3655/14 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A szerződés aláírásáról 

gondoskodik. 

  

A szerződés aláírása 2021. 06. 22-én megtörtént. A vevő, az AKRASZ-OSI 

Kft. az adásvételi szerződésben meghatározott, szerződéskötéskor fizetendő I. 

részletet (a vételár 50 %-át) befizette az önkormányzat számlájára. 

 

Határozat száma: 226/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/15 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 163/2021. (V.13.) számú határozat 

értelmében a mellékelt 3655/15 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A szerződés aláírásáról 

gondoskodik. 

  

A szerződés aláírása 2021. 06. 22-én megtörtént. A vevő, az AKRASZ-OSI 

Kft. az adásvételi szerződésben meghatározott, szerződéskötéskor fizetendő I. 

részletet (a vételár 50 %-át) befizette az önkormányzat számlájára. 

 

 

Határozat száma: 227/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/16 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 164/2021. (V.13.) számú határozat 

értelmében a mellékelt 3655/16 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A szerződés aláírásáról 

gondoskodik. 

  

A szerződés aláírása 2021. 06. 22-én megtörtént. A vevő, az AKRASZ-OSI 

Kft. az adásvételi szerződésben meghatározott, szerződéskötéskor fizetendő I. 

részletet (a vételár 50 %-át) befizette az önkormányzat számlájára. 

 

 

Határozat száma: 228/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 3655/17 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 165/2021. (V.13.) számú határozat 

értelmében a mellékelt 3655/17 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A szerződés aláírásáról 

gondoskodik. 
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A szerződés aláírása 2021. 06. 22-én megtörtént. A vevő, az AKRASZ-OSI 

Kft. az adásvételi szerződésben meghatározott, szerződéskötéskor fizetendő I. 

részletet (a vételár 50 %-át) befizette az önkormányzat számlájára. 

 

 

Határozat száma: 230/2021. (VI. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A gárdonyi 5301/9 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a 136/2010. (IV.26.) számú határozat 

értelmében a mellékelt 5301/9 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. A szerződés aláírásáról 

gondoskodik. 

  

A szerződés aláírása 2021. 06. 17-én megtörtént. A vevő, Boldog-Gyöngyösi 

Dóra az ingatlan vételárát kifizette az önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 236/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: A gárdonyi 5301/4 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Polgármesterének 

132/2021. (IV.26.) számú határozata értelmében a mellékelt 5301/4 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása 2021. 08. 24-én megtörtént. A vevő, Hrutka János az 

ingatlan vételárát kifizette az önkormányzatnak. 

 

Határozat száma: 237/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: A Gárdonyi 5301/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Polgármesterének 

133/2021. (IV.26.) számú határozata értelmében a mellékelt 5301/5 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása 2021. 07. 13-án megtörtént. A vevő, Budavári Csaba 

Balázsné az ingatlan vételárát kifizette az önkormányzatnak. 

 

Határozat száma: 238/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: A gárdonyi 491/13 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Polgármesterének 

183/2021. (V. 27.) számú határozata értelmében a mellékelt 491/13 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
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A szerződés aláírása 2021. 07. 02-án megtörtént. A vevő, Zimányi Gézáné az 

ingatlan vételárát kifizette az önkormányzatnak. 

 

Határozat száma: 240/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: Vízvezetési szolgalmi jogról szóló megállapodás 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony 6037/57 hrsz-ú kivett út megnevezésű 

ingatlanra ivóvízvezeték elhelyezése és szolgalmi sáv céljából a Magyar Állam 

javára vízvezetési szolgalmi jog alapításhoz hozzájárul. Felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás, valamint a változási vázrajz aláírására. 

 

A megállapodás, valamint a változási vázrajz aláírása megtörtént. 

 

Határozat száma: 241/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: Javaslat szakértő bizottság tagjainak megválasztására intézményvezetői 

álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezésére 

  

 A Képviselő-testület a FÓKUSZ Szociális Szolgálat intézményvezetői 

álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezésére bizottságot hoz létre, 

melynek tagjai: Tisztl Henrik a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetője, Dr. Kalmár József - Gárdony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke, dr. Sántha Tibor - Gárdony Város aljegyzője. A bizottság szakértő 

tagjának megbízási díjaként 25.000,- Ft-ot határoz meg, melyet a 2021. évi 

költségvetés terhére biztosít. 

 

A szakértő bizottság a munkáját elvégezte, a bizottság szakértő tagjának a 

megbízási díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 242/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 

meghatározására 

  

 A Képviselő-testület a fenntartásában lévő Agárdi Tündérkert Bölcsőde heti 

nyitva tartását 7:00 – 17:00 időben, nyári zárva tartását 2021. 08. 01. – 2021. 

08. 31. időben határozza meg. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 257/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A Képviselő-testület értékesíti a 491/17 hrsz-ú, 1.419 m2 területű (Határ u.), 

„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Bódy György és Bódy-Szépréti 

Katalin számára bruttó 17.000.000 Ft vételáron.  Az ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a Jegyzőt az 

adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé terjesztésével. 
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A képviselő-testület 318/2021. (VIII. 11.) határozatával döntött a szerződés 

elfogadásáról. 

 

 

Határozat száma: 261/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: Javaslat a Szemlélet Egyesület részére kölcsön biztosítására 

  

 A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ESZA 2019-00271 – Felhőatlasz 

program megvalósítása Gárdony városában című pályázat megvalósítására 

nem biztosít kölcsönt a Szemlélet Egyesület számára, mivel a projekt 

megvalósulása lezárult.  

 

Érintett értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 262/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: Javaslat a Szemlélet Egyesület részére kölcsön biztosítására 

  

 A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ESZA 2019-00402 – MENTA 

program megvalósítása Gárdony városában pályázat megvalósítására 

1.500.000,- Ft összegű kölcsönt biztosít a Szemlélet Egyesület számára a 2021. 

évi költségvetése terhére. A Szemlélet Egyesület a kölcsönt a támogatás 

bankszámlára érkezésétől számított 8 napon belül, legkésőbb 2022. március 

31. napig köteles visszafizetni. 

 

Az Egyesület részére a kölcsön biztosítása megtörtént. A támogatás 

elszámolásáról tájékoztatni fogjuk a képviselő-testületet. 

 

 

Határozat száma: 264/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: A gárdonyi 6036/58 hrsz-ú ingatlan egy részének forgalomképessé 

nyilvánítása 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában lévő 6036/58 hrsz.-ú kivett közterület 

ingatlanból 403 m2 nagyságú területet kivett beépítetlen terület megjelöléssel 

forgalomképessé nyilvánít. 

 

A vagyonrendelet módosítás 2021. júliusában megtörtént. A forgalomképessé 

vált ingatlanrészt azóta értékesítette az önkormányzat. 

 

Határozat száma: 267/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: A parkerdei büfé üzemeltetése 

  

 A Képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő 7066/4 

hrsz-ú ingatlanon található ún. parkerdei büfé üzemeltetésével kapcsolatos 

mellékelt bérleti szerződés tervezetet elfogadja. Felkéri a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

  

A bérleti szerződés aláírásra került. 
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Határozat száma: 271/2021. (VII. 14.) 

Tárgy: A gárdonyi 5301/6 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Polgármesterének 

134/2021. (IV.26.) számú határozata értelmében a mellékelt 5301/6 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása 2021. 07. 21-én megtörtént. A vevők, Ertl Antal és Bodó 

Beáta az ingatlan vételárát kifizették az önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 273/2021. (VII. 14.) 

Tárgy: A gárdonyi 5301/12 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Polgármesterének 

158/2021.(V.13.) számú határozata értelmében a mellékelt 5301/12 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a 

határozatban szereplő módosítással. 

  

Az adásvételi szerződés aláírása 2021. 07. 28-án megtörtént. A vevő, Tóth 

István az ingatlan vételárát kifizette az önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 275/2021. (VII. 14.) 

Tárgy: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének rendkívüli támogatási 

kérelme 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére az 

egyesület gépjárműfecskendőinek javítási  költségeire 250.000,- Ft támogatást 

biztosít a 2021. évi költségvetése 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 

2021. december 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása után az Egyesület részére a támogatási összeg 

kifizetésre került. Az Egyesület a támogatás felhasználásáról határidőben 

benyújtotta az elszámolást. 

 

 

Határozat száma: 277/2021. (VII. 14.) 

Tárgy: Javaslat háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására 
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A Képviselő-testület Dr. Kalmár József és Társa Családorvosi Korlátolt 

Felelősségű Társaság egészségügyi szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási 

szerződésmódosítást - a határozat mellékletében szereplő szövegezéssel – 

elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésmódosítás 

és egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

A feladat-ellátási szerződésmódosítás és az egységes szerkezetű feladat-

ellátási szerződés aláírása megtörtént, a további szükséges intézkedésekkel 

együtt.  

Határozat száma: 279/2021. (VII. 14.) 

Tárgy: Javaslat a FÓKUSZ Szociális Szolgálat intézményvezetőjének megválasztása 

tárgyában 

  

 A Képviselő-testület a FÓKUSZ Szociális Szolgálat intézményvezetői 

álláshelyére Molnár Tamás érvényes és benyújtott pályázata alapján az 

intézmény vezetésével Molnár Tamást bízza meg. Az intézményvezető bérét a 

határozatban foglaltak szerint állapítja meg. Felkéri a polgármestert a 

megbízás kinevezési okiraton történő átvezetésére, valamint aláírására. 

 

A kinevezéssel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 

  

 

Határozat száma: 286/2021. (VII. 28.) 

Tárgy: A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése 

  

 A Képviselő-testület értékesít a mellékelt vázrajznak megfelelően a 6036/58 

hrsz-ú ingatlanából 403 m2 nagyságú területet a Varsa Sport Kft. számára 

7.000.000 Ft + Áfa vételáron. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel 

kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Megbízza a Jegyzőt az adásvételi 

szerződés előkészítésével és a Képviselő-testület elé terjesztésével. 

  

A szerződés elfogadásáról 320/2021. (VIII. 11.) határozatával döntött a 

képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 287/2021. (VII. 28.) 

Tárgy: A Gárdony 074/1/D hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony külterület 074/1/D hrsz. alatt felvett 53 m2 

területű, „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan Szabados István által 

megvásárolt ½ tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván 

élni.  

 

Érintettek értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 

 

Határozat száma: 288/2021. (VII. 28.) 

Tárgy: Kárpátaljai település támogatása 

  



46 
 

 A Képviselő-testület Rát kárpátaljai település magyar lakossága részére 

történő segítségnyújtás céljából 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség részére, az önkormányzat 2021. évi 

költségvetése általános tartalék kerete terhére. 

 

A támogatás kifizetése megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 290/2021. (VII. 28.)  

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló 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 augusztus hónapban megtörtént. 

 

Határozat száma: 291/2021. (VII. 28.)  

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület 5907 hrsz-ú kivett 

közterület – Pisztráng utca megnevezésű, vagyonrendelete szerint 

forgalomképtelen törzsvagyon besorolású ingatlanból 490 m2 nagyságú 

területet a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át. Felkéri a jegyzőt, hogy 

a vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a testület elé. 

 

A vagyonrendelet módosítása augusztus hónapban megtörtént. 

 

Határozat száma: 293/2021. (VII. 28.) 

Tárgy: 2023-2024. évi villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos 

közbeszerzéshez történő csatlakozással 

  

 A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Gárdony Város 

Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2023-2024. villamos 

energia évre a mellékelt ajánlatok elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat, 

szerződéseket és dokumentumokat aláírja. Felhatalmazza a polgármestert ezt 

követően az energia kereskedelmi szerződések aláírására is. 

 

A szükséges nyilatkozatok, szerződések és dokumentumok aláírása 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 294/2021. (VII. 28.) 

Tárgy: „Gárdony Város Bora” vándordíj 

  

 Gárdony Város Önkormányzat „Gárdony Város Bora” vándordíját 2021. 

évben Csóbor Jenő Agárdi Cabernet Sauvignon 2019. évjáratú bora kapja. 

 

A vándordíj ünnepélyes keretek között átadásra került. 
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Határozat száma: 296/2021. (VII. 28.) 

Tárgy: Tájékoztatás köztartozás mentesség tárgyában 

  

 A Képviselő-testület tudomásul veszi Bálint Zoltán László képviselő 

köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy méltatlanság 

miatt nem kell megszüntetnie Bálint Zoltán László képviselői megbízatását, 

mivel köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül 

rendezte, így nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének d) pontjának hatálya alá.  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről haladéktalanul 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 297/2021. (VII. 28.) 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanra pályázat kiírása 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában lévő gárdonyi 3655/25 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 eljárás lebonyolítása megtörtént. A Képviselő-testület 380/2021. 

(IX. 15.) határozatával döntött a pályázat elbírálásáról. 

 

 

Határozat száma: 305/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület 7509/7 hrsz-ú 

közterület megnevezésű, vagyonrendelete szerint forgalomképtelen 

törzsvagyon besorolású ingatlanából 90 m2 nagyságú területet a forgalomképes 

üzleti vagyonhoz sorolja át. Felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonrendelet 

módosítást készítse elő és tárja a testület elé. 

 

A vagyonrendelet módosítása szeptember hónapban megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 309/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Javaslat a 2. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

módosítására 

  

 A Képviselő-testület a Hédimed Extra Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kötendő feladat-ellátási szerződésmódosítást - a 

határozat mellékletében szereplő szövegezéssel – elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a feladat-ellátási szerződésmódosítás és egységes szerkezetű 

feladat-ellátási szerződés aláírására. 

  

A feladat-ellátási szerződésmódosítás és az egységes szerkezetű feladat-

ellátási szerződés aláírása megtörtént, a további szükséges intézkedésekkel 

együtt. 
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Határozat száma: 311/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Javaslat az 1. sz. gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási 

szerződés módosítására 

  

 A Képviselő-testület a Dr. Heresznyei Gabriella és Társa Egészségügyi 

Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő feladat-ellátási szerződésmódosítást - 

a határozat mellékletében szereplő szövegezéssel – elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a feladat-ellátási szerződésmódosítás és egységes szerkezetű 

feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

A feladat-ellátási szerződésmódosítás és az egységes szerkezetű feladat-

ellátási szerződés aláírása megtörtént, a további szükséges intézkedésekkel 

együtt. 

 

 

Határozat száma: 314/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Fitnesz eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre 

  

 A Képviselő-testület megbízza a BeFitt Kereskedelmi Kft.-t, hogy a Dinnyés, 

Lóránt Péter utca - Alkotmány utca sarkán található játszótér melletti területre 

kültéri sporteszközöket telepítsen, valamint az első használat előtti 

szabványossági felülvizsgálatot lebonyolítsa a 2021. 07.29.-én kelt 

árajánlatának megfelelően br. 1 584 452,- Ft-ért a 2021. évi általános tartalék 

terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására., 

a határozatban foglalt módosításokkal. 

 

A vállalkozási szerződés aláírásra került. A Kft. a fitnesz eszközöket 

beszerezte, telepítette a dinnyési játszótér melletti területre, részükre a 

vállalkozási díj kifizetése megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 316/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: „Gárdonyiak Lapja” kiadvány terjesztése 

  

 A Képviselő-testület a „Gárdonyiak Lapja” önkormányzati kiadvány havonta 

történő terjesztésére a mellékelt pályázati kiírást elfogadja, az alábbi 

módosítással: a pályázati kiírás 5. pontjában a beérkezett pályázatok 

borítékbontása: 2021. augusztus 27. 11:00 óra. Felkéri a polgármestert az 

eljárás lebonyolítására és a beérkezett pályamunkák Képviselő-testület elé 

tárására. 

 

Az eljárás lebonyolításra került, sajnos pályázat nem érkezett, a képviselő-

testület 340/2021. (IX. 01.) határozatával a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánította. 

 

 

Határozat száma: 317/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Tankerület leltárában szereplő eszközök selejtezée 

  

 A Képviselő-testület hozzájárul a Székesfehérvári Tankerületi Központ által 

megküldött selejtezési jegyzékben szereplő eszközök selejtezéséhez. 



49 
 

   

A Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 318/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: A gárdonyi 491/17 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Polgármesterének 

257/2021. (VI. 29.) számú határozata értelmében a mellékelt 491/17 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása 2021. 08. 23-án megtörtént. A vevők, Bódy 

György és Bódy-Szépréti Katalin az ingatlan vételárát kifizették az 

önkormányzatnak.  

 

 

Határozat száma: 320/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: A gárdonyi 6036/59 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület a 286/2021.(VII.28.) számú határozata értelmében a 

mellékelt 6036/58 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és 

formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírását követően derült ki, hogy szerződésbe évesen került bele 

a fordított ÁFA fizetésre vonatkozó rendelkezés, mivel az önkormányzat az 

ingatlanértékesítés tekintetében nem vállalhat ÁFA fizetési kötelezettséget, 

valamint az érintett ingatlan beépített ingatlannak minősül, így ÁFA mentesen 

értékesíthető. A képviselő-testület 2021. október 06-i ülésén tárgyalta az 

adásvételi szerződés módosítását. 

 

 

Határozat száma: 322/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Forgalmi rend változtatás iránti kérelem 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony, Vörösmarty utca V-ös utca kereszteződésénél 

lakó személyek forgalmi rend változtatás iránti kérelmével nem ért egyet. 

   

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 337/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: A gárdonyi 491/14 hrsz-ú ingatlan értékesítése, adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület értékesíti a 491/14 hrsz-ú (Határ u.), 1.529 m2 területű, 

„beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Márton Péter valamint Katona 

Dorottya számára, 3/4 - 1/4 tulajdoni hányad arányban, bruttó 18.600.000 Ft 

vételáron. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a 

vevőket terhelik. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező adásvételi szerződés aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal. 
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 Az adásvételi szerződés aláírása 2021. 10. 07-én megtörtént. A vevők 

tulajdoni hányaduk arányában az ingatlan vételárát kifizették az 

önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 338/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Javaslat ingatlanhasználatra vonatkozó megállapodás megkötésére 

  

 A Képviselő-testület az Agárdi Közösségi Házat ingyenes használatba adja a 

Székesfehérvári Tankerületi Központ részére 2021. szeptember 01. naptól 

2021. december 31. napig. Ezen idő alatt a közművelődési alapfeladat ellátás 

szünetel. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 

 

A megállapodás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Határozat száma: 340/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: „Gárdonyiak Lapja” kiadvány terjesztésére kiírt pályázat - döntés 

  

 A Képviselő-testület a „Gárdonyiak Lapja” önkormányzati kiadvány havonta 

történő terjesztésre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri a 

polgármestert, hogy a kiadvány jövőbeli terjesztéséről, terjesztőpontok 

segítségével gondoskodjon. 

 

A „Gárdonyiak Lapja” városi újsághoz az alábbi terjesztőpontokon lehet 

hozzájutni: Klausz Gábor Városi Könyvtár; Polgármesteri Hivatal porta; 

Nemzedékek Háza; Dinnyési Hagyományőrző Központ, orvosi rendelő, 

váróterem; dr. Heresznyei Gabriella gyermekorvosi rendelő, váróterem; 

Gárdonyi Géza Általános Iskola portája; Chernel Általános Iskola és 

Gimnázium portája; Rochbacher Béla rk. egyház; dinnyési presszó; dinnyési 

COOP üzlet; Parkerdei közösségi tér; Tom-Tom Pizzéria és Étterem; 

Derecskei ABC Agárd; DG Trafik Gárdony; Kék-tó Vendéglő Gárdony. 

 

 

Határozat száma: 342/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: 2021. évi közbeszerzési terv módosítása 

  

 A Képviselő-testület a mellékelt éves összesített közbeszerzési tervet 

változatlan tartalommal jóváhagyja. 

   

A közbeszerzési terv módosításának közzététele az EKR-ben és a honlapon 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 349/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Javaslat ingatlanrészhasználatra vonatkozó megállapodás megkötésére 

  

 A Képviselő-testület a 2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 8. A épület alatt 

található, az ingatlan nyilvántartásban Gárdony belterületén a 2326 hrsz. alatt 

felvett ingatlan, mely egy összesen 113,96 m2 hasznos alapterületű épület 
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területéből 28,10 m2 részt ingyenes használatba adja az Egészségdokk 

Közhasznú Alapítvány részére 2021. szeptember 01. naptól 2026. augusztus 

31. napig. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 

 

A megállapodás aláírása megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 350/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Építési és telekalakítási tilalom törlése 

  

 A Képviselő-testület a Velence 4014 hrsz. alatt felvett beépítetlen terület 

megjelölésű ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási tilalom törléséhez 

hozzájárul. 

   

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 353/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület   a tulajdonában álló Gárdony belterület 6036/54 hrsz-ú 

út megnevezésű, vagyonrendelete szerint forgalomképtelen törzsvagyon 

besorolású ingatlanból 101 m2 nagyságú területet a forgalomképes üzleti 

vagyonhoz sorolja át. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a 

testület elé. 

 

A vagyonrendelet módosítása szeptember hónapban megtörtént. 

 

Határozat száma: 354/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület 6036/59 hrsz-ú 

„strandfürdő, WC, zuhanyzó” megnevezésű, vagyonrendelete szerint 

forgalomképes üzleti vagyon besorolású ingatlanból 317 m2 nagyságú területet 

a forgalomképtelen törzsvagyonhoz sorolja át. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a testület elé. 

   

A vagyonrendelet módosítása szeptember hónapban megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 358/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Bontási pályázat 

  

 A Képviselő-testület a gárdonyi 5426/4 hrsz-ú, ún. Napsugár strand területén 

található vas öltöző és napozó terasz épület bontási munkálataira pályázatot ír 

ki a mellékelt tartalommal, a határozatban foglalt módosítással. 

   

A pályázat kiírása megtörtént. A képviselő-testület 440/2021. (X. 06.) 

határozatával döntött a pályázat elbírálásáról. 
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Határozat száma: 368/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Tisztítsuk meg az Országot” projekt Gárdony Város közigazgatási területén 

lévő illegális hulladéklerakók felszámolása felhívás alapján pályázat 

benyújtása 

  

 A Képviselő-testület pályázni kíván a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 

2021. évben megvalósítandó I. üteméről szóló nyilvános pályázati felhívásra 

10 676 146,- Ft   összegű támogatás elnyerése céljából. A pályázatok 

határidőre történő benyújtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a 

projekt előkészítésére.  

   

A pályázat benyújtása megtörtént. A pályázaton elnyert támogatást az illegális 

hulladéklerakók felszámolására fordította az önkormányzat. 

 

 

Határozat száma: 369/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapítására vonatkozó vélemény 

kialakítására 

  

 A Képviselő-testület a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő adatok 

alapján, mely szerint: 

- 6 fő hátrányos helyzetű általános iskolába járó tanuló él a településen, 

- Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskolában (2484 Gárdony, Iskola u. 2.) 4 fő, a településen élő hátrányos 

helyzetű gyermek tanul,  

- Gárdonyi Géza Általános Iskolában (2483 Gárdony, Bóné K. u. 14/B.) 

1 fő, a településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul,  

egyetért a jelenlegi, iskolai felvételi körzetek meghatározásával. 

   

A Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 371/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj-pályázat 2022. évi 

fordulójához 

  

 Gárdony Város Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. 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 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszerben) 

rögzíti. Nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
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meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 

igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 

ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. A pályázatok beérkezése után – a 

pályázók számának ismeretében – dönt a 2022. évi támogatási összegekről, 

figyelemmel az e tárgyban való áthúzódó pénzügyi kötelezettségeire. 

   

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére határidőben megküldésre 

kerültek a szükséges dokumentumok. 

 

Határozat száma: 372/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Tankerület leltárában szereplő újabb eszközök selejtezése 

  

 A Képviselő-testület hozzájárul a Székesfehérvári Tankerületi Központ által 

megküldött informatikai eszközök selejtezéséhez. 

   

A Székesfehérvári Tankerületi Központ értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 374/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület   5415/6 hrsz-ú 

Sporttelep megnevezésű, vagyonrendelete szerint korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyon besorolású ingatlanát a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja 

át. Felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a 

testület elé. 

 

A vagyonrendelet módosítása az októberi képviselő-testületi ülésen 

megtörtént. 

 

Határozat száma: 377/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez 

biztosított kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Városi Sportklub számára a Katlan területén 

megvalósítandó öltöző épület építéséhez a 2020. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére 11/2020. (IV. 02.) számú polgármesteri határozatával 

biztosított 50.027.312,-Ft összegű kamatmentes kölcsön visszafizetési 

határidejét meghosszabbítja. A Képviselő-testület az erről szóló, 2020. április 

02.-án kelt kölcsönszerződés 5. pontját a következőre módosítja: „5. Adós a 

kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően haladéktalanul 

köteles visszafizetni, legkésőbb 2021. október 31-ig.” Felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására. 

 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. Kérelemre a Képviselő-testület 

568/2021. (XII. 15.) határozatával meghosszabbította a kölcsön visszafizetési 

határidejét 2022. február 28-ig. 

 

Határozat száma: 381/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Egyedi szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása 
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 A Képviselő-testület egy agárdi lakos rendkívüli települési támogatás 

megállapítása iránt benyújtott kérelmét elutasító határozattal szemben 

benyújtott fellebbezését elutasítja. 

 

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 382/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása 

  

 A Képviselő-testület2021. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet 

adományoz Babiczné Kiss Erika részére. 

 

A kitüntetés átadására az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségen, 2021. október 22-én 

kerül sor. 

 

 

Határozat száma: 383/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása 

  

 A Képviselő-testület2021. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet 

adományoz Hangáné Szendi Lívia részére. 

 

A kitüntetés átadására az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségen, 2021. október 22-én 

kerül sor. 

 

 

Határozat száma: 384/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása 

  

 A Képviselő-testület2021. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet 

adományoz Szabóné Dicsák Éva részére. 

 

A kitüntetés átadására az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségen, 2021. október 22-én 

kerül sor. 

 

 

 

Határozat száma: 386/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása 

  

 A Képviselő-testület2021. évben „Gárdony Városért” kitüntető címet 

adományoz Kárpáti Miklós és felesége, Kárpáti Miklósné dr. Hirka Anna 

részére. 

 

A kitüntetés átadására az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségen, 2021. október 22-én 

kerül sor. 
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Határozat száma: 387/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása 

  

 A Képviselő-testület 2021. évben „Gárdony Város Díszpolgára” kitüntető 

címet nem adományoz. 

 

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 388/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Kátyúkár 

  

 A Képviselő-testület a GRD/10721/2021. ügyiratszámon beérkezett kátyúkár 

megtérítése iránti igényt elutasítja. 

 

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 397/2021. (X. 06.) 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 2020. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 398/2021. (X. 06.) 

Tárgy: A 2020. évi adóztatásról szóló beszámoló 

  

 A Képviselő-testület a 2020. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót 

az előterjesztésnek emgfelelően elfogadja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 400/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Bérleti díj mérséklése iránti kérelem 

  

 A Képviselő-testület 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 2021. május 1-től 2021. 

december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan havi 30.000,- Ft+ÁFA összegre 

mérsékeli,  abban az esetben amennyiben bérlő az elmaradt közüzemi 

számlákat és 2021. 05. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 

30.000,- Ft/hó bérleti díjat egy összegben, 8 napon belül befizeti. 

 

A kérelmező az elmaradt közüzemi számlákat és a határozatban foglalt 

időszakra vonatkozóan a bérleti díjat egy összegben, határidőben megfizette. 
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A bérleti díj csökkentésre került az Alapítvány részére, a meghatározott 

időszakra vonatkozóan. 

 

 

Határozat száma: 402/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Gárdony 074/1/L hrsz. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony külterület 074/1/L hrsz. alatt felvett 51 m2 

területű, „lakóház” megjelölésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó 

elővásárlási jogával nem kíván élni.  

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

  

 

Határozat száma: 406/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére vonatkozó adásvételi 

szerződés módosítása 

  

 A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 6036/58 hrsz-ú 

ingatlanból 403 m2 nagyságú területnek a Varsa Sport Kft. (2011 Budakalász, 

Márton Áron u. 28.) részére történő elidegenítése tárgyában a felek között 

létrejött telekalakítási és adásvételi szerződés módosítására vonatkozó 

szerződés-tervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

módosítás aláírására. 

 

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. 

  

Határozat száma: 438/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2021. I-II. negyedévi 

tevékenységéről 

  

 A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 

vezérigazgatójának a Zrt. 2021. évi I-II. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

A Zrt. értesítése a döntésről megtörtént. 

  

 

Határozat száma: 439/2021. (X. 06.) 

Tárgy: A gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 6036/54, 6036/59 hrsz-ú ingatlanok egy 

részének pályáztatása 

  

 A Képviselő-testület értékesíteni kívánja a gárdonyi 5907, 6036/20, 6036/52, 

6036/54 6036/59 hrsz-ú ingatlanok egy részét, ezért pályázatot ír ki, a 

mellékelt tartalommal. 

 

A pályázattal kapcsolatos döntést a Képviselő-testület 2021. 11. 03-i zárt 

ülésén hozta meg. A szerződés aláírásáról az 517/2021. (XI. 30.) határozatával 

hozott döntést. 
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Határozat száma: 440/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Bontási pályázat – döntés  

  

 A Képviselő-testület a gárdonyi 5426/4 hrsz-ú Napsugár strand területén 

található ún. vas öltöző és napozó terasz épület teljeskörű bontási 

munkálataival a Holz Cargo Trans Kft-t bízza meg, br. 31.750.000,- Ft 

összegért, melyet 2021. évi költségvetéséből biztosít. Felhatalmazza a 

polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a bontási munkálatokat a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezte, részükre a vállalkozási díj 

kifizetése megtörtént. 

  

 

Határozat száma: 453/2021. (X. 20.) 

Tárgy: Javaslat az 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

módosítására 

  

 A Képviselő-testület az ESZENYI MED Korlátolt Felelősségű Társaság 

egészségügyi szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződésmódosítást - a 

határozat mellékletében szereplő szövegezéssel – elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a feladat-ellátási szerződésmódosítás és egységes szerkezetű 

feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 

A szerződésmódosítás és az egységes szerkezetű feladat-ellátási szerződés 

aláírásra került, a szükséges intézkedések megtételére sor került. 

 

Határozat száma: 455/2021. (X. 20.) 

Tárgy: Fitnesz eszközök beszerzése és telepítése 

  

 A Képviselő-testület megbízza a BeFitt Kereskedelmi Kft.-t, hogy az Agárdi 

Parkerdőbe 3 db, a Dinnyés kültéri kondipark területére 1 db sporteszközt 

telepítsen, valamint az első használat előtti szabványossági felülvizsgálatot 

lebonyolítsa a 2021. október 7.-én kelt árajánlatának megfelelően bruttó 768 

668,- Ft-ért a 2021. évi általános tartalék terhére. Felkéri a polgármestert a 

mellékelt vállalkozási szerződés aláírására azzal a módosítással, hogy a 

szerződés 6. pontjában a „garanciavállalás” helyett a „szavatosság” kifejezés 

kerül. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a sporteszközöket a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően telepítette, valamint az első használat 

előtti szabványossági felülvizsgálatot lebonyolította. A Kft. részére a 

vállalkozási díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 463/2021. (X. 20.) 

Tárgy: Forgalmi rend változtatására vonatkozóan benyújtott kérelem 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony, Kecsege és Keszeg utca kereszteződése 

vonatkozásában fennálló forgalmi rendet a közlekedési jogszabályok 

figyelembevételével nem változtatja meg. A Kecsege és Keszeg utca 
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kereszteződésében a „behajtani tilos” jelzőtáblát változatlanul hagyja, 

ugyanakkor a Kárász utca egyirányúsításáról nem rendelkezik. 

 

Érintettek értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.   

 

Határozat száma: 464/2021. (X. 20.) 

Tárgy: Forgalmi rend változtatására vonatkozóan benyújtott kérelem 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony, Kecsege és Keszeg utca kereszteződése 

vonatkozásában fennálló forgalmi rendet a közlekedési jogszabályok 

figyelembevételével nem változtatja meg. A Kecsege és Keszeg utca 

kereszteződésében levő „behajtani tilos” jelzőtábla nem kerül megszüntetésre, 

a Kárász, Viza és Dévér utcák elején nem kerül sor kiegészítő jelzőtáblák 

elhelyezésére. Ezen utcákkal határolt területen az „egyirányú forgalmi út” 

jelzőtáblák nem kerülnek eltávolításra. 

 

Érintettek értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.   

 

Határozat száma: 467/2021. (X. 20.) 

Tárgy: Egyedi önkormányzati ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása 

  

 A Képviselő-testület egy gárdonyi lakos részéről Gárdony Város Jegyzője 

GRD/375-17/2021. számú, 2021. március 30-án kelt határozatával szemben 

benyújtott fellebbezést elutasítja. 

 

Érintett értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént.   

 

Határozat száma: 480/2021. (XI. 03.) 

Tárgy: Zöld Kft. kérelme 

  

 A Képviselő-testület 6.000.000,- Ft+ÁFA, bruttó 7.620.000,- Ft pénzösszeget 

biztosít az Agárdi Zöld Kft. részére a zöldterület fenntartással kapcsolatban 

keletkezett többletmunkák költségére. Az összeg fedezete Gárdony Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka. Felkéri a 

Jegyzőt, hogy a 6.000.000,- Ft+ÁFA, bruttó 7.620.000,- Ft pénzösszegnek az 

Agárdi Zöld Kft. részére történő átutalásról gondoskodjon. 

 

A Zöld Kft. részére a többletmunkák költségének kifizetése megtörtént.   

 

Határozat száma: 482/2021. (XI. 03.) 

Tárgy: Gárdonyfürdői strand bérlete 

  

 A Képviselő-testület a gárdonyfürdői strandot az önkormányzat és a Tóparty 

Rendezvénysorozat Kft. között 2017. április 28-án létrejött bérleti szerződés 2. 

pontja alapján, üzemeltetési kötelezettséggel bérbe adja a TóParty 

Rendezvénysorozat Kft-nek (2483 Gárdony, Batsányi J. u. 7.), a mellékelt 

szerződés szerinti tartalommal, a határozatban foglalt módosításokkal. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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A bérleti szerződés aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 494/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: A 2021. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása 

  

 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 

szóló beszámolót 4.714.100.459,- forint tárgyévi bevétellel és 2.973.735.265,- 

forint tárgyévi kiadással jóváhagyja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 495/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozási 

szerződés 

  

 A Képviselő-testület az Önkormányzat és a VHG Nonprofit Kft. között a 2021. 

december 01-től 2022. február 28-ig terjedő időtartamban Gárdony város 

területének hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak elvégzésére 

vonatkozó mellékelt vállalkozási szerződést elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 496/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Javaslat a Fókusz Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ és Család- és 

Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadására 

  

 A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező, Fókusz Szociális 

Szolgálat Alapszolgáltatási Központ és Család- és Gyermekjóléti Központ 

Szakmai Programját elfogadja. Ezzel egyidejűleg a 10/2016. (I. 27.) számú 

határozattal elfogadott egységes szerkezetű Fókusz Szociális Szolgálat 

Alapszolgáltatási Központ és Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai 

Programját hatályon kívül helyezi. 

 

A Fókusz Szociális Szolgálat értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 497/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: 2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 

  

 A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra 2022. évre 940.000.-Ft-ra vállal kötelezettséget az adott 

évi költségvetés szociális kerete terhére. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 500/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Hulladékszállítási közszolgáltatással összefüggő Együttműködési 

Megállapodás módosítása 
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 A Képviselő-testület az Önkormányzat a Depónia Nonprofit Kft. és a VHG 

Nonprofit Kft.  között korábban létrejött együttműködési megállapodás 

módosítására vonatkozó mellékletként csatolt dokumentumot elfogadja. 

Felkéri a polgármestert a mellékelt együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 501/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Injektálásos technológiával történő növényvédelmi munkák 

  

 A Képviselő-testület a város területén szükséges növényvédelmi munkák 

injektálásos technológiával történő elvégzésével Bálint Endre egyéni 

vállalkozót (7144 Decs, Szőlőhegy 90.) és Schüller Ákos egyéni vállalkozót 

(7171 Sióagárd, Kossuth u. 12.) bízza meg.   Biztosítja a bruttó 7.025.195,- Ft 

vállalkozási díjat 2022. évi költségvetése terhére. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 

növényvédelmi munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést 

készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

A Képviselő-testület a szerződések elfogadásáról 567/2021. (XII. 15.) 

határozatával döntött. 

 

Határozat száma: 520/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban a 2021. december 

27. és december 31. közötti 5 munkanapra 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: 524/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Gárdonyi Géza település tábla 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza település tábla tervezésére és 

kivitelezésére vonatkozóan Balás Design Kft-t  (2484 Gárdony, Török B. u. 5.) 

bízza meg. Biztosítja a bruttó 666.750,- Ft vállalkozási díjat a 2021. évi 

költségvetése terhére. Felkéri a Jegyzőt, hogy a táblák tervezésére és 

kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződést készítse elő és terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

A vállalkozási szerződést 566/2021. (XII. 15.) határozatával fogadta el a 

képviselő-testület.   
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Határozat száma: 525/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a gárdonyi 5415/5 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű 

5414 m2 területű ingatlanából 389 m2-t a forgalomképtelen törzsvagyonából a 

forgalomképes üzleti vagyonához sorol át. 

 

A vagyonrendelet fentiek szerinti módosítása a 20/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelettel megtörtént.   

 

Határozat száma: 526/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a gárdonyi 5420/21 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű 

2625 m2 területű ingatlanából 237 m2-t a forgalomképtelen törzsvagyonából a 

forgalomképes üzleti vagyonához sorol át. 

 

A vagyonrendelet fentiek szerinti módosítása a 20/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelettel megtörtént.     

 

Határozat száma: 527/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület 6615 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 fentiek szerinti módosítása a 20/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelettel megtörtént.    

 

Határozat száma: 528/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület 6582 hrsz-ú kivett 

közterület megnevezésű vagyonrendelete szerint forgalomképtelen 

törzsvagyon besorolású ingatlanból 179 m2 nagyságú területet a 

forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonrendelet módosítást készítse elő és tárja a 

testület elé. 

 

A vagyonrendelet fentiek szerinti módosítása a 20/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelettel megtörtént.   

 

Határozat száma: 529/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 
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 A Képviselő-testület a gárdonyi 5318/8 hrsz-ú „kivett forgalom elől elzárt 

magánút” megnevezésű magánútját forgalomképtelen törzsvagyonából a 

forgalomképes üzleti vagyonához sorolja át. 

 

A vagyonrendelet fentiek szerinti módosítása a 20/2021. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelettel megtörtént.   

 

Határozat száma: 530/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: A gárdonyi 6331/88 hrsz-ú közút önkormányzat részére történő ajándékozása 

  

 A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a mellékelt vázrajzon és 

Ingatlanrendezési szerződésben szereplő 6331/88 hrsz-on kialakított közút 

Zsoldos András 2030 Érd, Petőfi Sándor utca 84. szám alatti tulajdonostól 

ajándékozás jogcímén Gárdony Város Önkormányzat tulajdonába kerüljön. 

A mellékelt Ingatlanrendezési szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti. 

 

Az ingatlanrendezési szerződés aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 532/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2021. I-III. negyedévi 

tevékenységéről 

  

 A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 

vezérigazgatójának a Zrt. 2021. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

A Zrt. értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 533/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. kérelme 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony Város Önkormányzat és a Gárdonyi 

Városüzemeltetési Kft. (2484 Gárdony, Mester u. 4., képviseli: Tihanyi Tamás 

ügyvezető) között 2020. január 30-án a „Sirály Strand (6036/59 hrsz.) a hozzá 

tartozó gépkocsi parkolóval” üzemeltetése tárgyában kötött bérleti szerződést 

a mellékletnek megfelelően módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a 

mellékelt „Bérleti szerződés módosítás” aláírására. 

 

A bérleti szerződés módosítás aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 545/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Javaslat a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadására 

  

 A Képviselő-testület a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 

2020. évi működéséről szóló beszámolót a mellékletben foglaltaknak 

megfelelően elfogadja. 
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A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás értesítése a döntésről 

megtörtént.   

 

Határozat száma: 546/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Bálint Zoltán László képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 547/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Császár Attila képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 548/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Dávid Zoltán képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 549/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Derecskei Gábor képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 550/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület dr. Erdei Péterné képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 551/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület dr. Heresznyei Gabriella képviselői kapcsolattartásról 

szóló beszámolóját tudomásul vette. 
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A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 552/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület dr. Kalmár József képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 553/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Eötvös Pál Árpád képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 554/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Muray Rita képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 555/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Sipos Balázs Gábor képviselői kapcsolattartásról szóló 

beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 556/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Képviselői beszámolók a kapcsolattartási kötelezettségről 

  

 A Képviselő-testület Szabóné Schneider Anikó képviselői kapcsolattartásról 

szóló beszámolóját tudomásul vette. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 557/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat 2022. éves ellenőrzési terve 

  

 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét a 

mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   
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Határozat száma: 558/20121. (XII. 15.) 

Tárgy: Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról 

  

 A Képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi, elfogadja. 

 

A tájékoztató közzététele Gárdony Város honlapján megtörtént.   

 

Határozat száma: 562/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: A gárdonyi 7066/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A Képviselő-testület a értékesít a tulajdonukban lévő 7066/5 hrsz-ú, 1772 m2 

területű, kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant  a Fejér Földgép 

Kft. számára bruttó 3.375.660 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 27/2022. (I. 19.) határozatával döntött az adásvételi 

szerződés aláírásáról.   

 

Határozat száma: 565/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: A 2022. évi munkaterv 

  

 A Képviselő-testület a 2022. évi munkatervet az előterjesztés mellékletének 

megfelelően elfogadja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 566/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Gárdonyi Géza település tábla tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozó 

vállalkozási szerződés elfogadása 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza település tábla tervezési és kivitelezési 

munkái tárgyában az önkormányzat és Balás Design Kft között megkötendő 

mellékelt vállalkozási szerződés tervezeteket elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 

 

A vállalkozási szerződések aláírása megtörtént. A Kft. a település táblák 

elkészítési és kivitelezési munkáit elvégezte, részükre a vállalkozási díj 

kifizetése megtörtént. A településtáblák a 7. sz. főközlekedési úton, a város be- 

és kivezető útján lettek elhelyezve. 

  

Határozat száma: 567/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Injektálásos technoológiával történő növényvédelmi munkákra vonatkozó 

vállalkozási szerződés elfogadása 

  

 A Képviselő-testület az injektálásos technológiával történő növényvédelmi 

munkákra tárgyában az önkormányzat és a Bálint Endre egyéni vállalkozó és 
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Schüller Ákos egyéni vállalkozó között megkötendő mellékelt vállalkozási 

szerződés tervezeteket elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 

szerződések aláírására. 

 

A vállalkozási szerződések aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 570/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Tájékoztatás köztartozás mentesség tárgyában 

  

 A Képviselő-testület tudomásul veszi Császár Attila képviselő 

köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy méltatlanság 

miatt nem kell megszüntetnie Császár Attila képviselői megbízatását, mivel 

köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül rendezte, 

így nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének d) pontjának hatálya alá.  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 571/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Tájékoztatás köztartozás mentesség tárgyában 

  

 A Képviselő-testület tudomásul veszi Bálint Zoltán László képviselő 

köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy méltatlanság 

miatt nem kell megszüntetnie Bálint Zoltán László képviselői megbízatását, 

mivel köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül 

rendezte, így nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének d) pontjának hatálya alá.  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 572/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Tájékoztatás köztartozás mentesség tárgyában 

  

 A Képviselő-testület tudomásul veszi Kelemen Istvánné bizottsági tag 

köztartozásmentességéről szóló tájékoztatást. Megállapítja, hogy méltatlanság 

miatt nem kell megszüntetnie Kelemen Istvánné bizottsági tag megbízatását, 

mivel köztartozását az értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül 

rendezte, így nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdésének d) pontjának hatálya alá.  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént.   

 

Határozat száma: 573/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megbízása 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. (2484 Gárdony, 

Mester u. 4.) ügyvezetőjévé Tihanyi Tamást választja meg 2022. január 01-től 

2022. december 31. napjáig szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető 

munkabérét a határozatban foglaltak alapján állapítja meg. Felkéri a 

polgármestert a mellékelt munkaszerződés aláírására. 
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A munkaszerződés aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 574/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása 

  

 A Képviselő-testület az Agárdi Zöld Kft. (2484 Agárd, Mester u. 4.) 

ügyvezetőjévé Horváth Ildikót választja meg 2022. január 01-től 2022. 

december 31. napjáig szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető megbízási 

díját a határozatban foglaltak alapján állapítja meg. Felkéri a polgármestert a 

mellékelt megbízási szerződés aláírására. 

 

A megbízási szerződés aláírása megtörtént.   

 

Határozat száma: 575/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. kérelme 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. (2484 Agárd, Mester 

u. 4.) által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú, fürdőhely funkciójú 

ingatlanokon végzett munkák értékét, összesen 15.458.000,- Ft+ÁFA, bruttó 

19.631.660,- Ft pénzösszegben a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. részére 

számla ellenében megfizeti. Ennek fedezetét az önkormányzat 2021. évi 

költségvetése terhére biztosítja. 

 

Az önkormányzat a Kft. részére a határozatban foglalt – számlákkal igazolt – 

összeget megfizette. 

 

Határozat száma: 576/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Pályázati kiírás 

  

 A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában lévő gárdonyi 6329/34 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésére pályázatot kíván kiírni, melyhez kapcsolódóan a 

mellékelt pályázati kiírást elfogadja, azzal a módosítással, hogy a pályázati 

kiírás 4. pontjában a terület minimális eladási ára bruttó 25 millió Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás honlapon és 

ingatlanértékesítési felületen történő megjelentetésére. 

 

A pályázati kiírás megtörtént, pályázat nem érkezett, ezért a képviselő-testület 

a pályázatot 35/2022. (I. 19.) határozatával eredménytelenné nyilvánította. 

 

Határozat száma: 579/2021. (XII. 15.) 

Tárgy: Pályázati kiírás 

  

 A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában lévő gárdonyi 6329/35 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésére pályázatot kíván kiírni, melyhez kapcsolódóan a 

mellékelt pályázati kiírást elfogadja, azzal a módosítással, hogy a pályázati 

kiírás 4. pontjában a terület minimális eladási ára bruttó 25 millió Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás honlapon és 

ingatlanértékesítési felületen történő megjelentetésére. 
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A pályázati kiírás megtörtént, pályázat nem érkezett, ezért képviselő-testület a 

pályázatot 36/2022. (I. 19.) határozatával eredménytelenné nyilvánította. 

 

 

Határozati javaslat: 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a veszélyhelyzet idejére 

biztosított polgármesteri jogkörében a polgármester által meghozott 115/2020. (VI. 17.), 121/2020. (XI. 

06.), 131/2020. (XI. 20.), 180/2020. (XII. 23.), 1/2021. (I. 07.), 2/2021. (I. 07.), 3/2021. (I. 12.), 4/2021. 

(I. 14.), 5/2021. (I. 14.), 15/2021. (I. 22.), 17/2021. (I. 22.), 18/2021. (I. 22.), 19/2021. (I. 22.), 20/2021. 

(I. 25.), 21/2021. (I. 25.), 22/2021. (I. 25.), 23/2021. (I. 25.), 24/2021. (I. 25.), 25/2021. (I. 25.), 26/2021. 

(I. 25.), 27/2021. (I. 25.), 28/2021. (I. 25.), 29/2021. (I. 25.), 30/2021. (I. 25.), 31/2021. (I. 25.), 32/2021. 

(I. 25.), 33/2021. (I. 25.), 34/2021. (I. 25.), 35/2021. (I. 26.), 36/2021. (I. 26.), 37/2021. (I. 27.), 48/2021. 

(I. 29.), 49/2021. (I. 29.), 50/2021. (I. 29.), 51/2021. (I. 29.), 52/2021. (I. 29.), 53/2021. (I. 29.), 54/2021. 

(I. 29.), 55/2021. (I. 29.), 61/2021. (II. 02.), 62/2021. (II. 02.), 67/2021. (II. 05.), 68/2021. (II. 05.), 

69/2021. (II. 05.), 70/2021. (II. 05.), 71/2021. (II. 05.), 72/2021. (II. 05.), 73/2021. (II. 08.), 74/2021. 

(II. 08.), 75/2021. (II. 09.), 78/2021. (II. 12.), 82/2021. (II. 12.), 83/2021. (II. 17.), 86/2021. (II. 19.), 

87/2021. (II. 22.), 88/2021. (III. 03.), 89/2021. (III. 03.), 91/2021. (III. 03.), 92/2021. (III.03.), 93/2021. 

(III. 03.), 94/2021. (III. 03.), 95/2021. (III. 03.), 96/2021. (III. 03.), 97/2021. (III. 03.), 98/2021. (III. 

03.), 103/2021. (III. 12.), 104/2021. (III. 12.), 106/2021. (III. 19.), 108/2021. (III. 23.), 109/2021. (III. 

26.), 110/2021. (III. 26.), 111/2021. (III. 26.), 112/2021. (III. 26.), 117/2021. (IV. 12.), 119/2021. (IV. 

13.), 120/2021. (IV. 16.), 121/2021. (IV. 16.), 122/2021. (IV. 16.), 124/2021. (IV. 19.), 125/2021. (IV. 

19.), 128/2021. (IV. 26.), 129/2021. (IV. 26.), 130/2021. (IV. 26.), 131/2021. (IV. 26.), 132/2021. (IV. 

26.), 133/2021. (IV. 26.), 134/2021. (IV. 26.), 135/2021. (IV. 26.), 136/2021. (IV. 26.), 137/2021. (IV. 

26.), 138/2021. (IV. 26.), 139/2021. (IV. 26.), 146/2021. (IV. 28.), 147/2021. (IV. 30.), 148/2021. (IV. 

30.), 151/2021. (V. 05.), 152/2021. (V. 05.), 153/2021. (V. 06.), 154/2021. (V. 06.), 157/2021. (V. 11.), 

158/2021. (V. 13.), 159/2021. (V. 13.), 161/2021. (V. 13.), 162/2021. (V. 13.), 163/2021. (V. 13.), 

164/2021. (V. 13.), 165/2021. (V. 13.), 166/2021. (V. 13.), 168/2021. (V. 17.), 170/2021. (V. 18.), 

172/2011. (V. 20.), 173/2021. (V. 20.), 174/2021. (V. 20.) 176/2021. (V. 20.), 177/2021. (V. 25.), 

178/2021. (V. 25.), 179/2021. (V. 25.), 180/2021. (V. 27.), 181/2021. (V. 27.), 182/2021. (V. 27.), 

183/2021. (V. 27.), 186/2021. (V. 27.), 187/2021. (V. 28.), 188/2021. V. 28.), 195/2021. (VI. 02.), 

196/2021. (VI. 02.), 198/2021. (VI. 03.), 199/2021. (VI. 03.), 200/2021. (VI. 03.), 202/2021. (VI. 03.), 

203/2021. (VI. 03.), 204/2021. (VI. 03.), 207/2021. (VI. 10.), 208/2021. (VI. 10.), 209/2021. (VI. 10.), 

210/2021. (VI. 10.), 211/2021. (VI. 10.), 212/2021. (VI. 10.), 214/2021. (VI. 11.), 216/2021. (VI. 11.), 

220/2021. (VI. 14.), 221/2021. (VI. 14.), 222/2021. (VI. 14.), 224/2021. (VI. 14.), 225/2021. (VI. 14.), 

226/2021. (VI. 14.), 227/2021. (VI. 14.), 228/2021. (VI. 14.), 230/2021. (VI. 14.) számú határozatok,  

 

valamint a 26/2020. (I. 29.), 250/2020. (IX. 30.), 236/2021. (VI. 29.), 237/2021. (VI. 29.), 238/2021. 

(VI. 29.), 240/2021. (VI. 29.), 241/2021. (VI. 29.), 242/2021. (VI. 29.), 257/2021. (VI. 29.), 261/2021. 

(VI. 29.), 262/2021. (VI. 29.), 264/2021. (VI. 29.), 267/2021. (VI. 29.), 271/2021. (VII. 14.), 273/2021. 

(VII. 14.), 275/2021. (VII. 14.), 277/2021. (VII. 14.), 279/2021. (VII. 14.), 286/2021. (VII. 28.), 

287/2021. (VII. 28.), 288/2021. (VII. 28.), 290/2021. (VII. 28.), 291/2021. (VII. 28.), 293/2021. (VII. 

28.), 294/2021. (VII. 28.), 296/2021. (VII. 28.), 297/2021. (VII. 28.), 305/2021. (VIII. 11.), 309/2021. 

(VIII. 11.), 311/2021. (VIII. 11.), 314/2021. (VIII. 11.), 316/2021. (VIII. 111.), 317/2021. (VIII. 11.), 

318/2021. (VIII. 11.), 320/2021. (VIII. 11.), 322/2021. (VIII. 11.), 337/2021. (IX. 01.), 338/2021. (IX. 

01.), 340/2021. (IX. 01.), 342/2021. (IX. 01.), 349/2021. (IX. 01.), 350/2021. (IX. 01.), 353/2021. (IX. 

01.), 354/2021.(IX. 01.), 358/2021. (IX. 01.), 368/2021. (IX. 15.), 369/2021. (IX. 15.), 371/2021. (IX. 

15.), 372/2021.(IX. 15.), 374/2021.(IX. 15.), 377/2021. (IX. 15.), 381/2021. (IX. 15.), 382/2021. (IX. 

15.), 383/2021. (IX. 15.), 384/2021. (IX. 15.), 386/2021. (IX. 15.), 387/2021. (IX. 15.), 388/2021. (IX. 

15.), 397/2021. (X. 06.), 398/2021. (X. 06.), 400/2021. (X. 06.), 402/2021. (X. 06.), 406/2021. (X. 06.), 

438/2021. (X. 06.), 439/2021. (X. 06.), 440/2021. (X. 06.), 453/2021. (X. 20.), 455/2021. (X. 20.), 

463/2021. (X. 20.), 464/2021. (X. 20.), 467/2021. (X. 20.), 480/2021. (XI. 03.), 482/2021. (XI. 03.), 

494/2021. (XI. 30.), 495//2021. (XI. 30.), 496/2021. (XI. 30.), 497/2021. (XI. 30.), 500/2021. (XI. 30.), 

501/2021. (XI. 30.), 520/2021. (XI. 30.), 524/2021. (XI. 30.), 525/2021. (XI. 30.), 526/2021. (XI. 30.), 

527/2021. (XI. 30.), 528/2021. (XI. 30.), 529/2021. (XI. 30.), 530/2021. (XI. 30.), 532/2021. (XI. 30.), 
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533/2021. (XI. 30.), 545/2021. (XII. 15.), 546/2021. (XII. 15.), 547/2021. (XII. 15.), 548/2021. (XII. 

15.), 549/2021. (XII. 15.), 550/2021. (XII. 15.), 551/2021. (XII. 15.), 552/2021. (XII. 15.), 553/2021. 

(XII. 15.), 554/2021. (XII. 15.), 555/2021. (XII. 15.), 556/2021. (XII. 15.), 557/2021. (XII. 15.), 

558/2021. (XII. 15.), 562/2021. (XII. 15.), 565/2021. (XII. 15.), 566/2021. (XII. 15.), 567/2021. (XII. 

15.), 570/2021. (XII. 15.), 571/2021. (XII. 15.), 572/2021. (XII. 15.), 573/2021. (XII. 15.), 574/2021. 

(XII. 15.), 575/2021. (XII. 15.), 576/2021. (XII. 15.), 579/2021. (XII. 15.) számú határozatok  

végrehajtásáról jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 

Gárdony, 2022. február 3. 

 

 

 

                Tóth István 

               polgármester    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó      


