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ELŐTERJESZTÉS 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. július 27-én tartandó ülésére 

 „tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 

 

Határozat száma: 6/2021. (I. 14.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: „Gárdony városban 

megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” (TOP-3.2.2-15-FE1-

2018-00006 azonosító sz.) projekt elemének megvalósítására lefolytatott 

„Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban” tárgyú közbeszerzési eljárásban:  

1. A Klíma-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ajánlatait 

érvénytelennek nyilvánítom a közbeszerzési eljárás valamennyi részében a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel azok egyéb módon nem felelnek meg 

az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az alábbi Ajánlattevők ajánlatát 

megfelelőnek nyilvánítom a közbeszerzési eljárás valamennyi részében: 

Ajánlattevő neve: Gázmodul-Weisz Kft. 

Ajánlattevő neve: Global-Szig Kft.  

Ajánlattevő neve: Kesztler Klíma Kft. 

A határozatban foglalt értékelési sorrendet állapítom meg, a Kbt. 81.§ (5) 

bekezdése alapján. 

A Global-Szig Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítom a 

közbeszerzési eljárás valamennyi részében, mivel ajánlata valamennyi részben 

megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A Global-Szig Kft. Ajánlattevő ajánlatait nyilvánítom valamennyi közbeszerzési 

rész nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján 

valamennyi részben a legkedvezőbb ajánlatot adta és ajánlatai megfelelnek a 

felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

Ajánlattevő ajánlati ára: 

1. rész (Velencei-tavi Galéria)        nettó   2 303 990,- Ft 

2. rész (Gárdonyi Óvoda – Székhelyintézmény)  nettó   4 935 716,- Ft 

3. rész (Chernel István Ált. Iskola és Gimnázium)  nettó 16 454 005,- Ft 

4. rész (Dinnyési Templomkert Hagyományőrző  

             Turisztikai Központ)                             nettó   3 290 325,- Ft 

5. rész (Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája)   nettó   1 645 965,- Ft 

6. rész (Közösségi Ház)                                         nettó   1 645 165,- Ft 

7. rész (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  nettó 16 454 005,- Ft, 

melyek 27 % ÁFA-val növelt összegét TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 

azonosító számú pályázati projekt támogatásból - a megvalósításnak megfelelő 

ütemben biztosítja.  

6. A közbeszerzési eljárást valamennyi részben eredményessé nyilvánítom, 

mivel a legjobb ár-érték arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat 

ajánlati ára valamennyi közbeszerzési részben az ajánlatok bontásakor 

ismertetett fedezet összegén belül van, a szerződések teljesítéséhez szükséges 

fedezet tehát ajánlatkérő rendelkezésére áll valamennyi közbeszerzési részben. 
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A közbeszerzési eljárás valamennyi részében a vállalkozási szerződés a Global-

Szig Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre. 

 

A vállalkozási szerződés megkötésre került, a munkát a Kft. elvégezte, részükre 

a vállalási díj kifizetésre került. 

 

 

 

Határozat száma: 7/2021. (I. 15.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/02/1240-1/2020 ügyiratszámú törvényességi felhívásával 

egyetértek, az abban foglaltakat elfogadom. Felkérem a jegyzőt, hogy 2021. 02. 

28-ig gondoskodjon az érintett képviselő-testületi határozatok megfelelő 

módosításáról vagy visszavonásáról. Felkérem a jegyzőt, hogy a továbbiakban a 

Kormányhivatal és a jogszabályok által meghatározott rendben terjessze elő a 

forgalomképtelen önkormányzati ingatlanok elidegenítésének előkészítésére és 

elidegenítésére vonatkozó ügyeket. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglalt határozatok 

módosításra, visszavonásra kerültek, és a Kormányhivatal, valamint a 

jogszabályok által meghatározott rendben lettek újra előterjesztve. 

 

Határozat száma: 8/20221. (I. 15.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Törvényességi felhívás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Fejér Megyei 

Kormányhivatal FE/02/1291-1/2020 ügyiratszámú törvényességi felhívásával 

egyetértek, az abban foglaltakat elfogadom. Felkérem a jegyzőt, hogy 2021. 02. 

28-ig gondoskodjon az érintett képviselő-testületi határozatok megfelelő 

módosításáról vagy visszavonásáról. Felkérem a jegyzőt, hogy a továbbiakban a 

Kormányhivatal és a jogszabályok által meghatározott rendben terjessze elő a 

forgalomképtelen önkormányzati ingatlanok elidegenítésének előkészítésére és 

elidegenítésére vonatkozó ügyeket. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglalt határozatok 

módosításra, visszavonásra kerültek, és a Kormányhivatal, valamint a 

jogszabályok által meghatározott rendben lettek újra előterjesztve.        

 

Határozat száma: 9/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése -

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a szabadvízi strandok fejlesztéséhez 

kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) pályázati projektek 

megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand eszközök” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban a Globus Trend Bt. Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja 

a közbeszerzési eljárás harmadik részében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján, mivel az egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, 
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közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént, a 76/2021. (II. 09.) 

polgármesteri döntéssel új eljárás került kiírásra.           

    

 

Határozat száma: 10/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy:  Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szabadvízi strandok fejlesztéséhez 

kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) pályázati projektek 

megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand eszközök” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az alábbi Ajánlattevő ajánlatát megfelelőnek 

nyilvánítja a közbeszerzési eljárás 1. és 2. részében: Ajánlattevő neve: Fenyő-

KHT Kft. A Fenyő-KHT Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a 

közbeszerzési eljárás 1. és 2. részében, mivel ajánlata megfelel az ajánlattételi 

felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. A Fenyő-KHT Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja az 1. és 2. 

közbeszerzési rész nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési 

szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta és ajánlatai megfelelnek a 

felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. Ajánlattevő ajánlati ára: 

1. rész – nettó 11 466 029,- Ft 

2. rész – nettó   9 335 270,- Ft. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.   A Fenyő-KHT 

Kft-vel a szerződés megkötésre került, a Kft. a munkát elvégezte, részükre a 

vállalkozási díj kifizetésre került.        

 

Határozat száma: 11/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi strandok 

fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand eszközök” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás 1. részét eredményessé 

nyilvánítom, mivel a legjobb ár-érték arány szempont szerint a legkedvezőbb 

érvényes ajánlat ajánlati ára az ajánlatok bontásakor ismertetett fedezet összegén 

belül van, a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet (Támogatói Okiratok - 

ET-2019-02-082, ET-2019-02-079, ET-2019-02-083, ET-2019-02-080, ET-

2019-02-078 – alapján támogatásból) tehát Ajánlatkérő rendelkezésére áll az 1. 

közbeszerzési részben. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 Határozat száma: 12/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat  

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – 

közbeszerzés döntés 
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 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Megállapítom, hogy a 

szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési 

Konstrukció) pályázati projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – 

Strand eszközök” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2. részben a legjobb ár-érték 

arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára (9.335.270,- 

Ft) meghaladja a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét (Támogatói 

Okiratok (lásd fenn) – alapján támogatásból nettó 5.000.000,- Ft). Pótfedezet 

bevonásával (saját forrásként 4.335.270,- Ft-tal) megemelem a fedezetet, hogy 

a nyertes Ajánlattevő ajánlati árához képest rendelkezésre álljon a megfelelő 

mértékű anyagi fedezet. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 13/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi strandok 

fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand eszközök” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban pótfedezet bevonásával megemelem a fedezetet, az 

eljárás 2. részét eredményessé nyilvánítja, mivel a fedezet rendelkezésre áll. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 14/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi strandok 

fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand eszközök” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az eljárás 3. részét eredménytelenné nyilvánítom a Kbt. 

75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mivel az eljárás 3. részében kizárólag 

érvénytelen ajánlat került benyújtásra. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 16/2021. (I. 22.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Vajky György kúria felújítása – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: _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: 

-Az alábbi Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítom megfelelőnek: 

Ajánlattevő neve: Fenyő KHT Kft. 

Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Balassa u. 2. 
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-Az alábbi értékelési sorrendet állapítom meg a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján:  

1. Fenyő KHT Kft. - 9000,00 pont 

-A Fenyő KHT Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítja érvényesnek, mivel 

ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

-A Fenyő KHT Kft. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítom az eljárás nyertesévé, 

mivel a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a legkedvezőbb 

ajánlatot adta és ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Ajánlati ár 118.035.568,- Ft, melynek 27 % ÁFA-val növelt összegét (br. 

149.905.171,- Ft-ot) a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00050 azonosító számú 

pályázati projekt támogatásból (br. 42.000.000,- Ft-ot) és saját forrásból (br. 

107.905.171,- Ft-ot) biztosítom a megvalósítás ütemének megfelelően.   

-A közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítom, mivel a legjobb ár-érték 

arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára az ajánlatok 

bontásakor ismertetett fedezet összegén belül van, a szerződés teljesítéséhez 

szükséges fedezet tehát rendelkezésre áll. A vállalkozási szerződés a Fenyő KHT 

Kft. (2475 Kápolnásnyék, Balassa u. 2.) Ajánlattevővel kerül megkötésre. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A nyertes Fenyő 

KHT Kft-vel a szerződés megkötésre került, a Kft. a munkát elvégezte, részükre 

a vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 38/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony Város 

Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció – ET-2019-02-082 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak a 

fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. rész (Napsugár strand) 

tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítom és az eljárás nyertesének a 

Fenyő KHT Kft-t hirdetem ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az 

ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (nettó 60 103 669,- Ft) a piaci 

viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét nem 

haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A nyertes Fenyő 

KHT Kft-vel a szerződés megkötésre került, Kft. a munkát elvégezte, részükre 

a vállalkozói díj kifizetése megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 

 

39/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés  

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony Város 

Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-082 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak a 
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fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 1. rész (Napsugár strand) 

tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 2.593.656,- Ft saját 

forrással megemelem, a második legkedvezőbb Ajánlattevőként a PILON 

Építőipari és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 8089 Vértesacsa, Fő utca 

110/B.) Ajánlattevőt hirdetem ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a második 

legkedvezőbb Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (nettó 63 

093 656,- Ft) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 40/2021.(I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-079 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2. rész (Panoráma part) 

tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítom, és az eljárás nyertesének 

a Fenyő KHT Kft-t hirdetem ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. 

Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (nettó 11 165 492,- Ft) a 

piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét 

nem haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A nyertes Fenyő 

KHT Kft-vel a szerződés megkötésre került, Kft. a munkát elvégezte, részükre 

a vállalkozói díj kifizetése megtörtént.     

 

Határozat száma: 41/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-079 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2. rész (Panoráma part) 

tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 582.248,- Ft saját 

forrással megemelem, a második legkedvezőbb Ajánlattevőként a PILON 

Építőipari és Szolgáltató Bt. Ajánlattevőt hirdetem ki, mivel Ajánlattevő 

ajánlata a második legkedvezőbb Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az 

ajánlati ár (nettó 12 118 882,- Ft) a piaci viszonyokra tekintettel reális.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.     

 

Határozat száma: 42/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés  

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 
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Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-083 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 3. rész (Park strand) 

tekintetében megállapítom, hogy a V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

tekintettel arra, hogy az ajánlathoz nem került csatolásra a beárazott, tételes 

költségvetés (szakmai ajánlat teljes hiánya), melynek hiánypótlás keretén belül 

történő pótlására nincs jogszerű lehetőség - így az ajánlat nem felel meg az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 43/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés  

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-083 asz. TO ) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 3. rész (Park strand) 

tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítom, és az eljárás nyertesének 

a MAVA PLUSZ Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. Ajánlattevőt hirdetem 

ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma 

megfelelő, az ajánlati ár (nettó 60 422 635,- Ft) a piaci viszonyokra tekintettel 

reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, 

ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét nem haladja meg. 

  

A döntésről a közbeszerzési szakértő értesítése megtörtént. A MAVA PLUSZ 

Kft-vel a szerződés megkötésre került, Kft. a munkát elvégezte, részükre a 

vállalkozói díj kifizetése megtörtént.   

 

Határozat száma: 44/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-083 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 4. rész (Tóparty strand) 

tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítom, és az eljárás nyertesének 

a Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Kft. hirdetem ki, mivel Ajánlattevő 

ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár 

(nettó 23 751 996,- Ft) a piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő 

ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett 

anyagi fedezet összegét nem haladja meg. 
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A döntésről a közbeszerzési szakértő értesítése megtörtént. A nyertes Fenyő 

KHT Kft-vel a szerződés megkötésre került, Kft. a munkát elvégezte, részükre 

a vállalkozói díj kifizetése megtörtént.    

Határozat száma: 45/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés  

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-078 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 4. rész (Tóparty strand) 

tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 1.311.574,- Ft saját 

forrással megemelem, a második legkedvezőbb Ajánlattevőként a PILON 

Építőipari és Szolgáltató Bt. Ajánlattevőt hirdetem ki, mivel Ajánlattevő 

ajánlata a második legkedvezőbb Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az 

ajánlati ár (nettó 25 311 574,- Ft) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A döntésről a közbeszerzési szakértő értesítése megtörtént.   

 

Határozat száma: 46/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-080 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 5. része (Sirály strand) 

tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítom, és az eljárás nyertesének 

a Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Kft-t hirdetem ki, mivel Ajánlattevő 

ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár 

(nettó 9 880 999,- Ft) a piaci viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő 

ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett 

anyagi fedezet összegét nem haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A nyertes Fenyő 

KHT Kft-vel a szerződés megkötésre került, Kft. a munkát elvégezte, részükre 

a vállalkozói díj kifizetése megtörtént.   

 

Határozat száma: 47/2021. (I. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztés II. – közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Gárdony 

Város Önkormányzat részéről a szabadvízi strandok fejlesztéséhez kapcsolódó 

(Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció - ET-2019-02-080 asz. TO) pályázati 

projektek megvalósítására lefolytatott „Szabadvízi strandok vizesblokkjainak 

a fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 5. része (Sirály strand) 

tekintetében a második legkedvezőbb Ajánlattevőként a MAVA PLUSZ 
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Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft. Ajánlattevőt hirdetem ki, mivel 

Ajánlattevő ajánlata a második legkedvezőbb Az ajánlat műszaki tartalma 

megfelelő, az ajánlati ár (nettó 10 440 129,- Ft) a piaci viszonyokra tekintettel 

reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, 

ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét nem haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 76/2021. (II. 09.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó strandeszközök beszerzése – 

közbeszerzési eljárás kiírása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi 

strandok fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) 

pályázati projektek megvalósításához kapcsolódóan „Gárdony – Strand 

információs táblák beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást kívánok 

lefolytatni: 

A közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásra kerülnek; az 

eljárás megindítható, a -közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 5.674.210,- 

Ft. Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta és figyelembe vette 

a Kbt. 19. § (1)-(2) bekezdés szerinti egybeszámítási kötelezettséget és 

szabályokat. A tárgyi eljárás becsült értékét a korábban lefolytatott „Gárdony 

– Strand eszközök” közbeszerzési eljárás 1. és 2. részének becsült értékével 

kell egybeszámítani. A közbeszerzés becsült értékének meghatározására a Kbt. 

16-17., 19. §-ának rendelkezéseivel összhangban került sor. A választott 

eljárásfajta nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti hirdetmény közzétételével 

induló eljárás. Az eljárás megindításához Ajánlatkérő biztosítja a szükséges 

fedezetet hazai pályázati forrásból 5.000.000,- Ft-ot, saját forrásból  674.210,- 

Ft-ot. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. Az eljárás kiírásra 

került.  

 

Határozat száma: 77/2021. (II. 09.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Önkormányzati lakások hasznosítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A 2483 

Gárdony, Bóné K. u. 8. szám alatt felépült lakásokból 1 db lakást szociális célú 

önkormányzati bérlakásként, 5 db lakást 100.000,- Ft/hó bérleti díjért történő 

bérbeadás útján kívánok hasznosítani. Amennyiben a lakást önkormányzati 

intézmény dolgozója veszi bérbe, őt a havi bérleti díjból 20 % kedvezmény 

illeti meg. Felkérem a jegyzőt a lakások bérbeadásának előkészítésére, és az 

ehhez kapcsolódó eljárások lefolytatására.  

 

A szociális célú önkormányzati bérlakás, továbbá a bérelhető 5 lakás 

bérbeadása megtörtént. 
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Határozat száma: 80/2021. (II. 12.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Dr. Kalmár 

József és Társa Családorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi 

szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződésmódosítást - a határozat 

mellékletében szereplő szövegezéssel – elfogadom. 

 

A feladat-ellátási szerződésmódosítás aláírása megtörtént.  

  

Határozat száma: 84/2021. (II. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított 

kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Gárdonyi 

VSC számára a Katlan területén megvalósítandó öltöző épület építéséhez a 

2020. évi kv. ált. tartaléka terhére 11/2020. (IV. 02.) sz. pm. hat-tal biztosított 

50.027.312,-Ft összegű kamatmentes kölcsön visszafizetési határidejét 

meghosszabbítom. Az erről szóló, 2020. április 02.-án kelt kölcsönszerződés 

5. pontját a következőre módosítom:  „5. Adós a kölcsön összegét a támogatási 

összeg folyósítását követően haladéktalanul köteles visszafizetni, legkésőbb 

2021. március 31-ig.” 

 

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. Az elhúzódó pályázati pénzösszeg 

beérkezése miatt a Gárdonyi VSC kérésére a Polgármester április 19-én újabb 

határidő hosszabbításról döntött.  

 

Határozat száma: 99/2021. (III. 09.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Közös tulajdon megszüntetése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Gárdony 

2381 hrsz.-ú ingatlan 95/10000 tulajdonjogának versenyeztetés mellőzésével 

történő átruházására vonatkozó adásvételi szerződés tervezetét tartalmilag és 

formailag aláírásra alkalmasnak tekintem. 

 

A döntésről az érintettek értesítése haladéktalanul megtörtént.   

 

Határozat száma: 102/2021. (III. 09.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Gárdony Városi Sakk Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználási 

határidejének meghosszabbítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Gárdony 

Városi Sakk Egyesület (2484 Gárdony, Márvány u. 27.) részére a 253/2020. 

(IX. 30.) határozattal megállapított 220.000,- Ft támogatás felhasználási 

határidejét 2021. december 31-éig meghosszabbítom. 
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Az Egyesület a támogatás felhasználásáról szóló elszámolását benyújtotta. 

 
 

Határozat száma: 107/2021.(III. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Burkolatszélek megerősítése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A város 

területén az útcsatlakozások burkolatának megerősítésére irányuló munkák 

elvégzésével az Utépszerv Kft-t bízom meg 3.439.950,- Ft+ÁFA, bruttó 

4.368.737,- Ft vállalási árért. Ezzel egyidejűleg a mellékelt szerződés 

tervezetet elfogadom. 

 

A szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a rábízott munkát elvégezte, részükre 

a vállalási ár kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 114/2021. (IV. 6.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Közművelődési együttműködési megállapodás megkötése 

  

  A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta:  

közművelődési feladat ellátása érdekében együttműködési megállapodást 

kötök a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli 

Regionális Társaságával (8000 Szfvár, III. Béla király tér 1.). Elfogadom a 

mellékelt együttműködési megállapodást. 

 

A megállapodás megkötésre került. 

 

Határozat száma: 115/2021. (IV. 06.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A 2483 Gárdony, Bóné K. u. 8. szám alatti épületben levő irodák bútorozása 

  

  A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A 2483 

Gárdony, Bóné K. u. 8. szám alatti irodahelyiségek és teakonyha 

berendezésének (bútorok és egyéb kiegészítők) leszállításával és 

beszerelésével a Karrier-Bútor Kft-t (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.) 

bízom meg nettó 3.460.000,- Ft+ÁFA, bruttó 4.394.200,- Ft vállalási árért. A 

termékek szállítására és helyszínen történő beszerelésére vonatkozó mellékelt 

adásvételi szerződés tervezetet elfogadom. 

 

A bútorok leszállítása, beszerelése megtörtént. A Kft. részére a vállalkozási díj 

kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 116/2021. (IV. 12.) polgármesteri határozat 

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

kiírás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Megbízom 
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dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet, közbeszerzési szakértőt a „Gárdony, Bóné 

Kálmán utca közlekedési létesítményeinek építése” tárgyú vállalkozási 

szerződés megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 

Biztosítja a közbeszerzési eljárás bruttó 600.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) 

megbízási díját a 2021. évi költségvetésének terhére. 

  

A közbeszerzési eljárás lebonyolítását dr. Boros Tamás ügyvéd elvégezte, 

részére a megbízási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 118/2021. (IV. 12.) polgármesteri határozat 

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

kiírás 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A „Gárdony, 

Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek építése” megnevezésű építési 

munka Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 

eljárásának fedezeteként az Önkormányzat 94.437.740 Ft + ÁFA összeget a 

2021. évi költségvetése K6.10 Utak beruházása pontja terhére biztosít a projekt 

megvalósítása ütemezésének megfelelően. 

 

A közbeszerzési eljárás kiírásra került. 

 

Határozat száma: 123/2021. (IV. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított 

kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: 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 meghosszabbítom. Az erről 

szóló, 2020. április 02.-án kelt kölcsönszerződés 5. pontját a következőre 

módosítom:   

„5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg folyósítását követően 

haladéktalanul köteles visszafizetni, legkésőbb 2021. május 31-ig.”   

 

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. Az elhúzódó pályázati pénzösszeg 

beérkezése miatt a Gárdonyi VSC kérésére a Képviselő-testület szeptember 

15-én újabb határidő hosszabbításról döntött.  

 

Határozat száma: 127/2021. (IV. 19.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Parkoló és vízelvezetés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Az agárdi 

Napsugár strandnál az 5420/4 hrsz-ú ingatlanon megépítendő 128 db parkoló 

valamint a vízelvezetés tervezési feladatainak elvégzésével és az ahhoz 

kapcsolódó engedélyezési eljárás lebonyolításával a Fejér Európa Tanácsadó 

és Szolgáltató Kft- bízom meg nettó 1.950.000,- Ft + ÁFA, bruttó 2.476.500,- 
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Ft vállalási árért. Ennek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll. A gárdonyi 5426/4 hrsz-ú ingatlanon (Napsugár Strand) 128 

db parkoló és vízelvezetés tervezésére vonatkozó mellékelt vállalkozási 

szerződést a határozatban foglalt módosításokkal fogadom el. 

 

A vállalkozási szerződés aláírásra került. A munkát a Kft. elvégezte, részükre 

a vállalkozási díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 140/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A 2021-2027 

időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében című TOP 1.5.1-20 jelű 

felhívás keretében az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft., 

a Fejér Megyei Önkormányzat és Gárdony Város Önkormányzat között 

megkötendő mellékelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyom. 

  

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 141/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó információs táblák beszerzése – 

közbeszerzés döntés  

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi 

strandok fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) 

pályázati projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand 

információs táblák beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi 

Ajánlattevők ajánlatát megfelelőnek nyilvánítom:  

Ajánlattevő neve: CPM Mobilier Kft., Globus Trend Kereskedelmi és Bt., 

STAND-ART DESIGN Kft., Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., BVB 

Smart Solutions Kft., BRILLART Reklámszervező és Dekorációs Kft. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  

 

Határozat száma: 142/2022. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó információs táblák beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi 

strandok fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) 

pályázati projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand 

információs táblák beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi 

értékelési sorrendet állapítom meg: 

1. BVB Smart Solutions Kft. - 9170,40 pont 

2. BRILLART Reklámszervező és Dekorációs Kft. – 8000,00 pont 

3. Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. - 7 596,80 pont 

4. CPM Mobilier Kft. - 7144,80 pont 
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5. STAND-ART DESIGN Kft. - 5553,60 pont 

6. Globus Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - 5 510,40 pont 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  

 

Határozat száma: 143/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó információs táblák beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi 

strandok fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) 

pályázati projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand 

információs táblák beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban: A BVB Smart 

Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát nyilvánítom 

érvényesnek, mivel ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A BVB Smart 

Solutions Kft-vel a szerződés megkötésre került, az információs táblák 

leszállítása megtörtént, a vállalkozási díj a vállalkozó részére kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 144/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó információs táblák beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi 

strandok fejlesztéséhez kapcsolódó (KSK) pályázati projektek megvalósítására 

lefolytatott „Gárdony – Strand információs táblák beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban:  A BVB Smart Solutions Kft. ajánlattevő ajánlatát 

nyilvánítom az eljárás nyertesévé, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési 

szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta és ajánlata megfelel az 

ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő ajánlati ára: nettó 5 504 000,- Ft. 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A BVB Smart 

Solutions Kft-vel a szerződés megkötésre került, az információs táblák 

leszállítása megtörtént, a vállalkozási díj a vállalkozó részére kifizetésre került. 

Határozat száma: 145/2021. (IV. 27.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó információs táblák beszerzése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A szabadvízi 

strandok fejlesztéséhez kapcsolódó (Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció) 

pályázati projektek megvalósítására lefolytatott „Gárdony – Strand 

információs táblák beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban: A 

közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítom, mivel a legjobb ár-érték 

arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára az 
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ajánlatok bontásakor ismertetett fedezet (nettó 5.674.210,- Ft) összegén belül 

van, a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet tehát rendelkezésére áll. Az 

adásvételi szerződés a BVB Smart Solutions Kft. ajánlattevővel kerül 

megkötésre. 

  

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A BVB Smart 

Solutions Kft-vel az adásvételi szerződés megkötésre került, az információs 

táblák leszállítása megtörtént, a vállalkozási díj a vállalkozó részére kifizetésre 

került. 

 

Határozat száma: 156/2021. (V. 11.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Park strandon lévő betonelemek bontása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: Az 

önkormányzat tulajdonában levő gárdonyi 5318/10 hrsz-ú Park Strandon 

található betonelemeket Gárdony Város Önkormányzat lebontatja. A 

betonelemek bontására vonatkozó munkák elvégzésével Extra-Trans Bt-t 

bízom meg, bruttó 2.770.000,- Ft vállalási árért. Ennek fedezete az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A szerződés aláírásra került, a vállalkozó a munkát elvégezte, részére a 

vállalkozási díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 189/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Nyugdíjas Klubok támogatására javaslat 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Gárdonyi 

Géza Nyugdíjas Klub (2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1.) részére a 2021. 

évi működési költségek, klubprogramok támogatására 140.350.-Ft támogatást 

biztosítok a 2021. évi költségvetés 3. melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok 

támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának határideje 2021. 

december 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a támogatási összeg a Gárdonyi 

Géza Nyugdíjas Klub részére kifizetésre került, annak felhasználásáról a Klub 

az elszámolást benyújtotta. 

 

Határozat száma: 190/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Nyugdíjas Klubok támogatására javaslat 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Dinnyési 

Nyugdíjas Klub (2485 Gárdony, Dinnyés-Gárdonyi utca 23.) részére a 2021. 

évi működési költségek, klubprogramok támogatására 43.860.-Ft támogatást 

biztosítok a 2021. évi költségvetés 3. melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok 

támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának határideje 2021. 

december 31. 
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A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a támogatási összeg a Dinnyési 

Nyugdíjas Klub részére kifizetésre került, annak felhasználásáról a Klub az 

elszámolást benyújtotta. 
 

 

Határozat száma: 191/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Nyugdíjas Klubok támogatására javaslat 

  

 

 

 

A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Vadvirág 

Nyugdíjas Klub (2485 Gárdony, Dinnyés-Gárdonyi utca 25.) részére a 2021. 

évi működési költségek, klubprogramok támogatására 96.490.-Ft támogatást 

biztosítok a 2021. évi költségvetés 3. melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok 

támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának határideje 2021. 

december 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a támogatási összeg a Vadvirág 

Nyugdíjas Klub részére kifizetésre került, annak felhasználásáról a Klub az 

elszámolást benyújtotta. 

Határozat száma: 192/2021.(V. 31.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Nyugdíjas Klubok támogatására javaslat: 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Nyárutó 

Nyugdíjas Klub (2484 Gárdony, Márvány utca 27.) részére a 2021. évi 

működési költségek, klubprogramok támogatására 116.960.-Ft támogatást 

biztosítok a 2021. évi költségvetés 3. melléklet K512.5 sor nyugdíjas klubok 

támogatása kerete terhére.  A támogatás felhasználásának határideje 2021. 12. 

31.    

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a támogatási összeg a Nyárutó 

Nyugdíjas Klub részére kifizetésre került, annak felhasználásáról a Klub az 

elszámolást benyújtotta. 

 

 

Határozat száma: 193/2021. (V. 31.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Nyugdíjas Klubok támogatására javaslat 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Gárdonyi 

Nyugdíjasok Baráti Köre (2483 Gárdony, Gárdonyi Géza utca 1.) részére a 

2021. évi működési költségek, klubprogramok támogatására 102.340.-Ft 

támogatást biztosítok a 2021. évi költségvetés 3. melléklet K512.5 sor 

nyugdíjas klubok támogatása kerete terhére. A támogatás felhasználásának 

határideje 2021. december 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a támogatási összeg a Gárdonyi 

Nyugdíjasok Baráti Köre részére kifizetésre került, annak felhasználásáról a 

Klub az elszámolást benyújtotta. 

    

 

Határozat száma: 194/2021.(VI. 02.) polgármesteri határozat 
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Tárgy: Gárdony, Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek építése – 

közbeszerzés döntés 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A „Gárdony, 

Bóné Kálmán utca közlekedési létesítményeinek építése” tárgyú Kbt. 115. § 

alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban  

az eljárást eredményesnek nyilvánítom, és az eljárás nyertesének az Utépszerv 

Kft-t hirdetem ki, biztosítom a 86.506.540,- Ft + ÁFA, br. 109.863.306,- Ft 

vállalkozói díjat a 2021. évi költségvetéséből. A vállalkozási szerződés az 

Utépszerv Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2483 Gárdony 

Szabadság Utca 30/B) Ajánlattevővel kerül megkötésre, tekintettel arra, hogy 

az ajánlata teljes egészében megfelel az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas és vele szemben kizáró ok 

nem áll fenn, ezért az ajánlata érvényes, és az egyes értékelési szempontok 

szerinti tartalmi elemekre adott értékelési pontszámok súlyszámmal való 

megszorzását, majd az így kapott számok összeadását követően 

megállapítható, hogy az Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb (ezen ajánlat 

összpontszáma a legnagyobb). Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az 

abban megjelölt ajánlati ár a piaci viszonyokra tekintettel reális. A vállalkozási 

szerződés aláírásáról gondoskodom. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A vállalkozó a munkát elvégezte, 

részére a vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 213/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat 

Tárgy: „Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – Polgármesteri Hivatal” 

(napelemek) 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: fotovoltaikus 

fejlesztések” (TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító sz.) pályázati 

projekthez kapcsolódóan fenti tárgyú - a Ptk-ról sz. 2013. évi V. törvény 

szerinti versenyeztetési eljárást kívánok lefolytatni a mellékelt ajánlattételi 

felhívást és ajánlati dokumentáció alapján. Ajánlattételre felkérem a 

Gázmodul-Weisz Kft-t , a Global-Szig Kft- és a Lászlóvill Kft-t. 

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításra került.  

 

Határozat száma: 214/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 

Tárgy: A Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester az alábbi döntést hozta: A Skorpió 

Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2483 Gárdony, Vízárok 

u. 11.) észére az Egyesület 2021. évi működési költségeire (szolgálati 

gépjármű szervíz költségeire, üzemanyag költségre, stb.) 50.000,- Ft 

támogatást biztosítok a 2021. évi költségvetés 3. számú melléklet K512.4 sor 

Polgárőrség támogatása kerete terhére.  A támogatás felhasználásának 

határideje 2021. december 31. 
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A támogatási szerződés aláírása után a támogatási összeg kifizetésre került az 

Egyesület részére, annak felhasználásáról az elszámolást az Egyesület 

benyújtotta. 

 

 

Határozat száma: 215/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 

Tárgy: Az Agárdi Popstrand főrendezőjével kötendő megállapodás jóváhagyása 

  

 A veszélyhelyzet idejére a vonatkozó jogszabályok alapján a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester a következő döntést hozta: Az 

Agárdi Popstrandon 2021. évben megrendezésre kerülő koncertekre 360.000,- 

Ft + ÁFA (br. 457.200,- Ft) összegben megvásárolok 15 db állandó belépőt, 

valamint 72 db tiszteletjegyet az Önkormányzat és intézményeiben dolgozók 

részére a 2021. évi költségvetés 3. sz. melléklet K3.9 „Testületi működés” 

pontja terhére.  Az együttműködési megállapodás aláírásáról gondoskodom.  

 

Az együttműködési megállapodás aláírása után a jegyek és állandó belépők ára 

2021. 07. 08-án átutalásra került. 

 

Határozat száma: 223/2021. (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 az alábbi döntést hozta: 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 TDM egyesülettel 2019. 05. 

17-én megkötött, majd 2020. márciusában módosított 3.600.000.-Ft összegről 

szóló kölcsönszerződésben foglalt kölcsön visszafizetésének határidejét 2021. 

12. 31. napjára módosítom. A kölcsönszerződés módosítás aláírásáról 

gondoskodom. 

 

Érintett értesítése a döntésről megtörtént. Az elhúzódó pályázati pénzösszeg 

beérkezése miatt a TDM kérésére a Képviselő-testület 201/2022. (V. 04.) sz. 

határozatával a határidő 2023. 12. 31-ig tartó hosszabbításról döntött.   

  

Határozat száma: 235/2021. (VI. 29.)  

Tárgy: A képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről 

  

 A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy közterület-felügyelete 

közbiztonsági és bűnmegelőzési célból képfelvevőt működtessen – bárki 

számára nyilvánvalóan észlelhető módon – Gárdony Város tóparti részén, a 

Tini Strand vizesblokk előtti közterületen. 

A képfelvevő felszerelésre került, működése folyamatos. 

 

Határozat száma: 243/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája felújítási munkálataira 
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 A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvodája belső festése, 

mázolása, valamint radiátorok cseréjére összesen bruttó 2.922.800.-Ft-tot 

biztosít a 2021. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére. 

 

A radiátorok cseréje megtörtént, az összeg kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 258/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban – Polgármesteri Hivatal kivitelező 

választása 

  

 A Képviselő-testület a „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és 

fotovoltaikus fejlesztések” (TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító sz.) 

pályázati projekthez kapcsolódóan „Napelem telepítés – Gárdony 

Polgármesteri Hivatal” tárgyú - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény szerinti versenyeztetési eljárásban: a beszerzési eljárás nyertesévé a 

Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol u. 43. al. 1.) ajánlattevőt nyilvánítja, 

mivel a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján a legkedvezőbb 

árajánlatot adta és ajánlata – a benyújtott hiánypótlással együtt - megfelel az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek;  -Ajánlattevő ajánlati ára: 

nettó 2.952.745,- Ft + 27 % ÁFA (br. 3.749.986,-Ft), mely a TOP-3.2.2-15-

FE1-2018-00006 azonosítószámú pályázati projekt támogatásból kerül 

finanszírozásra;  -a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, mivel a 

legjobb ár-érték arány szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat 

ajánlati ára a rendelkezésre álló fedezet összegén (nettó 2.986.500,- Ft + 27 % 

ÁFA, br. 3.792.855,- Ft) belül van, a szerződés teljesítéséhez szükséges 

fedezet ajánlatkérő rendelkezésére áll. A vállalkozási szerződés a Global-Szig 

Kft. ajánlattevővel kerül megkötésre -felkéri a polgármestert az ajánlat kérés 

mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A vállalkozó a munkát elvégezte, 

részére a vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 259/2021. (VI. 29.) 

Tárgy: TOP-3.2.2 pályázat – kötelező nyilvánosság biztosítása 

  

 A Képviselő-testület a „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és 

fotovoltaikus fejlesztések” (TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító sz.) 

projekthez kapcsolódóan a kötelező nyilvánosság biztosítására irányuló 

feladatok ellátásával az Absurd Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg. 

Biztosítja a nettó 1.037.100,- Ft + 27% ÁFA bruttó 1.317.117,- Ft vállalkozási 

díjat 2021. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt 

szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása megtörtént, annak teljesítése folyamatban van.  

 

 

Határozat száma: 274/2021. (VII. 14.) 

Tárgy: Költségnövekmény – kérelem  

  

 A Képviselő-testület a TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 sz. „Agárdi 

településrészi központ I. ütem” c. projekt biztonságos megvalósításának 
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elősegítésére költségnövekmény igényt nyújt be az európai uniós forrásból 

finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján. A lefolytatott közbeszerzési eljárások 

és beszerzések alapján az igényelt költségnövekmény összege bruttó 

29.000.000,- Ft, melyhez az önkormányzat összesen 161 869 267,- Ft 

projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosít. A projekt keretében 

tervezett az épület alapműködéséhez szükséges eszközök beszerzését 

projekten kívüli saját forrásból biztosítja az önkormányzat. 

 

A költségnövekményi igény benyújtása megtörtént.     

 

 

Határozat száma: 319/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Iratselejtezési, iratrendezési feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási 

szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratanyagának 

selejtezésére, rendezésére vonatkozó mellékelt megbízási szerződést 

elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés 

aláírására. 

 

A megbízási szerződés aláírása után a Hivatal iratanyagának rendezését, 

selejtezését a Poór-Ta-Ker Kft. elvégezte, részükre a benyújtott számla alapján 

a vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 323/2021. (VIII. 11.) 

Tárgy: Javaslat a Velencei-tavi Életmód Klub támogatására 

  

 A Képviselő-testület 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 

Velencei-tavi Életmód Klub részére a Gárdony Városi Tízpróba 

sportrendezvény sorozat 2020. évi díjazásának és a 2021. évi próbáinak és 

díjazásának költségeihez a 2021. évi költségvetés 3. számú mellékletében 

szereplő K 3.28. számú  Rendezvényi kiadások keret terhére. A támogatás 

felhasználásának és elszámolásának határideje 2021. december 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása után a támogatási összeg kifizetése 

megtörtént. A sportrendezvény sorozat lezajlása után a Klub az elszámolást 

határidőben benyújtotta az önkormányzatnak. 

 

Határozat száma: 333/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Napsugár strand új bejárati épületére vonatkozó tervek elkészítése és szerződés 

aláírása 

  

 A Képviselő-testület az agárdi Napsugár Strand új bejárati épülete és az ahhoz 

kapcsolódó szociális blokk tervdokumentációjának elkészítésével Dányádi 

Áron építészmérnököt bízza meg, br. 4.798.000,- Ft vállalási árért. A tervezési 

díj fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére biztosított. 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező tervezési 

szerződés és tervezési program aláírására, az alábbi módosításokkal: 

- a szerződés 1.3 pontja törlésre kerül, a 8. pont törlésre kerül, a 12. pont 

helyébe az alábbi szövegrész kerül: „Valamennyi szerzői joggal való 
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jogosultság a Megrendelőt illeti meg”,  a 7.2. pontban az első részlet összege 

1.590.000,- Ft, mely szerződéskötéskor fizetendő, a második részlet összege 

3.208.000,- Ft. 

 

A tervezési szerződés és tervezési program aláírása megtörtént, a tervezési 

feladatokat a tervező elvégezte, részére a tervezési díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 337/2021. (IX. 01.) 

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

  

 A Képviselő-testület értékesíti a 491/14 hrsz-ú, 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, az alábbi módosításokkal: a 4.6. pont utolsó 

két mondata kikerül a szerződésből, 6.4. pont kikerül a szerződésből. 

 

A szerződés aláírása október 7-én megtörtént, a telek vételárát az 

önkormányzatnak kifizették, a földhivatali tulajdonjog bejegyzés megtörtént a 

vevők részére. 

 

Határozat száma: 341/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Javaslat az ún. „méhsejt” pavilonok bontására 

  

 A Képviselő-testület az agárdi Napsugár Strandon található méhsejt pavilonok 

szakszerű elbontásával Paudits Béla egyéni vállalkozót bízza meg a mellékelt 

vállalkozási szerződés szerinti tartalommal. Felkéri a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

A szerződés aláírása megtörtént, azonban a bontást a vállalkozó – a covid miatt 

– késve kezdte meg, és az önkormányzat többszöri felszólítására sem fejezte 

be. Az önkormányzat a pavilonokat helyi vállalkozóval lebonttatta és annak 

költségét a vállalkozóra terhelte. 

 

Határozat száma: 343/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés kiírása 

  

 A Képviselő-testület megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet, 

közbeszerzési szakértőt a „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú vállalkozási 

szerződés megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. 

Biztosítja a közbeszerzési eljárás bonyolításának bruttó 600.000,- Ft (alanyi 

ÁFA mentes) megbízási díját a 2021. évi költségvetésének terhére. Felkéri a 

polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A megbízási 

szerződés aláírásra került, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, valamint a 

megbízási díj kifizetése az ügyvéd részére megtörtént. 

 

Határozat száma: 344/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés kiírása  
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 A Képviselő-testület a Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján 

hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a 

mellékelt eljárást megindító felhívás és ajánlati dokumentáció alapján. 

Ajánlattételre felkéri az alábbi vállalkozásokat: Orinoco’ 2002 Kft-t, a PUHI-

TÁRNOK Út és Hídépítő Kft-t, az UTÉPSZERV Kft-t, az  ÚTÉPPARK Kft-

t, valamint a Strabag Általános Építő Kft-t. Felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A közbeszerzési 

eljárás lebonyolításra került.  

 

 

Határozat száma: 345/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés kiírása  

  

 A Képviselő-testület a „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú Kbt. 115. § alapján 

hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás fedezeteként 

112.265.684,- Ft + ÁFA (br. 142.577.419,- Ft) összeget a 2021. évi 

költségvetése K6.10 Utak beruházása pontja terhére biztosít a projekt 

megvalósítása ütemezésének megfelelően. 

 
A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A közbeszerzési 

eljárás lebonyolításra került. 

 

 

Határozat száma: 347/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: A Gárdony Napsugár strand területén lévő acél szerkezetű öltöző épület bontási 

dokumentációjának megrendelése  

  

 A Képviselő-testület a Gárdony 5426/4 hrsz.-ú Napsugár strand területén lévő 

öltöző épület bontásához szükséges bontási dokumentáció elkészítésére a Kő-

Fa-L.A.T. Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8095 Pákozd Akácfa 

u. 8.) 750.000- Ft + 27% Áfa összegű, statikus szakértői tervfejezetet is 

tartalmazó árajánlatát elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bontási dokumentáció 

megrendelésére, az árajánlatban szereplő műszaki tartalom és ajánlati ár 

figyelembevételével a megbízási szerződés megkötésére, aláírására, az alábbi 

módosítással: 

- a szerződés 2. pont második mondatának „Megrendelő által írásban történő 

megrendeléstől számított 15 nap.” szövegrésze helyébe „Jelen szerződés 

aláírásától számított 15 nap.” kerül. 

A bontási dokumentáció készítésére vonatkozó 952.500- Ft díjat az 

Önkormányzat a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

A megbízási szerződés aláírása megtörtént, a Kft. a bontási – statikus szakértői 

tervfejezettel együttes – dokumentációt elkészítette, részükre a megbízási díj 

2021. 09. 30-án kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 348/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Javaslat „Családi Piknik parti” rendezvény támogatására 
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 A Képviselő-testület a „Családi Piknik Parti 2021. szeptember 11. napi 

megrendezéséhez 100.000,- Ft összegű támogatást nyújt Kellner Attila 

szervező részére a 2021. évi költségvetés Kulturális Alap maradvány terhére.  

 

A támogatási szerződés aláírása után a szervező részére a támogatási összeg a 

kifizetésre került, a rendezvény után a szervező az elszámolást benyújtotta az 

önkormányzathoz.   

 

Határozat száma: 351/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Geotermia - szerződésmódosítás 

  

 A Képviselő-testület a TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 számú „Gárdony 

városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések” pályázati 

projekt megvalósításához kapcsolódóan „Gárdonyi közintézmények 

geotermikus energiával való ellátásának bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárást folytatott le. Az eljárás nyertesével, a Gázmodul-Weisz Kft-vel 

szerződést kötött 2020. augusztus 11-én, melyet a melléklet szerint módosít. A 

többlet- és pótmunka fedezetét (38.483.884,- Ft + ÁFA) a TOP-3.2.2-15-FE1-

2018-00006 számú „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és 

fotovoltaikus fejlesztések” pályázati projekt tartalékkeretéből biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés módosítás aláírása megtörtént. A vállalkozó a munkát 

elvégezte, részére a vállalkozási díj kifizetésre került 

 

Határozat száma: 352/2021. (IX. 01.) 

Tárgy: Agárd Városközpont út- és parkoló építés – közbeszerzési szakértő 

kiválasztása 

  

 A Képviselő-testület az Agárd Városközpont út- és parkoló építés 

megvalósításához szükséges felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

feladatok ellátásával az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft-t (cím: 1053 

Budapest, Ferenciek tere 2. II. emelet 13.) bízza meg. Biztosítja a nettó 

900 000,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 1 143 000,-  Ft megbízási díjat 2021. évi 

költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására 

 

A megbízási szerződés aláírása megtörtént. A szakértő a munkát elvégezte, 

részére a megbízási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 373/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: Gárdony, Bóné K. utcai közlekedési létesítményeinek pótmunkái és szerződés 

módosítása 

  

 A Képviselő-testület egyetért a Gárdony Bóné Kálmán utca közlekedési 

létesítményeinek (út és parkoló építés, út felújítás) megvalósítása során a 

kivitelező UTÉPSZERV Kft. által írásban közölt pótmunkák 

szükségességével.  A kivitelező UTÉPSZERV Kft. pótmunkákkal kapcsolatos 

12.927.235.- Ft + 27% ÁFA összegű árajánlatát elfogadja. A pótmunkák 

fedezetét a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a módosítással kapcsolatos szerződés megkötésére.  
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A módosítással kapcsolatos szerződés aláírásra került, a Kft. a munkát 

elvégezte, részükre a kivitelezési díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 375/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása  

  

 A Képviselő-testület a „barnamezős” beruházáshoz kapcsolódóan parkolók 

illetve a területen lévő feltáró utak útalapjának megvalósítására „Agárd 

Városközpont út- és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárást kíván 

lefolytatni a mellékelt közbeszerzési dokumentáció alapján. 

 

Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta és figyelembe vette a 

2015. évi CXLIII. tv. 19. § szerinti egybeszámítási kötelezettséget és 

szabályokat. A tárgyi eljárás becsült értékét az „Agárdi településrészi központ 

I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értékével kell egybeszámítani, 

erre tekintettel a választott eljárásfajtát (a 2015. évi CXLIII. tv. 117. §-a alapján 

a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt) jóváhagyja.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént, a közbeszerzési 

eljárás kiírásra került. 

 

 

Határozat száma: 376/2021. (IX. 15.) 

Tárgy: „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítása  

  

 Az „Agárd Városközpont út- és parkoló építés” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. tv. 

117. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges fedezet 57.563.156,- Ft + ÁFA (br. 73.105.208,- Ft) 

saját forrásból, a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

 

 A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A közbeszerzési 

eljárás kiírásra került.  
 

 

Határozat száma: 401/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Javaslat a Fókusz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására 

  

 A Képviselő-testület a 8/2016. (I. 27.) számú határozatával elfogadott, Fókusz 

Szociális Szolgálat Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8/A §-a alapján a 

határozatban foglaltak szerint módosítja, és elfogadja a mellékelt Alapító 

Okiratot módosító okiratot, és egységes szerkezetű Alapító Okiratot. Jelen 

módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

  

A Fókusz Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. 

 

Határozat száma: 403/2021. (X. 06.) 

Tárgy: „Agárd Városközpont parkoló- és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
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 A Képviselő-testület a „barnamezős” beruházáshoz kapcsolódóan parkolók 

illetve a területen lévő feltáró utak útalapjának megvalósítására „Agárd 

Városközpont út- és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lefolytatásáról döntött. A Műszaki dokumentáció olyan mértékű módosítása 

lenne szükséges, amely a Kbt. 55.§ (6) bekezdésébe ütközne, ezért a felhívást 

visszavonja. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 404/2021. (X. 06.) 

Tárgy: „Agárd Városközpont parkoló- és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

  

 A Képviselő-testület a „barnamezős” beruházáshoz kapcsolódóan parkolók 

illetve a területen lévő feltáró utak útalapjának megvalósítására „Agárd 

Városközpont út- és parkoló építés (2)” tárgyú közbeszerzési eljárást kíván 

lefolytatni a mellékelt közbeszerzési dokumentáció alapján. Ajánlatkérő az 

eljárás előkészítése során megvizsgálta és figyelembe vette a 2015. évi 

CXLIII. tv. 19. § szerinti egybeszámítási kötelezettséget és szabályokat. A 

tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke (nettó 39 826 202,- Ft) A tárgyi 

eljárás becsült értékét az „Agárdi településrészi központ I. ütem” tárgyú 

közbeszerzési eljárás becsült értékével kell egybeszámítani (nettó 462 

673 982,- Ft). Az egybeszámított becsült érték: nettó 502 500 184,- Ft, erre 

tekintettel a választott eljárásfajtát (nemzeti eljárásrend, Kbt. 117. § szerinti 

hirdetmény közzétételével induló eljárás) jóváhagyja.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 405/2021. (X. 06.) 

Tárgy: „Agárd Városközpont parkoló- és útalap építés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

  

 Az „Agárd Városközpont út- és parkoló építés (2)” tárgyú, a 2015. évi CXLIII. 

tv. 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges fedezet 39 826 202,- Ft + ÁFA (br. 50 579 277,- Ft) 

saját forrásból, a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 407/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés  

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 1. része (Vidra utca) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (2.404.700,- Ft + ÁFA)  megemeli (93.700, Ft + ÁFA összeggel), az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ORINOCO 

'2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel 

Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, 

az ajánlati ár (nettó 2.498.400,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 
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A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került   

 

Határozat száma: 408/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés  

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 1. része (Vidra utca) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

 

 A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 409/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés  

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 2. része (Endre utca (I.)) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (8.265.900,- Ft + ÁFA)  megemeli (203.150, Ft + ÁFA összeggel), az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ORINOCO 

'2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel 

Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, 

az ajánlati ár (8 469 050,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 410/2021. (X. 06.)  

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

 

A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 2. része (Endre utca (I.)) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

  

 A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 411/2021. (X. 06.) polgármesteri határozat 

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

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 3. része (Endre utca (II.)) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (8.908.000,- Ft + ÁFA)  megemeli (214.080, Ft + ÁFA összeggel), az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ORINOCO 

'2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  ajánlattevőt hirdeti ki, mivel 
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Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, 

az ajánlati ár (9 122 080,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 412/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 3. része (Endre utca (II.)) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  
 

 

Határozat száma: 413/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 4. része (Árpád vezér utca) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (4.813.500,- Ft + ÁFA)  megemeli (290.618, Ft + ÁFA összeggel), az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok 

Út- és Hídépítő Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a 

legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (5 104 

118,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 414/2021. (X.06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 4. része (Árpád vezér utca) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 415/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 
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 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 5. része (Hunyadi utca) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (7.597.200,- Ft + ÁFA)  megemeli (214.570,- Ft + ÁFA összeggel), 

az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ORINOCO 

'2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel 

Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, 

az ajánlati ár (7.811.770,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 
A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 416/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” 

tárgyú az 5. része (Hunyadi utca) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  
 

Határozat száma: 417/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” 

tárgyú az 6. része (Mátyás király utca) tekintetében a rendelkezésre álló 

anyagi fedezet összegét (5.879.000,- Ft + ÁFA)  megemeli (24.480,- Ft 

+ ÁFA összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás 

nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.  ajánlattevőt hirdeti ki, 

mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma 

megfelelő, az ajánlati ár (5.903.480,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra 

tekintettel reális. 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A 

vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A vállalkozó a munkát elvégezte, 

részére a vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 418/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 6. része (Mátyás király utca) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné. 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 
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Határozat száma: 419/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 7. része (Álmos vezér utca (I)) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét (6.842.800,- Ft + ÁFA)  megemeli (314.900, Ft + ÁFA 

összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének 

az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt 

hirdeti ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki 

tartalma megfelelő, az ajánlati ár (7 157 700,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra 

tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 420/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 7. része (Álmos vezér utca (I)) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 421/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 8. része (Álmos vezér utca (II)) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét (5.066.400,- Ft + ÁFA)  megemeli (294.270, Ft + ÁFA 

összeggel), az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az 

ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdeti 

ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma 

megfelelő, az ajánlati ár (5 360 670,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel 

reális. 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 422/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 
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az 8. része (Álmos vezér utca (II)) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 423/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 9. része (Dankó P. utca) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (5.450.100,- Ft + ÁFA)  megemeli (211.070, Ft + ÁFA összeggel), az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ORINOCO 

'2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel 

Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, 

az ajánlati ár (5.661.170,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.   A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

  

Határozat száma: 424/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 9. része (Dankó P. utca) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 425/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 10. része (Polip utca) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (2.652.600,- Ft + ÁFA)  megemeli (142.570, Ft + ÁFA összeggel), az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének az ORINOCO 

'2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel 

Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, 

az ajánlati ár (2.795.170,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 426/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés  

  



31 
 

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 10. része (Polip utca) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 427/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 11. része (Jázmin utca) tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. ajánlattevőt 

hirdeti ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki 

tartalma megfelelő, az ajánlati ár (4.778.381- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra 

tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére 

álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét (5.024.800,- Ft + 

ÁFA) nem haladja meg. 

 
A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.   A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került.  

   

Határozat száma: 428/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 12. része (Szegfű utca) tekintetében a rendelkezésre álló anyagi fedezet 

összegét (5.162.400,- Ft + ÁFA) megemeli (86.382,- Ft + ÁFA összeggel), az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok 

Út- és Hídépítő Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a 

legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár 

(5.248.782,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítésre a döntésről megtörtént. … A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 429/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 12. része (Szegfű utca) tekintetében az eljárást nem nyilvánítja 

eredménytelenné.  

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.    
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Határozat száma: 430/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 13. része (III. utca) tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és 

az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. ajánlattevőt hirdeti 

ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma 

megfelelő, az ajánlati ár (3.918.258,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel 

reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, 

ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét (3.945.500,- Ft + ÁFA) 

nem haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 431/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 14. része (VI. utca) tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és 

az eljárás nyertesének a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. ajánlattevőt hirdeti 

ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma 

megfelelő, az ajánlati ár (3.918.553,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel 

reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, 

ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét (4.028.600,- Ft + ÁFA) 

nem haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 432/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 15. része (Bercsényi utca) tekintetében az eljárást eredményesnek 

nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a STRABAG Általános Építő Kft. 

ajánlattevőt hirdeti ki, mivel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat 

műszaki tartalma megfelelő, az ajánlati ár (14.749.000,- Ft +ÁFA) a piaci 

viszonyokra tekintettel reális, az abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő 

rendelkezésére álló, ajánlatok bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét 

(16.640.450,- Ft + ÁFA) nem haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.  A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 433/2021. (X. 06.) 
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Tárgy: Útépítések – közbeszerzés döntés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén az utcák burkolatának 

felújításának megvalósítására lefolytatott „Gárdonyi utcák felújítása” tárgyú 

az 16. része (Iskola utca) tekintetében az eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

és az eljárás nyertesének az Utépszerv Kft. ajánlattevőt hirdeti ki, mivel 

Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. Az ajánlat műszaki tartalma megfelelő, 

az ajánlati ár (19.560.148,- Ft +ÁFA) a piaci viszonyokra tekintettel reális, az 

abban szereplő ellenérték az Ajánlatkérő rendelkezésére álló, ajánlatok 

bontáskor ismertetett anyagi fedezet összegét (19.583.734,-.Ft + ÁFA) nem 

haladja meg. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént.   A vállalkozási 

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

vállalkozási díj kifizetésre került. 

 

  

Határozat száma: 434/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útburkolatok felújítása – műszaki ellenőrzés 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város területén tizennégy utca burkolatának 

felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésével megbízza a Plan-M Mérnöki 

Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-t (8097 Nadap, Zengő u. 6.), biztosítja a 

1.540.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díjat 2021. évi költségvetésének 

terhére. Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására 

 

A szerződés aláírása megtörtént. A kijelölt utcák felújítási munkáinak műszaki 

ellenőrzését a Plan-M Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. elvégezte, 

részükre a megbízási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 435/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útburkolatok felújítása – műszaki ellenőrzés 

  

 A Képviselő-testület a Bercsényi utca burkolatának felújítási munkáinak 

műszaki ellenőrzésével megbízza Szalai Sándort, biztosítja a 330.000,- Ft 

(alanyi ÁFA mentes) megbízási díjat 2021. évi költségvetésének terhére. 

Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására 

 

A szerződés aláírása megtörtént. A műszaki ellenőri feladatot a megbízott 

elvégezte, részére a megbízási díj kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 436/2021. (X. 06.) 

Tárgy: Útburkolatok felújítása – műszaki ellenőrzés 

  

 A Képviselő-testület az Alkotmány és Iskola utcák csomóponti területén 

gyalogos átkelőhely kialakítási, és az Iskola utcában (az Alkotmány és a Jókai 

Mór utcák közötti szakaszán) a gyalogos járda felújítási munkáinak műszaki 

ellenőrzésével megbízza Hajas Ákos egyéni vállalkozót, biztosítja a 390.000,- 

Ft (alanyi ÁFA mentes) megbízási díjat 2021. évi költségvetésének terhére. 

Felkéri a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására 
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A szerződés aláírása megtörtént. A vállalkozó a műszaki ellenőri munkát 

elvégezte, részére a megbízási díj kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 457/2021. (X. 20.) 

Tárgy: Agárd, Tópart úti parkoló felújítás – tervezés  

  

 A Képviselő-testület a Tópart úti parkoló felújítás tervezési feladatával Hartal 

István vállalkozót bízza meg, biztosítja a 790.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) 

megbízási díjat 2021. évi költségvetésének terhére. Felkéri a polgármestert a 

mellékelt megbízási szerződés aláírására, a határozatban foglalt 

módosításokkal. 

 

A megbízási szerződés aláírása megtörtént. A parkoló felújítás tervezési 

feladatait a vállalkozó elvégezte, részére a megbízási díj 2021. 12. 22-én 

kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 460/2021. (X. 20.) 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal földszinti termének felújítása  

  

 A Képviselő-testület a Városháza földszinti tanácskozó terme felújítási 

munkáinak elvégzésével a Weisburg Kft-t bízza meg 5.534.708,- Ft +ÁFA, 

összesen bruttó 7.029.079,- Ft vállalási árért, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.  Felkéri a jegyzőt, 

gondoskodjon a vállalkozási szerződés előkészítéséről és a Képviselő-testület 

elé terjesztéséről. 

 

A szerződéstervezet elkészült, a Képviselő-testület 503/2021.(XI. 30.) 

határozatával döntött a szerződés aláírásáról.  

 

Határozat száma: 461/2021. (X. 20.) 

Tárgy: A gárdonyi 7509/7 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése 

  

 A Képviselő-testült értékesít a mellékelt vázrajznak megfelelően a 7509/7 

hrsz-ú ingatlanából 90 m2 nagyságú területet a Mensárius Kft. számára 

493.000 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 szerződéstervezet elkészült, a Képviselő-testület 504/2021.(XI. 30.) 

határozatával döntött a szerződés aláírásáról.  

 

 

Határozat száma: 468/2021. (X. 20.) 

Tárgy: Gárdonyfürdői strand bérlete 

  

 A Képviselő-testület a megváltozott jogi környezetre tekintettel a 

gárdonyfürdői strand bérlőjének, a TóParty Rendezvénysorozat Kft-nek a 

strand bérletként megállapított díjából 3 éves időszakra összesen br. 450.000,- 

Ft-ot kompenzációként elenged. 
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A kompenzáció megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 474/2021. (XI. 03.) 

Tárgy: Barnamezős beruházás – pótmunka  

  

 A Képviselő-testület a „barnamezős” beruházáshoz kapcsolódóan az SP 

Hungary Zrt. pótmunkákra vonatkozó 6.584.510,- Ft + ÁFA összegű 

árajánlatát elfogadja, megrendeli az orvosi rendelői épületrész elektromos és 

gyengeáramú hálózatára vonatkozó pótmunkákat. A pótmunkák fedezetét 

önerőből, a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a 

polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására. 

   

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. A Zrt. a pótmunkákat elvégezte, 

részükre a vállalkozási díj 2021. 12. 16-án kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 503/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Városháza földszinti tanácskozó termének felújítására vonatkozó vállalkozási 

szerződés elfogadása 

  

 A Képviselő-testület a Városháza tanácskozó termének felújítása tárgyában az 

önkormányzat és a WEISBURG Kft. között megkötendő mellékelt 

vállalkozási szerződés tervezetet elfogadja, a határozatban foglalt 

módosításokkal. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A tanácskozó terem felújítási 

munkálatait a Kft. elvégezte, részükre a vállalkozási díj 2022. 03. 01-én 

kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 504/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: A gárdonyi 7509/7 hrsz-ú ingatlan egy részét érintő adásvételi szerződés 

aláírása 

  

 A Képviselő-testület 461/2021. (X. 20.) határozata értelmében a mellékelt 

7509/7 hrsz-ú ingatlanból 90 m2 nagyságú területet érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. A Mensárius Kft. a vételárat 

befizette az önkormányzat számlájára. 

 

 

Határozat száma: 505/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés (2)” tárgyú közbeszerzési 

eljárás – döntés  

  

 A Képviselő-testület a „barnamezős” beruházáshoz kapcsolódóan parkolók 

illetve a területen lévő feltáró utak útalapjának megvalósítására „Agárd 

Városközpont út- és parkoló építés (2)” tárgyú a Kbt. 117.§-a szerinti nyílt 

eljárásban 
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- az Utépszerv Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, mivel 

ajánlata a benyújtott hiánypótlásokkal együtt megfelel az ajánlattételi 

felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek 

- az Utépszerv Kft. Ajánlattevő ajánlatát nettó 37 111 975,- Ft ajánlati 

áron az eljárás nyertesévé nyilvánítja, mivel a legjobb ár-érték arány értékelési 

szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta és ajánlata megfelel a 

felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek 

- az eljárást eredményessé nyilvánítja, mivel a legjobb ár-érték arány 

szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat ajánlati ára (nettó 37 111 

975,- Ft (br. 47.132.208,- Ft)) az ajánlatok bontáskor ismertetett fedezet 

összegén (nettó 39 826 202,- Ft (br. 50.579.277,- Ft)) belül van, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges fedezet tehát Ajánlatkérő rendelkezésére áll. 

 A vállalkozási szerződés az Utépszerv Kft. Ajánlattevővel kerül megkötésre. 

 

A közbeszerzési szakértő értesítése a döntésről megtörtént. A Kft-vel a 

vállalkozási szerződés aláírásra került. A Kft. az út- és parkolóépítést 

elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 521/2021. (XI. 30.) 

Tárgy: Agárd, Gárdonyi G. u. – közvilágítás  

  

 A Képviselő-testület megrendeli a 2484 Gárdony, Gárdonyi G. u. 34-38. 

ingatlan mellett közvilágítás kiépítését a Babovill Villamosipari Szolgáltató 

Kft-től. Biztosítja a nettó 4.411.772,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 5.602.950,-  Ft 

vállalási díjat a 2021. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert a 

mellékelt szerződés aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a közvilágítás kiépítését a 

meghatározott helyen elvégezte, részükre a vállalási díj 2022. 02. 03-án 

kifizetésre került. 

 

Határozat száma: 11/2022. (I. 19.) 

Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása  

  

 A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 71.§ (4) bekezdése f.) pontja alapján Tóth István polgármester 

illetményét 2022. január 1.naptól havi 975.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 13/2022. (I. 19.) 

Tárgy: Polgármester költségtérítésének megállapítása 

  

 A Képviselő-testület Tóth István polgármester költségtérítését havi 146.300,- 

Ft-ban állapítja meg. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.   
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Határozat száma: 15/2022. (I. 19.) 

Tárgy: Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása 

  

 A Képviselő-testület megállapítja, hogy Tóth István polgármester 2021. évben 

39 napból 26 nap szabadságot vett igénybe. A fennmaradó 13 napot 2022. 

március 31-éig kell igénybe venni vagy kiadni. 

  

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.   

 

 

Határozat száma: 17/2022. (I. 19.) 

Tárgy: Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése 

  

 A Képviselő-testület a mellékletnek megfelelően jóváhagyja Tóth István 

polgármester 2022. évre ütemezett 52 nap szabadságát. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 18/2022. (I. 19.)  

Tárgy: 2022. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása 

  

 A Képviselő-testület a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját 

képező 2022. 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 veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester képviselő-testület, 

bizottságok és jegyző átruházott hatáskörében hozott döntéseinek előkészítése 

és maradéktalan végrehajtása, 

- a hatósági ügyintézésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény rendelkezéseinek pontos betartása,  

- a veszélyhelyzet időtartama alatt a hatósági ügyintézés feltételeinek 

zavartalan biztosítása, 

- hátralékos ügyintézés további csökkentése, az ezzel kapcsolatos ellenőrzések 

biztosítása, 

- hatósági ellenőrzések szakterületenkénti tervezése, ütemezés szerinti 

végrehajtása, 

- a 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás lebonyolításában való 

közreműködés,  

- a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában való közreműködés, 

- a saját bevételek beszedésének hatékonyabbá tétele, 

- önkormányzati projektekben való közreműködés, 

- az ASP rendszer (A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató 

számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó 

elektronikus információs rendszer) előírás szerinti használata. 

 

 A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása megtörtént. 

 

Határozat száma: 19/2022.(I. 19.) 

Tárgy: A köztisztviselők 2022. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2022. évi 

Cafetéria Szabályzat elfogadása 
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 A Képviselő-testület a polgármester és a polgármesteri hivatal dolgozóinak 

2022. évi cafetéria juttatására vonatkozó keretét 320.000.- Ft összegben 

állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2022. évi cafetéria 

juttatására vonatkozó Közszolgálati Szabályzatot a mellékletnek megfelelően 

elfogadja.  A szabályzat rendelkezéseit a polgármesteri jogviszonyra 

vonatkozóan is alkalmazni kell.   

 

A dolgozók nyilatkozatainak benyújtása és annak alapján a Cafetéria kiutalása 

a dolgozók részére megtörtént. 

 

Határozat száma: 20/2022. (I. 19.) 

Tárgy: Javaslat iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítására 

  

 A Képviselő-testület elfogadja a Székesfehérvári Tankerületi Központ által 

összeállított, és megküldött, általános iskolák 2022/2023 tanévre vonatkozó 

kijelölt beiskolázási körzetek tervezetét. 

A Tankerületi Központ értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 21/2022.(I. 19.) 

Tárgy: Támogatási kérelem 

  

 A Képviselő-testület 200.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 

Szabó-Tóth Dávid sportoló részére a Fujairah Air Force 2 Kickboxing 

Championship világkupán történő részvételre a 2022. évi költségvetés terhére.  

 

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 22/2022. (I. 19.) 

Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda heti és éves nyitvatartási, valamint nyári zárva 

tartási idejének megállapítására 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda és tagóvodái heti és éves nyitvatartási, 

valamint zárva tartási rendjét a határozatban foglaltak szerint határozza meg. 

 

A Gárdonyi Óvoda és tagóvodái vezetőinek – és rajtuk keresztül a lakosság – 

értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 23/2022. (I. 19.) 

Tárgy: Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 

meghatározására 

  

 A Képviselő-testület a fenntartásában lévő Agárdi Tündérkert Bölcsőde heti 

nyitva tartását hétfőtől péntekig, 7:00 – 17:00 időben, nyári zárva tartását 2022. 

08. 01. – 2022. 08. 31. időben határozza meg. 
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A bölcsőde vezetőjének – és rajta keresztül a lakosság – értesítése a döntésről 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 31/2022. (I. 19.) 

Tárgy: A gárdonyi 5318/8 és 5318/9 hrsz-ú ingatlanokat érintő csere 

  

 A Képviselő-testület a mellékelt Csereszerződés és Változási vázrajz 

szerint elcseréli a tulajdonában lévő 5318/8 hrsz-ú, közforgalom elől elzárt 

magánútból 814 m2 nagyságú területet a STICKL PORT Kft. tulajdonában 

lévő 8318/9 hrsz-ú ingatlanból kialakított 5318/13 hrsz-ú, 814 m2 területű, 

közforgalom elől elzárt magánútra. A cserélendő ingatlanrészek értékét 

azonosan, bruttó 12.210.000 Ft értékben állapítjuk meg. 

 

A csereszerződés aláírásáról ugyanezen ülésen döntött a képviselő-testület. 
 

 

 

 

Határozat száma: 32/2022. (I. 19.) 

Tárgy: A gárdonyi 5318/8 és 5318/9 hrsz-ú ingatlanokat érintő csere 

  

 A Képviselő-testület a mellékelt 5318/8 és 5318/9 hrsz-ú ingatlanokat érintő 

Csereszerződést tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A csereszerződés aláírása megtörtént.     

 

 

Határozat száma: 33/2022. (I. 19.) 

Tárgy: A gárdonyi 6415/5 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése 

  

 A Képviselő-testület értékesít a mellékelt vázrajz alapján a 5415/5 hrsz-ú 

ingatlanából 389 m2 területet a Fehér Fregatt Kft. számára bruttó 8.787.000 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 55/2022. (II. 10.) határozatával döntött a 

Képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 38/2022.(I. 19.) 

Tárgy: Ingatlan értékesítés 

  

 A Képviselő-testület értékesíteni kívánja az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában levő gárdonyi 2369/1/A/38 hrsz.-ú, a természetben a Gárdony, 

Szabadság út 16. fsz. alatt található ingatlant. Az ingatlan eladási árát 

minimum bruttó 26.000.000.- Ft-ban határozza meg. Felkéri a polgármestert, 

hogy gondoskodjon az ingatlan meghirdetéséről az önkormányzat szokásos 

csatornáin.  
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A pályázati kiírást 102/2022.(II. 23.) határozatával fogadta el a Képviselő-

testület. 

 

 

Határozat száma: 46/2022. (II. 10.) 

Tárgy: A Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő módosított bérleti 

szerződés elfogadása 

  

 A Képviselő-testület a gárdonyi 5420/5 hrsz-ú ingatlan egy részének 

bérbeadására vonatkozóan az önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság között megkötendő mellékelt, módosított bérleti szerződés-

tervezetet elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított bérleti 

szerződés aláírására. 

 

A módosított bérleti szerződés aláírása megtörtént.  

 

Határozat száma: 49/2022. (II. 10.) 

Tárgy: A 2022. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása iránti 

pályázat benyújtása 

  

 A Képviselő-testület a 2022. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 

támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő-

testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 

Az állami támogatás igénylésének benyújtása megtörtént. A támogatási összeg 

- 82.078.400,- Ft - 2022. 05. 05-én megérkezett az önkormányzat számlájára. 

 

Határozat száma: 51/2022. (II. 10.) 

Tárgy: Javaslat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2022.évi működéséhez 

szükséges tagdíj biztosítására 

  

 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gárdony Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésében vállalja az alábbi tagdíj biztosítását: 

1. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás tagdíja a 2021. január 

1-jei állapot szerinti állandó lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 

589 056,-Ft. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon jelen 

határozat kivonatának a Társulás részére történő megküldéséről. 

 

A Társulás értesítése a döntésről megtörtént, a lakosságszám arányos első 

félévi tagdíj kifizetése megtörtént, az év hátralévő részében a második félévi 

tagdíj is ütemezetten fizetésre kerül. 

 

 

Határozat száma: 52/2022. (II. 10.) 

Tárgy: Javaslat a Dinnyési Polgárőr Egyesület támogatására 

  

 A Képviselő-testület a Dinnyési Polgárőr Egyesület (2485 Gárdony, Kossuth 

L. u. 48.) részére az Egyesület működési költségeire (üzemanyag- és 

felszerelés vásárlása) 150.000,- Ft támogatást biztosít a 2022. évi költségvetés 
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Polgárőrség 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 2022. 12. 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása után a támogatási összeg kifizetésre került az 

Egyesület számára. 

 

 

Határozat száma: 54/2022. (II. 10.) 

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

  

 A Képviselő-testület értékesíti a 491/12 hrsz-ú, 1.608 m2 területű, „beépítetlen 

terület” megnevezésű ingatlant Varga Zoltán és Varga-Szabó Kata 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 szerződés-tervezetet 173/2022. (V. 13.) határozatával fogadta el 

a Képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 55/2022. (II. 10.) 

Tárgy: A gárdonyi 5415/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület 33/2022. (I. 19.) számú határozata értelmében a mellékelt 

5415/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és formailag 

aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. A Fehér Fregatt Kft. az ingatlan 

vételárát a szerződés aláírásával egyidőben kifizette az önkormányzatnak.  

 

 

Határozat száma: 58/2022. (II. 10.) 

Tárgy: Bútorbeszerzés 

  

 A Képviselő-testület a dinnyési Vajky kúria épületének berendezésére szolgáló 

bútorok beszerzésével, szállításával és helyszíni szerelésével a Karrier-Bútor 

Kft-t bízza meg, 8.162.720,- Ft +ÁFA, bruttó 10.366.654,- Ft vállalási árért. 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt adásvételi szerződés aláírására, a 

határozatban foglalt módosításokkal. 

 

A szerződés aláírásra került. A Kft. a bútorokat beszerezte, leszállította és 

helyszíni szerelését elvégezte, részükre a vállalási ár 2022. 04. 01-én 

kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 61/2022. (II. 10.) 

Tárgy: A Gárdony 7291/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 
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 A Képviselő-testület a Gárdony belterület 7291/A hrsz. alatt felvett 146 m2 

területű, „egyéb épület” megjelölésű, részlegesen közműves (víz, villany, 

csatorna közművekkel ellátott) ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó 

elővásárlási jogával nem kíván élni.  

 

Érintettek értesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 78/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Rendelkezés a település környezetvédelmi alap 2021. évi bevételeinek és 

kiadásainak meghatározásáról 

  

 A Képviselő-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjára vonatkozóan 

2022. évre eredeti előirányzatként sem bevételt, sem kiadást nem tervez. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 79/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

  

 A Képviselő-testület a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből erdő fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható 

összegét az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban bemutatottak szerint 

változatlan formában jóváhagyja. 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 80/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város vonatkozásában a szavazatszámláló 

bizottságok tagjaivá választja a határozatban felsorolt személyeket (43 fő). 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 81/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Javaslat az Agárdi Tündérkert Bölcsőde szakmai programjának és szervezeti 

és működési szabályzatának jóváhagyására 

  

 A Képviselő-testület a mellékelt, Agárdi Tündérkert Bölcsőde, Szakmai 

programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 83/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Javaslat a Velencei-tavi Életmód Klub támogatására  
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 A Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Velencei-tavi Életmód 

Klub részére a Gárdony Városi Tízpróba sportrendezvény sorozat 2021. évi 

díjazásának és a 2022. évi próbáinak és díjazásának költségeihez a 2022. évi 

költségvetés terhére. A támogatás felhasználásának és elszámolásának 

határideje 2022. december 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása után a támogatási összeg kiutalása a Klub 

részére megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 85/2022. (II. 23.)  

Tárgy: Gárdony Városi Polgárőrség támogatási kérelme 

  

 A Képviselő-testület testülete a Gárdony Városi Polgárőrség (székhely: 2483 

Gárdony, Szabadság út 20-22.) részére üzemanyag vásárlásra, gépkocsi 

karbantartására, szolgálati ruhák beszerzésére, tárgyi eszközök beszerzésére, 

irodaszerek vásárlására, valamint új gépjármű vételére 250.000,- Ft támogatást 

biztosít a 2022. évi költségvetés terhére. A támogatás felhasználásának 

határideje 2022. december 31. 

  

A támogatási szerződés aláírása után a Polgárőrség részére a támogatási összeg 

kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 87/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Javaslat az Agárdi Iskoláért Alapítvány alapító okirata módosításának 

elfogadására 

  

 A Képviselő-testület az Agárdi Iskoláért Alapítvány mellékelt Alapító 

határozatát, valamint Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2022. február 

23. napjáig történt módosításokkal dokumentumot elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására. 

  

Az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírása megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 88/2022.(II. 23.) 

Tárgy: Az agárdi vasútállomásnál lévő B+R parkoló területhasználatára vonatkozó 

megállapodás 

  

 A Képviselő-testület a MÁV Zrt-vel az agárdi vasúti megállóhelynél a 100 %-

ban önkormányzati tulajdonban lévő gárdonyi 3484/15, 4026 és 3953 hrsz-ú 

ingatlanok vonatkozásában B+R parkoló (kerékpártároló) területhasználata 

céljából megállapodást köt. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt 

„Megállapodás” aláírására. 

 

A területhasználatra vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 89/2022. (II. 23.) 

Tárgy: A gárdonyi 2369/2/A/37 hrsz-ú ingatlan értékesítése 



44 
 

  

 A Képviselő-testület értékesíti a Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő 2369/2/A/37 hrsz-ú, 67 m2 területű üzlethelyiséget Kovács Zoltán 

számára 24.900.000 Ft vételáron. A vételárnak nincs Áfa tartalma. Az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 

Megbízza a Jegyzőt az adásvételi szerződés előkészítésével és a Képviselő-

testület elé terjesztésével. 

 

A szerződés-tervezetet 2022. április 13-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 90/2022. (II. 23.) 

Tárgy: A gárdonyi 7066/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

  

 A Képviselő-testület értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 7066/6 

hrsz-ú, 2077 m2 területű, kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant 

Hévizi József Mátyás számára bruttó 3.960.000 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-tervezetet 2022. április 13-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 91/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

  

 A Képviselő-testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozatban foglaltak szerint fogadja el.  

 

A Társulási Tanács értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 92/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 

  

 A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el a 

Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét. 

 

A Társulási Tanács értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 94/2022. (II. 23.) 

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 2022. január 1-től 2022. június 
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30-ig terjedő időszakra vonatkozóan havi 30.000,- Ft+ÁFA összegre 

mérsékeli. 

 

Az Alapítvány értesítése a döntésről megtörtént, a bérleti díj összege a 

megadott időszakra a határozatban foglalt összegre mérséklésre került. 

 

Határozat száma: 98/2022. (II. 23.) 

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

tevékenységéről 

  

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

vezérigazgatójának a Zrt. 2021. I-IV. negyedévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

A Zrt. értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 99/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2022. évi üzleti terve 

  

 A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2022. évi üzleti 

tervét a mellékelt tartalommal elfogadja.  

 

A Zrt. értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 102/2022. (II. 23.) 

Tárgy: Pályázati kiírás 

  

 A Képviselő-testület értékesíteni kívánja a kizárólagos tulajdonában álló 

2369/1/A/38 hrsz-ú üzlethelyiségét. Az értékesítésre a mellékelt „Pályázati 

kiírást” elfogadja, azzal a módosítással, hogy a 6. és 7. pontban a határidő 

2022. március 4.-re módosul. 

 

A pályázat kiírásra került, a Képviselő-testület 2022. március 9-i ülésén döntött 

a nyertes pályázó megnevezéséről. 

 

Határozat száma: 103/2022.(II. 23.) 

Tárgy: Bontási munkálatok megrendelése 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló 3655/1 hrsz-ú ingatlanon 

elhelyezkedő 318 m2-es volt raktárépület teljeskörű lebontásával az Extra-

Trans Fuvarszervező és Szolgáltató Bt-t bízza meg, 3.000.000,- Ft vállalkozói 

díjjal. Felkéri a Jegyzőt az erről szóló vállalkozási szerződés elkészítésére és 

testület elé tárására. 

 

A képviselő-testület a szerződés-tervezet elfogadásáról a 2022. március 09-i 

ülésén döntött. 

 

Határozat száma: 115/2022.(III. 09.) 
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Tárgy: Javaslat a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére 

vonatkozó véleményezésre  

  

 A Képviselő-testület a Székesfehérvári Tankerületi Központ Chernel István 

Általános Iskola és Gimnáziumot érintő átszervezési javaslatával 

kapcsolatban, - mely szerint a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium 

szakmai alapdokumentumban a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű tanulók típusai kibővülnek az általános 

iskolai nevelés-oktatásban a következőkkel: mozgásszervi fogyatékos, 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi fogyatékos-enyhe 

értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi 

fogyatékos-látási fogyatékos típusokkal – az alábbi véleményt fogalmazza 

meg: 

- Az érzékszervi fogyatékos – hallási fogyatékos valamint az 

érzékszervi fogyatékos – látási fogyatékos tanulók oktatását, nevelését 

támogatja, 

- A mozgásszervi fogyatékos tanulók fogadását nem támogatja, mivel 

nem állnak rendelkezésre a technikai feltételek, 

- Halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, értelmi fogyatékos 

– enyhe értelmi fogyatékos tanulók speciális feltételeket kívánó 

oktatását a feltételek hiánya miatt nem támogatja. 

 

A Tankerületi Központ értesítése a képviselő-testület döntéséről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 116/2022. (III. 09.) 

Tárgy: Volt raktárépület bontási szerződésének aláírása 

  

 A Képviselő-testület a 103/2022. (II. 23.) határozata értelmében a tulajdonában 

álló gárdonyi 3655/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő 318 m2-es volt 

raktárépület teljeskörű bontására vonatkozó szerződést tartalmilag és 

formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása megtörtént. Az Extra-Trans Bt. a bontási munkálatokat 

elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése 2022. 04. 01-én megtörtént. 

 

Határozat száma: 120/2022. (III. 09.) 

Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeibe történő beiratkozások 

időpontjának meghatározására 

  

 A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda és tagintézményeiben történő óvodai 

beiratkozások idejét 2022. április 25 – 27. napokban, valamint az óvodai 

felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját 2022. május 27. 

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. 

 

Érintettek értesítése megtörtént, a fenntartói közlemény a város honlapján 

közzétételre került. 
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Határozat száma: 121/2022. (III. 09.) 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben  

  

 A Képviselő-testület a Gárdony város közigazgatási területén a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését közszolgáltatóként végző Herke 

Szolgáltató Bt. (2483 Gárdony, Batsányi J. u. 26., képviseli: Zaják Péter) 2021. 

évre vonatkozó, 1 m3-re vetített részletes költségelszámolást tudomásul veszi. 

  

A Fejér Megyei Kormányhivatal a negyedéves képviselő-testületi döntésekről 

szóló jelentésben tájékoztatva lett erről a döntésről. 

 

 

Határozat száma: 123/2022. (III. 09.) 

Tárgy: Pályázati döntés 

  

 A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő gárdonyi 

2369/1/A/38 hrsz-ú, természetben 2483 Gárdony, Szabadság út 16. szám alatt 

felvett 71 m2 alapterületű iroda megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt 

pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertesévé 

Bartus Gyulát nyilvánítja, 27.400.000,- Ft vételár mellett. Felkéri a Jegyzőt a 

szerződés elkészítésére és testület elé tárására. 

 

A szerződés aláírásáról 136/2022. (III. 29.) határozatával döntött a képviselő-

testület. 

 

 

Határozat száma: 124/2022. (III. 09.) 

Tárgy: Gárdony 7682 hrsz. ingatlan jelzálogjog, továbbá elidegenítési és terhelési 

tilalom törlése iránti kérelme 

  

 A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gárdony 7682 hrsz-ú, 

természetben 2483 Gárdony, Székely Bertalan utca 39. szám alatt található 

ingatlanon fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 

beépítési kötelezettség biztosítására, továbbá elidegenítési és terhelési tilalom 

bejegyzett jelzálog biztosítására törlésre kerüljön.  

  

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 125/2022. (III. 09.) 

Tárgy: Fürdőhelyek üzemeltetésével kapcsolatos munkálatok 

  

 A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában levő Tini Strand 

vizesblokkjában az ivóvíz hálózat cseréjével, valamint a Park Strand és 

Kempingben a lakókocsi parcellák egyedi áramfogyasztás mérőinek 

kialakításával a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-t bízza meg, 437.500,- 

Ft+ÁFA, bruttó 555.625,- Ft, illetve 1.150.000,- Ft+ÁFA, bruttó 1.460.500,- 

Ft vállalási árért. A munkák elvégzésének fedezetét a 2022. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 
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A munkálatokat a Kft. elvégezte, részükre a két vállalási ár kifizetésre került. 

 

 

Határozat száma: 127/2022. (III. 09.) 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő 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, azzal a kiegészítéssel, hogy a 14. 

pontban a helyrajzi szám javításra kerül, helyesen: 3655/25 hrsz. 

Felkéri a polgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására és az eredmény 

képviselő-testület elé tárására. 

 

A pályázat kiírása megtörtént. A képviselő-testület április 13-i ülésén a kiírt 

pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánította. 

 

 

Határozat száma: 136/2022. (III. 23.) 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételi szerződésének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Képviselő-testület a 123/2022. (III. 09.) határozata értelmében a 

tulajdonában álló gárdonyi 2369/1/A/38 hrsz-ú, természetben 2483 Gárdony, 

Szabadság út 16. szám alatt felvett 71 m2 alapterületű iroda megnevezésű 

ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést tartalmilag és 

formailag aláírásra alkalmasnak tekinti, a határozatban foglalt módosításokkal. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása 2022. 03. 28-án megtörtént. A vevő az ingatlan vételárát, 

27.400.000,- Ft-ot kifizette az önkormányzatnak. 

  

Határozat száma: 143/2022.(III. 23.) 

Tárgy: Forgalomképessé nyilvánítás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában álló Gárdony belterület 174/2 helyrajzi 

számú, „közterület, Gólya utca” megnevezésű, vagyonrendelete szerint 

forgalomképtelen törzsvagyon besorolású ingatlanból 4620 m2 nagyságú 

területet a forgalomképes üzleti vagyonhoz sorolja át 174/4 helyrajzi szám 

alatt, „kivett, beépítetlen terület” megjelöléssel, továbbá a fennmaradó 10684 

m2 területet 174/3 helyrajzi számon vezesse át a vagyonrendelet szerinti 

forgalomképtelen törzsvagyonba. 

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

elő a testület elé. 

 

A vagyonrendelet módosítása a 20/2022. (III. 24.) önkormányzati rendelettel a 

fenti döntéseknek megfelelően megtörtént. 

  

 

Határozat száma: 144/2022.(III. 23.) 

Tárgy: A 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. sz. ingatlan tűzvédelmi szabványossági 

hiányosságainak javítása 
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 A Képviselő-testület a 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. sz. alatti ingatlan 

tűzvédelmi szabványossági előírásoknak való megfelelése céljából a mellékelt 

árajánlatok közül a Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft. (2485 Gárdony, 

Ipar u. 1.) ajánlatát fogadja el, bruttó 6.722.739,- Ft vállalási árért, 2022. évi 

költségvetése általános karbantartási kerete terhére. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés-tervezetet terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

 A szerződés elfogadásáról 169/2022. (IV. 13.) határozatával döntött a 

képviselő-testület. 

 

 

Határozat száma: 146/2022. (III. 23.) 

Tárgy: Gárdonyi vízügyi kikötő tervezési feladatainak elvégzése 

  

 A Képviselő-testület a gárdonyi Vízügyi kikötő hajózási engedélyének 

megszerzése céljából szükséges tervdokumentáció elkészítésével és az 

engedélyezési eljárás lebonyolításával az AQUTERV 2000 Mérnöki Iroda Kft-

t (8000 Székesfehérvár, Zára u. 6.) bízza meg, 5.440.000,- Ft+ÁFA, bruttó 

6.908.800,- Ft vállalási árért. Felkéri a jegyzőt, hogy a munkák elvégzésére 

vonatkozó vállalkozási szerződés-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

A szerződés elfogadásáról 181/2022. (IV. 13.) határozatával döntött a 

képviselő-testület. 

 

Határozat száma: 161/2022. (IV. 13.) 

Tárgy: Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 

  

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

egyesület működési és fenntartási költségeire 200.000,-Ft támogatást biztosít 

a 2022. évi költségvetése 3. melléklet, K512.6. sora, tűzoltó egyesületek 

támogatása kerete terhére azzal, hogy a támogatott az államháztartáson kívüli 

forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2016. (II. 01.) önkormányzati rendelet 

3. § (5) bekezdésében rögzített dokumentumokat pótlólag benyújtja. A 

támogatás felhasználásának határideje 2022. december 31. 

 

A támogatási szerződés aláírása után a támogatási összeg kifizetése 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 165/2022. (IV. 13.)  

Tárgy: Agárdi településrészi központ I. ütem (Barnamezős) belső tűzivíz kiépítése  

  

 A Képviselő-testület megbízza a Boldog Fivérek Kft-t (2481 Velence, Ország 

út 34/A/2.) az agárdi településrészi központ I. ütem épületének belső tűzivíz 

hálózatának kiépítésével. Biztosítja a nettó 3.898.089 Ft + Áfa, összesen bruttó 

4.950.573 Ft vállalkozási díjat a 2022. évi költségvetésének terhére. Felkéri a 

jegyzőt, hogy a vállalkozási szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület 

elé. 

 

A képviselő-testület 237/2022. (V.25.) határozatával hagyta jóvá a szerződés 

aláírását. 
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Határozat száma: 169/2022. (IV. 13.) 

Tárgy: 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. sz. ingatlan tűzvédelmi szabványossági 

hiányosságok javítására vonatkozó vállalkozási szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület a 145/2022. (III. 23.) határozata értelmében a 2483 

Gárdony, Harcsa u. 2. sz. ingatlan tűzvédelmi szabványossági hiányosságainak 

javítására vonatkozó, a Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft-vel kötendő 

vállalkozási szerződést tartalmailag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti.   

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási 

szerződés aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása után a Kft. a munkálatokat elvégezte, 

részükre a vállalkozási díj kifizetése megtörtént. 

 

Határozat száma: 170/2022. (VI. 13.) 

Tárgy: A gárdonyi 7066/6 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület a 90/2022.(II.23.) számú határozata értelmében a 

mellékelt 7066/6 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag és 

formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Az adásvételi szerződés aláírása április 28-án megtörtént. A vevő az ingatlan 

teljes vételárát szerződéskötéskor kifizette az önkormányzatnak. 

 

 

Határozat száma: 171/2022. (IV. 13.) 

Tárgy: A gárdonyi 2369/2/A/37 hrsz-ú üzlethelyiséget érintő adásvételi szerződés 

aláírása 

  

 A Képviselő-testület a 89/2022.(II.23.) számú határozata értelmében a 

mellékelt 2369/2/A/37 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést tartalmilag 

és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása május 2-án megtörtént, vevő az ingatlan teljes vételárát 

szerződéskötéssel egyidejűleg kifizette az önkormányzatnak. 

 

Határozat száma: 173/2022. (IV. 13.) 

Tárgy: A gárdonyi 491/12 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

  

 A Képviselő-testület az 54/2022.(II.10.) számú határozata értelmében a 

mellékelt gárdonyi 491/12 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződést 

tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. Felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása május 3-án megtörtént. Vevők a teljes vételárat a 

szerződéssel egyidejűleg kifizették az önkormányzatnak. 
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Határozat száma: 187/2022. (IV. 13.) 

Tárgy: Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem 

  

 A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gárdony 7682 hrsz-ú, 

természetben 2483 Gárdony, Székely Bertalan utca 39. szám alatt található 

ingatlanon fennálló jelzálogjog – 343.000,- forint, azaz 

háromszáznegyvenháromezer forint és járulékai erejéig -, valamint 

elidegenítési és terhelési tilalom beépítési kötelezettség biztosítására, továbbá 

elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására törlésre 

kerüljön.  

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 188/2022. (IV. 13.) 

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

  

 A Képviselő-testület a Gárdony külterület 074/1/P helyrajzi számon 

nyilvántartott 62 m2 alapterületű, lakóház megnevezésű (önálló felépítmény) 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván 

élni.  

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 189/2022. (IV. 13.) 

Tárgy: „Év rendőre” kitüntetés adományozása 

  

 A Képviselő-testület 2022. évben „Év rendőre” kitüntetésben részesíti 

Jankovics Viktor r. főtörzsőrmestert. 

 

A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között, 2022. április 22-én, 

Székesfehérváron került sor. 

 

Határozat száma: 205/2022. (V. 04.) 

Tárgy: Folyékony hulladék szállítás 

  

 A Képviselő-testület Gárdony város közigazgatási területén keletkező 

folyékony hulladék elszállítására és ártalmatlanítására a Hazai Kommunális 

Kft-t (székhely: 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.) jelöli ki. 

A szállítási díjat 2022. július 1-jétől tételszerűen: alapdíj: 234,7 Ft + ÁFA/év, 

bruttó 298,- forintban, a lakossági ürítési díjat 2.000,- Ft + ÁFA/m3, bruttó 

2.540,- forintban állapítja meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására. 

 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 214/2022. (V. 04.) 

Tárgy: Névhasználat iránti kérelem 
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 A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a megalapításra kerülő cég 

nevében az „Agárd” településnév szerepeljen, és az „AGÁRD LUX Kft.” 

nevet viselje.  

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 216/2022. (V. 04.) 

Tárgy: Velence 493 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési és telekalakítási tilalom 

  

 A Képviselő-testület a Velence, Belterület 493 hrsz. alatt nyilvántartott kivett 

beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra bejegyzett építési és telekalakítási 

tilalom törléséhez hozzájárul. 

 

Kérelmező értesítése a döntésről megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 217/2022. (V. 04.) 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra pályázati kiírás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában lévő gárdonyi 3484/14 hrsz-ú beépített 

területű 1263 m2-es ingatlanának értékesítésére, hasznosítására pályázatot ír ki 

a mellékelt „részletes pályázati kiírás” szerinti tartalommal. Felkéri a 

polgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására és az eredmény képviselő-

testület elé tárására. 

 

A pályázat kiírásra került, a nyertes kiválasztásáról a képviselő-testület 

271/2022. (VI. 08.) határozatával döntött. 

 

 

Határozat száma: 218/2022. (V. 04.) 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra pályázati kiírás 

  

 A Képviselő-testület a tulajdonában lévő gárdonyi 5426/7 hrsz-ú 2400 m2-es 

ingatlanának értékesítésére, hasznosítására pályázatot ír ki a mellékelt 

„részletes pályázati kiírás” szerinti tartalommal. Felkéri a polgármestert a 

pályázati eljárás lebonyolítására és az eredmény képviselő-testület elé tárására. 

 

A pályázat kiírásra került, a nyertes kiválasztásáról a képviselő-testület 

304/2022. (VI. 22.) határozatával döntött. 

 

 

Határozat száma: 230/2022. (V. 25.) 

Tárgy: A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

  

 A Képviselő-testület a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek 

megfelelően tudomásul veszi. 

 

A döntésről a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság értesítése 

megtörtént. 
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Határozat száma: 231/2022. (V. 25.) 

Tárgy: A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

  

 A Képviselő-testület a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. 

évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztésnek 

megfelelően tudomásul veszi. 

   

A döntésről a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság értesítése 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 232/2022. (V. 25.) 

Tárgy: Beszámoló a TDM Szervezet 2121. évi munkájáról 

  

 A Képviselő-testület a Gárdony Város és Térsége TDM Egyesület 2021. évi 

beszámolóját a mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. 

 

A TDM Egyesület értesítése a döntésről megtörtént.  

 

 

Határozat száma: 233/2022. (V. 25.) 

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról átfogó értékelés 

  

 A Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

A bölcsődei ellátás teljes körű biztosítása céljából benyújtott elnyert pályázat 

alapján a bölcsőde építésére 533.501.675,- Ft-ot fordíthat az önkormányzat 

pályázati forrásból. A vállalkozó a munkaterületet átvette és hamarosan 

megkezdi az építkezést. Az új bölcsőde átadása után várhatóan 2023. őszétől a 

jelenlegi 2 csoport mellett újabb 4 csoportban tudjuk biztosítani a bölcsődés 

korú gyermekek gondozását. 

Az óvodás korú gyermekek teljes körű elhelyezése érdekében átalakított 2483 

Gárdony, Gárdonyi Géza u. 4. szám alatti ingatlan további igénybevételére 

2022. őszétől nem lesz szükség. 

Az új Református Óvoda ez év nyarán történő átadását követően a Gárdony, 

Posta utcai óvodában az Életfácska Református Óvoda által használt 3 

csoportszoba felszabadul. Mindezekkel a város óvodás korú gyermekeinek 

teljes körű elhelyezése biztosított lesz. 

 

A képviselő-testület döntéséről a FÓKUSZ Szociális Szolgálat értesítése 

megtörtént.  

 

Határozat száma: 234/2022. (V. 25.) 

Tárgy: Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentésről 

  

 A Képviselő-testület a 2021. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést a 

mellékletnek megfelelően tudomásul veszi. Felkéri a jegyzőt, hogy a 

jelentésben megfogalmazott megállapítások, javaslatok hasznosulásáról 

gondoskodjon. 
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Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. A jelentésben megfogalmazott 

megállapítások, javaslatok hasznosulása folyamatos. 

 

 

Határozat száma: 235/2022. (V. 25.) 

Tárgy: A környezetvédelmi alap 2121. évi felhasználása 

  

 A Képviselő-testület az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi 

felhasználásáról szóló tájékoztatót, mely szerint a környezetvédelmi alapból 

2021. évben kifizetés nem történt elfogadja. 

   

Érintettek értesítése a döntésről megtörtént. 

 

Határozat száma: 237/2022. (V. 25.) 

Tárgy: Agárdi településrészi központ I. ütem (Barnamezős) belső tűzivíz kiépítés 

vállalkozási szerződésének aláírása 

  

 A Képviselő-testület a 165/2022.(IV.13.) számú határozata értelmében a 

mellékelt Agárdi településrészi központ I. ütem belső tűzivíz hálózat 

Vállalkozási szerződését tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A Boldog Fivérek Kft. a 

munkákat elvégezte, részükre a vállalkozási díj kifizetése 05. 31-én 

megtörtént. 

 

 

Határozat száma: 240/2022. (V. 25.) 

Tárgy: A 2483 Gárdony, Harcsa u.2. sz. ingatlan tűzvédelmi szabványossági 

hiányosságainak javításával kapcsolatban felmerült pótmunkák 

  

 A Képviselő-testület a 2483 Gárdony, Harcsa u. 2. sz. ingatlan tűzvédelmi 

szabványossági hiányosságainak javításának pótmunkáira vonatkozó 

munkálatok elvégzésével a Babovill Villamos Ipari Szolgáltató Kft-t bízza 

meg az árajánlatukban megadott nettó 2.211.025, Ft, bruttó 2.808.002,- Ft 

vállalási árért, melynek fedezetét 2022. évi költségvetése általános 

karbantartási kerete terhére biztosítja. A pótmunkákra vonatkozó vállalkozási 

szerződést tartalmailag és formailag aláírásra alkalmasnak tekinti. 

Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási 

szerződés aláírására. 

   

A szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a pótmunkákat elvégezte, részükre a 

vállalkozási díj 06. 09-én kifizetésre került. 

 

 

Határozati javaslat: 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a veszélyhelyzet idejére 

biztosított polgármesteri jogkörében a polgármester által meghozott 6/2021. (I. 14.), 7/2021. (I. 15.), 

8/2021. (I. 15.), 9/2021. (I. 22.), 10/2021. (I. 22.), 11/2021. (I. 22.), 12/2021. (I. 22.), 13/2021. (I. 22.), 

14/2021.(I. 22.), 16/2021.(I. 22.), 38/2021. (I. 27.), 39/2021. (I. 27.), 40/2021. (I. 27.), 41/2021. (I. 27.), 

42/2021. (I. 27.), 43/2021. (I. 27.), 44/2021. (I. 27.), 45/2021. (I. 27.), 46/2021. (I. 27.), 47/2021. (I. 27.), 
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76/2021. (II. 09.), 77/2021. (II. 09.), 80/2021. (II. 12.), 84/2021. (II. 19.), 99/2021. (III. 09.), 102/2021. 

(III. 09.), 107/2021. (III. 19.), 114/2021. (IV. 6.), 115/2021. (IV. 06.),116/2021. (IV. 12.), 118/2021. 

(IV. 12.), 123/2021. (IV. 19.), 127/2021. (IV. 19.), 140/2021. (IV. 27.), 141/2021. (IV. 27.), 142/2021. 

(IV. 27.), 143/2021. (IV. 27.), 144/2021. (IV. 27.), 145/2021. (IV. 27.), 156/2021. (V. 11.), 189/2021. 

(V. 31.), 190/2021. (V. 31.), 191/2021.(V. 31.), 192/2021. (V. 31.), 193/2021. (V. 31.), 194/2021. (VI. 

02.), 213/2021. (VI. 10.) , 214/2021. (VI. 11.), 215/2021. (VI. 11.), 223/2021. (VI. 14.) számú 

határozatok,  

 

valamint a 235/2021.(VI. 29.), 243/2021. (VI. 29.), 258/2021. (VI. 29.), 259/2021. (VI. 29.), 274/2021. 

VII. 14.), 319/2021. (VIII. 11.), 323/2021. (VIII. 11.), 333/2021. (IX. 01.), 337/2021. (IX. 01.), 

341/2021.(IX. 01.), 343/2021. (IX. 01.), 344/2021. (IX. 01.), 345/2021. (IX. 01.), 347/2021. (IX. 01.), 

348/2021. (IX. 01.), 351/2021. (IX. 01.), 352/2021. (IX. 01.), 373/2021. (IX. 15.), 375/2021. (IX. 15.), 

376/2021. (IX. 15.), 401/2021. (X. 06.), 403/2021. (X. 06.), 404/2021. (X. 06.), 405/2021.(X. 06.), 

407/2021. (X. 06.), 408/2021. (X. 06.), 409/2021. (X. 06.), 410/2021. (X. 06.), 411/2021. (X. 06.), 

412/2021. (X. 06.), 413/2021. (X. 06.), 414/2021. (X. 06.), 415/2021. (X. 06.), 416/2021. (X. 06.), 

417/2021. (X. 06.), 418/2021. (X. 06.), 419/2021. (X. 06.), 420/2021. (X. 06.), 421/2021. (X. 06.), 

422/2021. (X. 06.), 423/2021. (X. 06.), 424/2021. (X. 06.), 425/2021. (X. 06.), 426/2021. (X. 06.), 

427/2021. (X. 06.), 428/2021. (X. 06.), 429/2021. (X. 06.), 430/2021. (X. 06.), 431/2021. (X. 06.), 

432/2021. (X. 05.), 433/2021. (X. 06.), 434/2021. (X. 06.), 435/2021. (X. 06.), 436/2021. (X. 06.), 

457/2021. (X. 20.), 460/2021. (X. 20.), 461/2021. (X. 20.), 468/2021. (X. 20.), 474/2021. (XI. 03.), 

503/2021. (XI. 30.), 504/2021. (XI. 30.), 505/20212. (XI. 30.), 521/2021. (XI. 30.), 11/2022. (I. 19.), 

13/2022. (I. 19.), 15/2022. (I. 19.), 17/2022. (I. 19.), 18/2022. (I. 19.), 19/2022. (I. 19.), 20/2022. (I. 19.), 

21/2022. (I. 19.), 22/2022. (I. 19.), 23/2022. (I. 19.), 31/2022. (I. 19.), 32/2022. (I. 19.), 33/2022. (I. 19.), 

38/2022. (I. 19.), 46/2022. (II. 10.), 49/2022. (II. 10.), 51/2022. (II. 10.), 52/2022. (II. 10.), 54/2022. (II. 

10.), 55/2022. (II. 10.), 58/2022. (II. 10.), 61/2022. (II. 10.), 78/2022. (II. 23.), 79/2022. (II. 23.), 

80/2022. (II. 23.), 81/2022. (II. 23.), 83/2022. (II. 23.), 85/2022. (II. 23.), 87/2022. (II. 23.), 88/2022. 

(II. 23.), 89/2022. (II. 23.), 90/2022. (II. 23.), 91/2022. (II. 23.), 92/2022. (II. 23.), 94/2022. (II. 23.), 

98/2022. (II. 23.), 99/2022. (II. 23.), 102/2022. (II. 23.), 103/2022. (II. 23.), 115/2022. (III. 09.), 

116/2022. (III.09.), 120/2022. (III. 09.), 121/2022. (III. 09.), 123/2022. (III. 09.), 124/2022. (III. 09.), 

125/2022. (III. 09.), 127/2022. (III. 09.), 136/2022. (III. 23.), 143/2022. (III. 23.), 144/2022. (III. 23.), 

146/2022. (III. 23.), 161/2022. (IV. 13.), 165/2022. (IV. 13.), 169/2022. (IV. 13.), 170/2022. (VI. 13.), 

171/2022. (IV. 13.), 173/2022. (IV. 13.), 187/2022. (IV. 13.), 188/2022. (IV. 13.), 189/2022. (IV. 13.), 

205/2022. (V. 04.), 214/2022. (V. 04.), 216/2022. (V. 04.), 217/2022. (V. 04.), 218/2022. (V. 04.), 

230/2022. (V. 25.), 231/2022. (V. 25.), 232/2022. (V. 25.), 233/2022.(V. 25.), 234/2022. (V. 25.), 

235/2022. (V. 25.), 237/2022. (V. 25.), 240/2022. (V. 25.) számú határozatok  végrehajtásáról 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

 

Gárdony, 2022. július 21. 

 

                Tóth István 

               polgármester    

 

 

 

Készítette: Pétervári Istvánné szervező      


