
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 

2022. október 12-én megtartott üléséről 

 

 

Jelen voltak:  

Tóth István    polgármester 

Bálint Zoltán László   képviselő 

Császár Attila    képviselő 

Dávid Zoltán    képviselő 

  Derecskei Gábor   képviselő 

  Eötvös Pál Árpád   képviselő 

  dr. Heresznyei Gabriella  képviselő 

  dr. Kalmár József   képviselő 

  Muray Rita    alpolgármester 

  Sipos Balázs Gábor   képviselő 

  Szabóné Schneider Anikó  képviselő 

     

Hivatal részéről:  

  Jankovics Zoltánné   jegyző 

dr. Drdul Emília   szervezési, jogi és humánpolitikai  

irodavezető 

  Szabóné Vereczkei Anikó  pénzügyi irodavezető   

  Farkas Cecília    jegyzőkönyvvezető  

 

Lakosság részéről: 0 fő 

 

 

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

testület 11 fővel határozatképes, mivel 10 képviselő és a polgármester jelen voltak.  

Javasolta, hogy a „Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2022. évi I-II. negyedévi 

tevékenységéről” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

487/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 

Zrt. 2022. évi I-II. negyedévi tevékenységéről” 

című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

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

pontja alapján. 
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Tóth István polgármester javasolta, hogy a „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása 

című előterjesztést zártan tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

488/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „„Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása 

című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

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

pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása 

című előterjesztést zártan tárgyalja meg a képviselő-testület. 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

489/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Gárdony Városért” kitüntető cím adományozása 

című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

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

pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása című 

előterjesztést vegye napirendre, majd zártan tárgyalja meg a képviselő-testület. 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

490/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 
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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Díszpolgár” kitüntető cím adományozása című 

előterjesztést zárt ülésen tárgyalja a 2011. évi 

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

pontja alapján. 

 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/1. „Földgáz energia beszerzési eljárás 

lefolytatása” című előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

491/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/1. „Földgáz energia beszerzési eljárás 

lefolytatása” című előterjesztést felvette 

napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/2. „A többször módosított 3/2009. (I. 28.) 

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú 

volt Nádas étterem és a mellette lévő 3489/2, 3484/14, 3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét 

érintően” című előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

492/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/2. „A többször módosított 3/2009. (I. 

28.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú volt 

Nádas étterem és a mellette lévő 3489/2, 3484/14, 

3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét érintően” című 

előterjesztést felvette napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/3. „A VHG Nonprofit Kft.-vel kötött 

módosított adásvételi szerződés elfogadása” című előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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 Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

493/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/3. „A VHG Nonprofit Kft.-vel kötött 

módosított adásvételi szerződés elfogadása” című 

előterjesztést felvette napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/4. „Közvilágítás korszerűsítés – közbeszerzési 

szakértő megbízási szerződésének módosítása” című előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

494/2022. (X. 12.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/4. „Közvilágítás korszerűsítés – 

közbeszerzési szakértő megbízási szerződésének 

módosítása” című előterjesztést felvette 

napirendjére. 

 

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

módosításokkal együtt. 

 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

495/2022. (X. 12.) határozata 

napirend elfogadásáról 

 

Napirend: 

 Szám: Tárgy: Előadó: 

 
Előterjesztés zártan tárgyalásáról 

döntés 

 

 
Előterjesztés zártan tárgyalásáról 

döntés 

 

 
Előterjesztés zártan tárgyalásáról 

döntés 

 

 
Előterjesztés zártan tárgyalásáról 

döntés 
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Előterjesztés (Egyebek/1.) 

napirendre felvételéről döntés 

 

 
Előterjesztés (Egyebek/2.) 

napirendre felvételéről döntés 

 

 
Előterjesztés (Egyebek/3.) 

napirendre felvételéről döntés 

 

 
Előterjesztés (Egyebek/4.) 

napirendre felvételéről döntés 

 

 Napirend elfogadása  

1. 

A pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról és támogatásokról 

szóló 14/2018. (VII. 02.) 

önkormányzati rendelet 

módosítása 

Tóth István 

polgármester 

2. 
Önkormányzati bérlakás 

átminősítése 

Tóth István 

polgármester 

3. 

A gárdonyi 6329/34 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi 

szerződés aláírása 

Tóth István 

polgármester  

4. 

A gárdonyi 3468/5 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi 

szerződés aláírása 

Tóth István 

polgármester 

5. 

Javaslat az 1. számú házi 

gyermekorvosi körzet feladat-

ellátási szerződés 

megszüntetésére 

Tóth István 

polgármester 

6. 

Javaslat az 1. számú házi 

gyermekorvosi körzet feladat-

ellátásra vonatkozó szerződés 

megkötésére 

Tóth István 

polgármester 

7. 

Javaslat a TOP-5.3.2-17-FE1-

2021-00001 projekthez 

kapcsolódó együttműködési 

megállapodás elfogadására 

 

Tóth István 

polgármester 

8. 
Földgáz energia beszerzési 

eljárás lefolytatása 

Tóth István 

polgármester 

9. 

A többször módosított 

3/2009. (I. 28.) Önkormányzati 

rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása a 

3489/1 hrsz.-ú volt Nádas 

étterem és a mellette lévő 3489/2, 

3484/14, 3484/15 hrsz.-ú 

ingatlanok területét érintően 

 

Tóth István 

polgármester 

10. 

A VHG Nonprofit Kft.-vel kötött 

módosított adásvételi szerződés 

elfogadása 

Tóth István 

polgármester 

11. 

Közvilágítás korszerűsítés – 

közbeszerzési szakértő megbízási 

szerződésének módosítása 

Tóth István 

polgármester 

 

Eötvös Pál Árpád képviselő a Kossuth Lajos utca egyirányúsításával kapcsolatban felvetette, 

hogy a gárdonyi Móricz Zsigmond utcából jelenleg nem lehet balra fordulni a Kossuth Lajos 

utcára. Véleménye szerint a kötelező haladási irány táblának nem a Csontváry utca-Kossuth 

Lajos utca sarkán kellene lennie, hanem a Jókai Mór utca felé haladva a Móricz Zsigmond utcát 

elhagyva lenne célszerű az elhelyezése.  
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Tóth István polgármester jelezte, hogy megvizsgálják a problémát.  

 

Eötvös Pál Árpád képviselő elmondta továbbá, hogy véleménye szerint a Kossuth Lajos utca a 

Móricz Zsigmond utca és a Jókai Mór utca között lehetne kétirányú, mivel az utca szélessége is 

megengedi, és semmi nem indokolja, hogy az a rövid szakasz egyirányú legyen.  

 

Tóth István polgármester jelezte, hogy véleménye szerint keskeny a szóban forgó útszakasz. 

Kérte a képviselőt, hogy írja le a javaslatát, azt továbbítják majd a mérnöknek, aki megválaszolja 

a kérdést.  

 

Eötvös Pál Árpád képviselő másik felvetése az volt, hogy ha már a fent említett szakasz 

egyirányú, akkor az ott elhelyezett közlekedési tábla ne hátulról mutassa, hogy ott egy 

mozgássérülteknek fenntartott parkolóhely van, a táblát meg kellene fordítani. 

 

Muray Rita alpolgármester jelzi, hogy amikor a tábla elhelyezésre került, a szóban forgó 

útszakasz még kétirányú volt. 

 

Eötvös Pál Árpád képviselő ezután elmondta, hogy az egyirányúsítás azért is problémás, mert 

a forgalmat jelentős részben a Csontváry utcára tereli át.  

 

Tóth István polgármester jelzi, hogy véleménye szerint, mivel az egy széles utca, elbírja a 

megnövekedett forgalmat. 

 

Eötvös Pál Árpád képviselő szerint a végső megoldás az lenne, hogy ha a Kossuth Lajos utca 

kiszélesítésre kerülne, ami már évek óta aktuális lenne. 

 

Tóth István polgármester elmondta, hogy ez ügyben lakossági fórumot hívott össze az 

önkormányzat, ahol az ott lakók jelezték, hogy kérik ennek az utcaszakasznak az egyirányúsítását 

a forgalom lassítására. Ezért nem szeretné az önkormányzat újra kétirányúsítani azt, a Bóné 

Kálmán utcára vitték le a forgalmat. Úgy látja, hogy jelenleg ezen a szakaszon nincsen probléma. 

A behajtani tilos tábla kötelező érvényű minden gépjárművel közlekedőre. 

 

Eötvös Pál Árpád képviselő azt kérte továbbá, hogy a kötelező haladási irány ne legyen kötelező 

a kerékpárosokra, azok továbbra is két irányban közlekedhessenek a Kossuth Lajos utca ezen 

szakaszán, a Móricz Zsigmond utcától a Jókai Mór utcáig.  

 

Tóth István polgármester jelezte, hogy mindig problémákkal jár az egyirányúsítás. Ismét kérte 

a képviselőt, hogy írásban nyújtsa be a javaslatát, amire a felelős műszaki szakember válaszolni 

fog.  

 

 

1.) A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 14/2018. (VII. 02.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a bizottságok véleményét. 

 

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

megtárgyalta az előterjesztést, és az elfogadását javasolja. 
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Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolja a 

rendeletmódosítást. 

 

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

javaslatot. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 14/2018. (VII. 02.) önkormányzati rendelet módosítása” című 

előterjesztéshez kapcsolódó rendelettervezetet.  

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta: 

 
Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló  

14/2018. (VII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és 

támogatásokról szóló 14/2018. (VII. 02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendeletet a mellékletnek 

megfelelően elfogadta. 

 

 

2.) Önkormányzati bérlakás átminősítése 

 Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Horgony utcában 

található egy kis lakás, amelyet az önkormányzat részben felújíttatott, és a jövőben nem szociális 

lakásként, hanem bérlakásként szeretné hasznosítani azt. Ezután megkérdezte a Pénzügyi 

Bizottság véleményét, amely előzetesen tárgyalta az indítványt. 

 

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

támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „Önkormányzati bérlakás átminősítése” című 

előterjesztés határozati javaslatát.  

 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 
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Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

496/2022. (X. 12.) határozata 

az „Önkormányzati bérlakás átminősítése” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2484 Gárdony, Horgony u. 6. fszt. 22. szám alatti 

szociális önkormányzati bérlakást piaci célú 

önkormányzati bérlakássá minősíti át, melynek havi 

bérleti díját bruttó 75.000,- Ft-ban állapítja meg.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a lakás bérbeadásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

3.) A gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

     Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a bizottságok véleményét. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottságnak három módosítási javaslata 

van. Első módosításként az adásvételi szerződés 3. pontjának nyolcadik bekezdésében a „4. 

pontjában” szövegrészt „5. pontjában” szövegre kérte módosítani.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az Ügyrendi Bizottság gárdonyi 6329/34 hrsz-ú 

ingatlan adásvételi szerződését érintő első módosító javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

  

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

497/2022. (X. 12.) határozata 

„a gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért az Ügyrendi Bizottság javaslatával, mely 

szerint az adásvételi szerződés 3. pontjának 

nyolcadik bekezdése a következőképpen módosul: 

„Az eladó vállalja, hogy valamennyi vételárrészlet 

megfizetéséről értesíti az okiratszerkesztő ügyvédet 

a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt e-mail 

címen.” 
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Császár Attila képviselő második módosítási javaslatként azt kérte, hogy az adásvételi 

szerződés 6. pont harmadik bekezdésének a végéről kerüljenek ki az „egyébként pedig a kiépítés 

fő mérföldköveiről kérésük hiányában is…” és az „ésszerű kéréseiket, megjegyzéseiket a kiépítés 

során figyelembe veszi” szövegrészek. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az Ügyrendi Bizottság gárdonyi 6329/34 hrsz-ú 

ingatlan adásvételi szerződését érintő második módosító javaslatát. 

 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

  

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

498/2022. (X. 12.) határozata 

„a gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért az Ügyrendi Bizottság javaslatával, mely 

szerint az adásvételi szerződés 6. pontja harmadik 

bekezdéséből kikerülnek az „…egyébként pedig a 

kiépítés fő mérföldköveiről kérésük hiányában 

is…” és az „…ésszerű kéréseiket, megjegyzéseiket 

a kiépítés során figyelembe veszi…” szövegrészek.  

 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság harmadik módosítási javaslata 

az, hogy a 6. pont utolsó bekezdése teljes egészében kerüljön ki az adásvételi szerződés 

szövegéből.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az Ügyrendi Bizottság gárdonyi 6329/34 hrsz-ú 

ingatlan adásvételi szerződését érintő harmadik módosító javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

  

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

499/2022. (X. 12.) határozata 

„a gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért az Ügyrendi Bizottság javaslatával, mely 

szerint a szerződés 6. pont negyedik bekezdésének 
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alábbi szövege teljes egészében kerüljön ki az 

adásvételi szerződésből:  

„Az eladó szavatol, hogy a hatályos jogszabályok 

alapján a szerződés tárgyát képező telekingatlan 

lakóház építés céljára alkalmas. A felek rögzítik, 

hogy a vevők építési telekként kívánják az ingatlant 

megvásárolni, amelyre tekintettel a felek a teljes 

közművesítettségen túl a beépíthetőségre is kiemelt 

jelentőségű feltételként tekintenek – különös 

figyelemmel arra, hogy a vételár megfizetéséhez 

igénybe venni kívánt lakástakarék és hitel 

felhasználásának feltétele a telekingatlan 

beépíthetősége.” 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlan adásvételi 

szerződését érintő adásvételi szerződés aláírására vonatkozó határozati javaslatot fenti három 

módosítással. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

  

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

500/2022. (X. 12.) határozata 

„a gárdonyi 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 119/2022.(III.09.) számú határozata értelmében a 

mellékelt 6329/34 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi 

szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti az alábbi módosításokkal: 

 

- az adásvételi szerződés 3. pontjának nyolcadik 

bekezdése a következőképpen módosul: „Az eladó 

vállalja, hogy valamennyi vételárrészlet 

megfizetéséről értesíti az okiratszerkesztő ügyvédet 

a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt e-mail 

címen.” 

 

- az adásvételi szerződés 6. pontja harmadik 

bekezdéséből kikerülnek az „…egyébként pedig a 

kiépítés fő mérföldköveiről kérésük hiányában 

is…” és az „…ésszerű kéréseiket, megjegyzéseiket 

a kiépítés során figyelembe veszi…” szövegrészek. 

 

- az adásvételi szerződés 6. pont negyedik 

bekezdésének alábbi szövege teljes egészében 

kikerül az adásvételi szerződésből:  
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„Az eladó szavatol, hogy a hatályos jogszabályok 

alapján a szerződés tárgyát képező telekingatlan 

lakóház építés céljára alkalmas. A felek rögzítik, 

hogy a vevők építési telekként kívánják az ingatlant 

megvásárolni, amelyre tekintettel a felek a teljes 

közművesítettségen túl a beépíthetőségre is kiemelt 

jelentőségű feltételként tekintenek – különös 

figyelemmel arra, hogy a vételár megfizetéséhez 

igénybe venni kívánt lakástakarék és hitel 

felhasználásának feltétele a telekingatlan 

beépíthetősége.” 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

aláírására. 

Felkéri a Jegyzőt a Vagyonrendelet módosításának 

előkészítésére. 

 

Határidő: 2022. 10. 31. 

Felelős:   Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

4.) A gárdonyi 3468/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírása 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, és kérte a bizottsági vélemény 

ismertetését. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottságnak van egy módosító javaslata, 

amely szerint a 2.8. pont szövege helyébe a következő szöveg lép: „2.8. A szerződésszerűen 

teljesítő felet indoklás nélküli elállási jog illeti meg a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása 

mellett, feltéve, hogy a másik fél a szerződésszegő felet írásban legalább nyolc munkanapos 

póthatáridővel felszólította a szerződésszerű teljesítésre, és ezen póthatáridő eredménytelenül 

eltelt.” 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát.  

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

  

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

501/2022. (X. 12.) határozata 

„a gárdonyi 3468/5 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért az Ügyrendi Bizottság javaslatával, mely 

szerint az adásvételi szerződés 2.8. pontjának 

szövege helyébe az alábbi szöveg lép:  
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„2.8. A szerződésszerűen teljesítő felet indoklás 

nélküli elállási jog illeti meg a foglaló 

jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett, 

feltéve, hogy a másik fél a szerződésszegő felet 

írásban legalább nyolc munkanapos póthatáridővel 

felszólította a szerződésszerű teljesítésre, és ezen 

póthatáridő eredménytelenül eltelt.” 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a gárdonyi 3468/5 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát a módosítással együtt. 

 

- a képviselő-testület 11 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 

0 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

  

 Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

502/2022. (X. 12.) határozata 

„a gárdonyi 3468/5 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 427/2022. (VIII. 24.) határozata értelmében a 

mellékelt 3468/5 hrsz-ú ingatlant érintő adásvételi 

szerződést tartalmilag és formailag aláírásra 

alkalmasnak tekinti az alábbi módosítással: 

 

- az adásvételi szerződés 2.8. pontjának helyébe az 

alábbi szöveg lép:  

„A szerződésszerűen teljesítő felet indoklás nélküli 

elállási jog illeti meg a foglaló 

jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett, 

feltéve, hogy a másik fél a szerződésszegő felet 

írásban legalább nyolc munkanapos póthatáridővel 

felszólította a szerződésszerű teljesítésre, és ezen 

póthatáridő eredménytelenül eltelt.” 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2022.10.31. 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

5.) Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződés 

megszüntetésére 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, amely dr. Heresznyei Gabriella 

pályafutásának a végét érinti. Ezután kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 
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Dr. Kalmár József képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést, és javasolja annak elfogadását. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság támogatja a javaslat 

elfogadását. 

 

Jankovics Zoltánné jegyző jelezte, hogy dr. Heresznyei Gabriella képviselő asszony 

bejelentette érintettségét a napirendben, ezért a testületnek szavaznia kell arról, hogy kizárja-e őt 

a szavazásból. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra, hogy a képviselő-testület kizárja-e a szavazásból 

dr. Heresznyei Gabriella képviselőt. 

  

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 0 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 

1 tartózkodom szavazattal nem fogadta el, és az 

alábbi döntést hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

503/2022. (X. 12.) határozata 

„Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi 

körzet feladat-ellátási szerződés 

megszüntetésére” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

dr. Heresznyei Gabriella képviselőt nem zárja ki a 

„Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet 

feladat-ellátási szerződés megszüntetésére” című 

előterjesztés határozati javaslatának szavazásából. 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet 

feladat-ellátási szerződés megszüntetésére” című előterjesztés határozati javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 1 tartózkodom szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

504/2022. (X. 12.) határozata 

a „Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi 

körzet feladat-ellátási szerződés 

megszüntetésére” tárgyában 

  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Heresznyei Gabriella és Társa Egészségügyi 

Szolgáltató Bt. (székhely: 2483 Gárdony, Bóné 

Kálmán utca 12.) Gárdony Város Önkormányzat és 
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Zichyújfalu Község Önkormányzat között 2000. 

december 21. napján, 2000. december 31. napjától 

határozatlan időre szólóan megkötött többször 

módosított feladat-ellátási szerződést közös 

megegyezéssel 2022. október 31. napi hatállyal 

megszünteti. 

Elfogadja a mellékelt feladat-ellátási szerződést 

megszüntető szerződést. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 

szerződés megszüntetéséről készült szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Tóth István polgármester 

 

 

6.) Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátására vonatkozó szerződés 

megkötésére 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést.  

 

Jankovics Zoltánné jegyző jelezte, hogy dr. Heresznyei Gabriella képviselő asszony 

bejelentette érintettségét a napirendben, ezért a testületnek szavaznia kell arról, hogy kizárja-e őt 

a szavazásból. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra, hogy a képviselő-testület kizárja-e a szavazásból 

dr. Heresznyei Gabriella képviselőt. 

  

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 0 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 

1 tartózkodom szavazattal nem fogadta el, és az 

alábbi döntést hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

505/2022. (X. 12.) határozata 

„Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi 

körzet feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 

megkötésére” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

dr. Heresznyei Gabriella képviselőt nem zárja ki a 

„Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet 

feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére” 

című előterjesztés határozati javaslatának 

szavazásából. 

 

Tóth István polgármester ezután kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 

és támogatja a határozati javaslat elfogadását. 
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Dr. Kalmár József képviselő elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

megtárgyalta és támogatja az előterjesztést, azonban felmerült egy bizottsági módosító javaslat. 

Jelezte, hogy Jankovics Zoltánné jegyző fogja előterjeszteni a módosító javaslatot. 

 

Jankovics Zoltánné jegyző ismertette a módosító javaslatot, amely szerint a feladat-ellátási 

szerződés 4.1. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: „…házi gyermekorvosi rendelőt 

használja a tulajdonossal, a Dr. Heresznyei Gabriella és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társasággal történt megállapodás szerint”. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az Egészségügyi és Szociális Bizottság módosító 

javaslatát.  

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 1 tartózkodom szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

506/2022. (X. 12.) határozata 

a „Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi 

körzet feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 

megkötésére” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

egyetért az Egészségügyi és Szociális Bizottság 

javaslatával, mely szerint az adásvételi szerződés 

4.1. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel:  

„…házi gyermekorvosi rendelőt használja a 

tulajdonossal, a Dr. Heresznyei Gabriella és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal történt 

megállapodás szerint” 
 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet 

feladat-ellátásra vonatkozó szerződés megkötésére” című előterjesztés határozati javaslatát az 

elfogadott módosítással. 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, 0 nem 

szavazattal, 1 tartózkodom szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

507/2022. (X. 12.) határozata 

a „Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi 

körzet feladat-ellátásra vonatkozó szerződés 

megkötésére” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a mellékelt - 1. számú házi gyermekorvosi 
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és iskolaorvosi körzetre vonatkozó - feladat-ellátási 

szerződést az alábbi módosítással: 

 

- az adásvételi szerződés 4.1. pontja kiegészül az 

alábbi szövegrésszel: „…házi gyermekorvosi 

rendelőt használja a tulajdonossal, a Dr. Heresznyei 

Gabriella és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társasággal történt megállapodás szerint” 

 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 

szerződés aláírására, amennyiben a praxisjog 

engedélyezése, nyilvántartásba vétele megtörténik. 

 

Határidő: praxisjog engedélyezése, nyilvántartásba 

vétele után azonnal 

Felelős:   Tóth István polgármester 

 

 

7.) Javaslat a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 projekthez kapcsolódó együttműködési 

     megállapodás elfogadására 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezután kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését. 

 

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

határozati javaslat elfogadását. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is támogatja az előterjesztést. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Javaslat a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 

projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadására” című előterjesztés határozati 

javaslatát. 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

508/2022. (X. 12.) határozata 

a „Javaslat a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 

projekthez kapcsolódó együttműködési 

megállapodás elfogadására” tárgyában 

  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú 

„Fejér megyei identitás erősítése térségi 

szemléletben” című projekt megvalósítása 

érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat (8000 

Székesfehérvár, Szent István tér 9.) és Gárdony 

Város Önkormányzat között megkötendő mellékelt 

Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.  
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Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési 

Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: Együttműködési Megállapodás aláírására 

- azonnal  

Felelős:    Tóth István polgármester 
 

 

8.) Földgáz energia beszerzési eljárás lefolytatása 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, ezután kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését. 

  

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

az előterjesztést, és elfogadásra javasolja. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést, és támogatja az elfogadását. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Földgáz energia beszerzési eljárás lefolytatása” 

című előterjesztés határozati javaslatát.  

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

509/2022. (X. 12.) határozata 

a „Földgáz energia beszerzési eljárás 

lefolytatása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

belép a Sourcing Hungary Kft., mint független 

energia beruházási szakértő által szervezett 

csoportos földgáz energia beruházási közösségébe. 

Intézményi felhasználási célú földgáz energia 

beszerzés közbeszerzési eljárásának teljes körű 

lebonyolításával a Sourcing Hungary Kft-t (1138 

Budapest, Meder u. 8. cégjegyzékszám: 01-09-

893344, adószám: 14198391-2-41) bízza meg 

650.000.- forint / eljárás + Áfa díjért. A megbízási 

díj fedezetét a Képviselő-testület a 2022. évi 

költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a Gárdony Város 

Önkormányzat és intézményei összes, földgáz 

szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei 

vonatkozásában a 2023. január 1-től 2023. október 

1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan a 

mellékelt meghatalmazás, nyilatkozatok és 

szerződések aláírására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:   Tóth István polgármester 

 

 

9.) A többször módosított 3/2009. (I. 28.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú volt Nádas étterem és a mellette lévő 

3489/2, 3484/14, 3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét érintően 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, amely a volt Nádas étterem területét 

érinti. Elmondta, hogy a főépítész mindent rendben talált, az építtetők hamarosan benyújtják az 

engedélykérelmet, és 2023 januárjában szeretnék elkezdeni az építkezést. Javasolta a képviselő-

testületnek a határozati javaslat elfogadását, ezután kérte a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

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

és elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot, illetve a rendelettervezetet. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és 

támogatja az előterjesztést. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra „A többször módosított 3/2009. (I. 28.) 

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú 

volt Nádas étterem és a mellette lévő 3489/2, 3484/14, 3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét 

érintően” című előterjesztés I. számú határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 

3 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

510/2022. (X. 12.) határozata 

„A többször módosított 3/2009. (I. 28.) 

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú 

volt Nádas étterem és a mellette lévő 3489/2, 

3484/14, 3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét 

érintően” című előterjesztés tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy a 3489/1 hrsz-ú volt Nádas 

étterem és a mellette levő 3484/2, 3484/14, 3484/15 

hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési 

eszközök módosítása az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 

hatálya alá tartozik.  

A településrendezési eszközök módosítása 

következtében várható környezeti hatásokat nem 

tartja jelentősnek, ezért úgy dönt, hogy a környezeti 



 19 

vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. A 

Kr 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. § (2) bekezdése 

alapján megkeresett környezet védelméért felelős 

szervek sem tartották szükségesnek környezeti 

vizsgálat lefolytatását a módosítással érintett terület 

vonatkozásában. 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra „A többször módosított 3/2009. (I. 28.) 

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú 

volt Nádas étterem és a mellette lévő 3489/2, 3484/14, 3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét 

érintően” című előterjesztés II. számú határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

511/2022. (X. 12.) határozata 

„A többször módosított 3/2009. (I. 28.) 

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú 

volt Nádas étterem és a mellette lévő 3489/2, 

3484/14, 3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét 

érintően” című előterjesztés tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló többször 

módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Gárdony közigazgatási területére az alábbi 

határozatot hozza: 

Gárdony Város Önkormányzat által 5/2009. (I. 27.) 

számú határozattal jóváhagyott Gárdony Város 

településszerkezeti terv normatartalma a tervezési 

terület tekintetében jelen határozat 1. mellékletét 

képező TSZT/M35 jelű fedvényterv szerint 

módosul. 

A településszerkezeti terv leírása kiegészül jelen 

határozat 2. mellékletével. 

 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra „A többször módosított 3/2009. (I. 28.) 

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása a 3489/1 hrsz.-ú 

volt Nádas étterem és a mellette lévő 3489/2, 3484/14, 3484/15 hrsz.-ú ingatlanok területét 

érintően” című előterjesztéshez kapcsolódó rendelettervezetet.  
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- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 

3 tartózkodom szavazattal elfogadta, és az 

alábbi rendeletet hozta: 

 
Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

Gárdony Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2009. (I. 

28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gárdony Város Építési Szabályzatáról szóló 

3/2009. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

módosításáról szóló önkormányzati rendeletét a 

mellékletnek megfelelően elfogadta. 

 
 

10.) A VHG Nonprofit Kft.-vel kötött módosított adásvételi szerződés elfogadása 

   Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy azért van szükség 

ismételt tárgyalásra, mert a korábban elfogadott adásvételi szerződés nem vette figyelembe, hogy 

a VHG Nonprofit Kft. telephelyéből elkülönítésre került egy kisebb terület hulladékudvar céljára. 

Ezt tudomásul véve a képviselő-testület eszerint módosítja az adásvételi szerződést. Ezután kérte 

a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

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

és elfogadásra javasolja mindkét határozati javaslatot. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta és 

támogatja a határozati javaslatokat. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a VHG Nonprofit Kft.-vel kötött módosított 

adásvételi szerződés elfogadásáról szóló előterjesztés I. határozati javaslatát.  

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

512/2022. (X. 12.) határozata 

a VHG Nonprofit Kft.-vel kötött módosított 

adásvételi szerződés elfogadása tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gárdony 7509/38 helyrajzi számú ingatlan 

adásvételi szerződés módosítására vonatkozó 

pénzügyi ütemezésre tett javaslatot, melyet a 

467/2022. (IX.21.) határozatával elfogadott, 

visszavonja. 
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Tóth István polgármester feltette szavazásra a VHG Nonprofit Kft.-vel kötött módosított 

adásvételi szerződés elfogadásáról szóló előterjesztés II. határozati javaslatát.  

 

- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

513/2022. (X. 12.) határozata 

a VHG Nonprofit Kft.-vel kötött módosított 

adásvételi szerződés elfogadása tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Gárdony 7509/40 helyrajzi számú ingatlan 

adásvételi szerződés módosítására vonatkozóan az 

önkormányzat és a VHG Nonprofit Kft. között 

megkötendő mellékelt, módosított adásvételi 

szerződés-tervezetet elfogadja. 

 

 

 

 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő szerződés aláírására: azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

11.) Közvilágítás korszerűsítés – közbeszerzési szakértő megbízási szerződésének 

módosítása 

   Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a szerződésmódosításra 

a közbeszerzési szakértő kérelmére kerül sor, amit a kártérítési limit megemelésével 

kapcsolatban nyújtott be; ezután kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és 

támogatja a határozati javaslat elfogadását. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és támogatta 

azt. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Közvilágítás korszerűsítés – közbeszerzési 

szakértő megbízási szerződésének módosítása” című előterjesztés határozati javaslatát. 

bruttó vételár részlet nagysága (Ft) esedékessége 

5.627.070,- Számla kézhezvétele után 8 napon belül 

4.372.930,- 2022. december 31. 

10.580.000,- 2023. december 31. 

2.940.000,- 2024. december 31. 

2.948.070,- 2025. december 31. 
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- a képviselő-testület jelenlévő 11 tagja a 

javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

514/2022. (X. 12.) határozata 

a „Közvilágítás korszerűsítés – közbeszerzési 

szakértő megbízási szerződésének módosítása” 

tárgyában 

  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódóan a 

közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 

vonatkozó, az MJ Kanizsa Consulting Szolgáltató 

Kft-vel megkötendő megbízási szerződés alábbi 

pontját módosítja 

II.2. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, 

KAPCSOLATTARTÁS 

5. Megbízott 25.000.000,- Ft /kár és 50.000.000,- 

Ft/ év kártérítési limit összegű felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadók szakmai 

felelősségbiztosítással rendelkezik, a Felek erre 

tekintettel rögzítik, hogy Megbízott elsődlegesen a 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

felelősségbiztosításával tartozik helytállni az 

okozott kárért. Megbízott által nyújtott szolgáltatás 

alapján Megbízott anyagi felelősségének felső 

határa a Megbízott felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadói felelősségbiztosításának azon 

összege, amelyet a biztosító az adott esetben téríteni 

vállal. Megbízottal szemben csak akkor lehet 

igénnyel fellépni, ha a felelősségbiztosítás nem 

fedezi a károkat, vagy azokra a felelősségbiztosítás 

nem terjed ki. Megbízott felelőssége csak abban az 

esetben áll meg, ha a Megbízó a Megbízott 

bevonásával minden jogi lehetőséget kimerített és 

jogerősen ítélik meg a bírság összegét. A Megbízót 

együttműködési és kárenyhítési kötelezettség 

terheli. 

 

Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: szerződés aláírása azonnal 

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

testület zárt üléssel folytatta munkáját. 

 

Kmf.  

 

 

 

                         Tóth István                  Jankovics Zoltánné 

 polgármester                           jegyző      


