
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 

2023. január 18-án megtartott üléséről 

 

Jelen voltak:  

Tóth István       polgármester 

  Császár Attila    képviselő   

  Dávid Zoltán     képviselő   

  Derecskei Gábor   képviselő 

  Eötvös Pál Árpád   képviselő  

  Dr. Erdei Péterné   alpolgármester  

  Dr. Heresznyei Gabriella  képviselő  

  Dr. Kalmár József   képviselő   

  Muray Rita    alpolgármester  

  Sipos Balázs Gábor   képviselő 

   

      

Hivatal részéről:  

  Jankovics Zoltánné   jegyző 

  dr. Sántha Tibor   aljegyző 

  Szabóné Vereczkei Anikó  irodavezető 

  dr. Drdul Emília   irodavezető 

  Horváth Brigitta    jegyzőkönyvvezető  

 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

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

testület 10 fővel határozatképes, mivel 9 képviselő és a polgármester jelen voltak. 

  

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

valamint, hogy a megküldött két napirendi pontok további kettő „Egyebek”-kel kerülnek 

kiegészítésre. Ezt követően felsorolta a zártan tárgyalandó előterjesztéseket. 

 

 

Tóth István polgármester elsőként a „Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. bérleti ügye” című 

előterjesztés zárt ülésen való tárgyalását tette fel szavazásra.  

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2023. (I. 18.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. bérleti ügye” 

c. előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

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

pontja alapján 
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Tóth István polgármester „Fejér Vármegyei Önkormányzati kitüntető címek” c. előterjesztés 

zárt ülésen való tárgyalását tette fel szavazásra.  

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2/2023. (I. 18.) határozata 

előterjesztés zártan tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Fejér Vármegyei Önkormányzati kitüntető 

címek” c. előterjesztést zárt ülésen tárgyalja, a 

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

bekezdés a) pontja alapján. 

 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a „gárdonyi 6036/66 hrsz-ú 

ingatlant érintő adásvételi szerződés aláírásának módosítása” c. előterjesztést vegye fel 

napirendjére és zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

3/2023. (I. 18.) határozata 

előterjesztés napirendre felvételéről, zártan 

tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „gárdonyi 6036/66 hrsz-ú ingatlant érintő 

adásvételi szerződés aláírásának módosítása” c. 

című előterjesztést felvette napirendjére és zárt 

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

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

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület „A közvilágítás aktív 

berendezéseinek üzemeltetése” c. előterjesztést vegye fel napirendjére és zárt ülésen tárgyalja 

meg a képviselő-testület. 

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

4/2023. (I. 18.) határozata 

előterjesztés napirendre felvételéről, zártan 

tárgyalásáról 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „A közvilágítás aktív berendezéseinek 

üzemeltetése” című előterjesztést felvette 

napirendjére és zárt ülésen tárgyalja, a 2011. évi 

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

pontja alapján. 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy a nyílt testületi ülésre további három 

napirendi pont felvételét kezdeményezi. Elsőként javasolta az Egyebek/1. „Napsugár Strand 

bejárata előtti tér felújítása– műszaki ellenőr kiválasztása” c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:    

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

5/2023. (I. 18.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/1. „Napsugár Strand bejárata előtti tér 

felújítása– műszaki ellenőr kiválasztása” című 

előterjesztést felvette napirendjére. 

 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/2. „Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja” c. előterjesztés napirendre felvételét. 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2023. (I. 18.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/2. „Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja” 

című előterjesztést felvette napirendjére. 

 

Tóth István polgármester javasolta az Egyebek/3. „Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub 

számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítására” c. előterjesztés napirendre felvételét. 
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- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:    

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2023. (I. 18.) határozata 

előterjesztés napirendre felvétele tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Egyebek/3. „Javaslat Gárdonyi Városi Sportclub 

számára a Katlan öltözőépület építéséhez 

biztosított kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítására” című előterjesztést felvette 

napirendjére. 

 

 

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

módosításokkal együtt. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2023. (I. 18.) határozata 

napirend elfogadásáról 

 

Napirend: 

 

 Szám: Tárgy: Előadó: 

 
Előterjesztés zártan 

tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés zártan 

tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés felvétele és 

zártan tárgyalásáról döntés 

 

 
Előterjesztés felvétele és 

zártan tárgyalásáról döntés 

 

 
Egyebek/1. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés 

 

 

Egyebek/2. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés

  

 

 
Egyebek/3. előterjesztés 

napirendre felvételéről döntés 

 

 Napirend elfogadása  

1. 

Polgármester előző évi, 

igénybe vett szabadsága 

mértékének megállapítása 

Jankovics 

Zoltánné 

jegyző 
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2. 
Polgármester 2023. évi 

szabadságának ütemezése 

Jankovics 

Zoltánné 

jegyző 

3 

2023. évi köztisztviselői 

teljesítménycélok 

meghatározása 

Jankovics 

Zoltánné 

jegyző 

4. 

A köztisztviselők 2023. évi 

Cafetéria keretének 

meghatározása és a 2023. évi 

Cafetéria Szabályzat 

elfogadása 

Jankovics 

Zoltánné 

jegyző 

5. 

A Hazai Kommunális Kft-vel 

kötött közszolgáltatási 

szerződés módosításának 

elfogadása 

Tóth István 

polgármester 

6. 
Közlekedési létesítmények – 

közbeszerzés döntés 

Tóth István 

polgármester 

7. Városőrség megalakítása 
Tóth István 

polgármester 

8. 

A többször módosított 3/2009 

(I.28.) Önkormányzati 

rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása 

Tóth István 

polgármester 

9. 

A Gárdony, Bóné Kálmán és 

Ady Endre utcák 

csomópontjában az Ady Endre 

utcai utcaágon 

gyalogátkelőhely és 

járdacsatlakozások egyesített 

engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció tervezési 

díja 

Tóth István 

polgármester 

10. 

Az agárdi Óvoda utca 

(Mikszáth Kálmán – Bethlen 

Gábor u. közötti szakasz) és az 

óvoda környezet útfelújítás és 

fejlesztés egyesített 

engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció tervezési 

díja 

Tóth István 

polgármester 

 

11. 

Napsugár Strand bejárata előtti 

tér felújítás – műszaki ellenőr 

kiválasztása     

Tóth István 

polgármester 

 

12. 

A Gárdonyi Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapja 

Tóth István 

polgármester 

13. 

A Gárdonyi Városi Sportclub 

számára a Katlan öltözőépület 

építéséhez biztosított kölcsön 

visszafizetési határidejének 

meghosszabbítása 

Tóth István 

polgármester 

 



 6 

 

Tóth István polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a Velencei-tó állapotának javítása 

érdekében tett lépéseiről, az illetékes szervekkel, személyekkel folytatott tárgyalások 

menetéről, eredményességéről, mely következtében 2023. január 23-án megkezdik a Pátkai-

víztározó leengedését vízpótlás céljából. 

Továbbá elmondta, hogy a Kormányzattól a megemelkedett energiaköltségek 

kompenzációjaként 166. 860.000 Forintot „kapott” az Önkormányzat, mely segít átvészelni ezt 

a nehéz időszakot. A Polgármester Úr megköszönte a figyelmet, majd rátért a napirendi pontok 

tárgyalására. 

 

1.) Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása 

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Tóth István polgármester a napirendi pontot illetően bejelentette érintettségét.   

 

A Képviselő-testületi ülés vezetését átvevő dr. Erdei Péterné alpolgármester kérte Tóth 

István polgármester szavazásból történő kizárása kérdéskörben a képviselő-testület döntését. 

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja 0 igen 

szavazattal, 9 nem szavazattal, és 1 

tartózkodom szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2023. (I. 18.) határozata 

„Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága 

mértékének megállapítása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem zárja ki Tóth István polgármestert a személyét 

érintő „Polgármester előző évi, igénybe vett 

szabadsága mértékének megállapítása” című 

előterjesztés vonatkozásában történő szavazásból. 

 

 

Tóth István polgármester kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az előző évi, igénybe vett szabadsága 

mértékének megállapításáról szóló határozati javaslatot.  

   

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodom 

szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

  Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2023. (I. 18.) határozata 



 7 

„Polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága 

mértékének megállapítása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Tóth István polgármester 2022. 

évben 52 napból 42 nap szabadságot vett igénybe. 

A fennmaradó 10 napot 2023. március 31-éig kell 

igénybe venni vagy kiadni. 

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

2.) Polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése 

     Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Tóth István polgármester a napirendi pontot illetően bejelemtette érintettségét. 

 

A Képviselő-testületi ülés vezetését átvevő dr. Erdei Péterné alpolgármester kérte Tóth 

István polgármester szavazásból történő kizárása kérdéskörben a képviselő-testület döntését. 

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja 0 igen 

szavazattal, 9 nem szavazattal, és 1 

tartózkodom szavazattal alábbi határozatot 

hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2023. (I. 18.) határozata 

„Polgármester 2023. évi szabadságának 

ütemezése” tárgyában 

 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

nem zárja ki Tóth István polgármestert a személyét 

érintő „Polgármester 2023. évi szabadságának 

ütemezése” című előterjesztés vonatkozásában 

történő szavazásból. 

 

 

Tóth István polgármester kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a 2023. évi szabadságának ütemezéséről szóló 

határozati javaslatot.  

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot 

hozta: 
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Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2023. (I. 18.) határozata 

„Polgármester 2023. évi szabadságának 

ütemezése” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a mellékletnek megfelelően jóváhagyja Tóth István 

polgármester 2023. évre ütemezett 49 nap 

szabadságát. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

3.) 2023. évi köztisztviselői teljesítménycélok meghatározása 

Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Tóth István polgármester kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a 2023. évi köztisztviselői teljesítménycélok 

meghatározására vonatkozó határozati javaslatot. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

13/2023. (I. 18.) határozata 

„2023. évi köztisztviselői teljesítménycélok 

meghatározása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a köztisztviselői teljesítmény-követelmények 

alapját képező 2023. évi teljesítménycélokat az 

alábbiak szerint határozza meg: 

- a testületi és bizottsági munka feltételeinek 

biztosítása, 

- a testületi előterjesztések szakmai színvonalának 

javítása,  

- a testületi döntések maradéktalan végrehajtása, 

- a hatósági ügyintézésben az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény rendelkezéseinek pontos betartása,  

- hátralékos ügyintézés további csökkentése, az 

ezzel kapcsolatos ellenőrzések biztosítása, 
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- hatósági ellenőrzések szakterületenkénti 

tervezése, ütemezés szerinti végrehajtása, 

- a saját bevételek beszedésének hatékonyabbá 

tétele, 

- energiahatékonysági és takarékossági szempontok 

érvényesítése az önkormányzati gazdálkodás és a 

hivatali ügyintézés területén, 

- önkormányzati projektekben való közreműködés, 

- az ASP rendszer (A helyi önkormányzatok 

feladatellátását támogató számítástechnikai 

hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást 

nyújtó elektronikus információs rendszer) előírás 

szerinti használata. 

 

Határidő: a köztisztviselői 

teljesítménykövetelmények meghatározására: 

2023. január 31 

 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

4.) A köztisztviselők 2023. évi Cafetéria keretének meghatározása és a 2023. évi Cafetéria 

Szabályzat elfogadása 

Előadó: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

Tóth István polgármester javasolta, hogy tavaly előtt elfogadott 320.000 Forintos Cafetéria 

összege változatlan maradjon változatlan.   

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 320.000 

Forint összegre vonatkozóan javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

  

Tóth István polgármester feltette szavazásra a köztisztviselők 2023. évi Cafetéria keretének 

meghatározásáról és a 2023. évi Cafetéria Szabályzat elfogadásáról szóló határozati javaslatot, 

mely szerint 320.000 Forinttal kerül kiegészítésre a határozati javaslat. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta:    

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2023. (I. 18.) határozata 

„A köztisztviselők 2023. évi Cafetéria keretének 

meghatározása és a 2023. évi Cafetéria 

Szabályzat elfogadása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a polgármester és a polgármesteri hivatal 

dolgozóinak 2023. évi cafetéria juttatására 
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vonatkozó keretét 320.000,- Ft összegben állapítja 

meg.  

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2023. évi 

cafetéria juttatására vonatkozó Közszolgálati 

Szabályzatot a mellékletnek megfelelően elfogadja.   

A szabályzat rendelkezéseit a polgármesteri 

jogviszonyra vonatkozóan is alkalmazni kell.   

 

Határidő: A dolgozók nyilatkozatának benyújtására 

2023. március 1. 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

5.) A Hazai Kommunális Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának 

elfogadása 

     Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, és felhívta a figyelmet, hogy ezt a lépést 

kötelező megtenni, mivel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 

esetében is alkalmazni kell a lakossági rezsicsökkentést. A szállítási díj jelentősen 

megemelkedett, melynek különbözetét az Önkormányzatnak a feladata finanszírozni.  

 

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

javasolja a határozatot.  

 

Császár Attila képviselő elmondta, elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „A Hazai Kommunális Kft-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadása” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2023. (I. 18.) határozata 

„A Hazai Kommunális Kft-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés módosításának 

elfogadása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 6/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete „a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” alapján 

Gárdony Város közigazgatási területére 

vonatkozóan az önkormányzat és a Hazai 

Kommunális Kft. között megkötendő mellékelt, 

módosított közszolgáltatási szerződés-tervezetet 

elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a módosított 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: szerződés aláírására: azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

6.) Közlekedési létesítmények – közbeszerzés döntés  

       Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester átadta a szót Jankovics Zoltánné jegyzőnek.  

 

Jankovics Zoltánné jegyző elmondta, kiírásra került a közbeszerzési eljárás a  Határ utcai és a 

Tóparti parkoló tárgyában, és mindkét terület vonatkozásában a beérkezett ajánlatok közül az 

alacsonyabb összegű ajánlat is magasabb, mint ami a műszaki tartalom alapján rendelkezésre 

áll, és fedezetként meghatározásra került. Elmondta, hogy a határozati javaslatok alternatív 

módon kerültek kidolgozásra, és mindegyikről döntést kell hozni. A testület tagjaival ismertette 

az előterjesztést, a javaslatok tartalmát. Elmondta, mivel közbeszerzés döntésről van szó, az 

előterjesztéshez kapcsolódó hét határozati javaslatból az 1., 2., 3., és a 4., határozat 

meghozatalánál név szerinti szavazásra van szükség. Az 5. 6. 7. határozati javaslatok a döntés 

függvényében, amennyiben eredménytelennek nyilvánítja mindkét közbeszerzési eljárást a 

testület arra vonatkoznak, hogy új közbeszerzési eljárást ír ki a Testület és biztosítja a munkák 

fedezetét a 2023-as költségvetésben.  

 

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az 1. és 3. 

határozati javaslatot nem támogatja, a 2. 4. 5. 6. 7. határozati javaslatot támogatja.  

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az eljárást szabályosnak 

minősítette.   

 

Jankovics Zoltánné jegyző ismertette az előterjesztés 1. számú határozati javaslatát, majd 

névsor szerint, egyenként felkérte a képviselőket „Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyú előterjesztés 1. sz.   határozati javaslatára vonatkozó szavazásra.   

 

Tóth István polgármester: Nem. 

 

Császár Attila képviselő: Nem. 

 

Dávid Zoltán képviselő: Nem. 

 

Derecskei Gábor képviselő: Nem. 

 

Eötvös Pál Árpád: Nem. 

 

dr. Erdei Péterné alpolgármester: Nem. 

 

dr. Heresznyei Gabriella képviselő: Nem. 

 

dr. Kalmár József képviselő: Nem. 

 

Muray Rita alpolgármester: Nem. 

 

Sipos Balázs Gábor képviselő: Nem. 
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- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a fenti 

szavazati arányoknak megfelelően a javaslatot 

10 nem szavazattal, egyhangúlag nem fogadta 

el, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2023. (I. 18.) határozata 

„Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Határ utca és Tóparti parkoló felújítása” tárgyú 

Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárásban, az 1. rész (Határ utca 

felújítása) tekintetében: 

a rendelkezésre álló anyagi fedezet (60 369 541 Ft 

+ ÁFA) összegét nem emeli meg (6 742 235 Ft + 

ÁFA összeggel), az eljárást nem nyilvánítja 

eredményesnek, és nem dönt a legjobb ajánlattevő 

kihirdetéséről.  

 

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

Jankovics Zoltánné jegyző ismertette az előterjesztés 2. számú határozati javaslatát, majd 

névsor szerint, egyenként felkérte a képviselőket „Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyú előterjesztés 2. sz.   határozati javaslatára vonatkozó szavazásra.   

 

 Tóth István polgármester: Igen. 

 

Császár Attila képviselő: Igen. 

 

Dávid Zoltán képviselő: Igen. 

 

Derecskei Gábor képviselő: Igen. 

 

Eötvös Pál Árpád: Igen.  

 

dr. Erdei Péterné alpolgármester: Igen. 

 

dr. Heresznyei Gabriella képviselő: Igen. 

 

dr. Kalmár József képviselő: Igen. 

 

Muray Rita alpolgármester: Igen. 

 

Sipos Balázs Gábor képviselő: Igen. 
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- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a fenti 

szavazati arányoknak megfelelően a javaslatot 

10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2023. (I. 18.) határozata 

„Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Határ utca és Tóparti parkoló felújítása” tárgyú 

Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárásban, az 1. rész (Határ utca 

felújítása) tekintetében: 

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján 

eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 

a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 

alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel, 

az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9). 

 

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

Jankovics Zoltánné jegyző ismertette az előterjesztés 3. számú határozati javaslatát, majd 

névsor szerint, egyenként felkérte a képviselőket „Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyú előterjesztés 3. sz.   határozati javaslatára vonatkozó szavazásra.   

 

Tóth István polgármester: Nem. 

 

Császár Attila képviselő: Nem. 

 

Dávid Zoltán képviselő: Nem. 

 

Derecskei Gábor képviselő: Nem. 

 

Eötvös Pál Árpád: Nem. 

 

dr. Erdei Péterné alpolgármester: Nem. 

 

dr. Heresznyei Gabriella képviselő: Nem. 

 

dr. Kalmár József képviselő: Nem. 

 

Muray Rita alpolgármester: Nem. 

 

Sipos Balázs Gábor képviselő: Nem. 
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- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a fenti 

szavazati arányoknak megfelelően a javaslatot 

10 nem szavazattal, egyhangúlag nem fogadta 

el, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2023. (I. 18.) határozata 

„Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Határ utca és Tóparti parkoló felújítása” tárgyú 

Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárásban, a 2. rész (Tóparti parkoló 

felújítása) tekintetében: 

a rendelkezésre álló anyagi fedezet (59 811 432 Ft 

+ ÁFA) összegét nem emeli meg (14 346 273 Ft + 

ÁFA összeggel), az eljárást nem nyilvánítja 

eredményesnek, és nem dönt a legjobb ajánlattevő 

kihirdetéséről.  

 

 

Jankovics Zoltánné jegyző ismertette az előterjesztés 4. számú határozati javaslatát, majd 

névsor szerint, egyenként felkérte a képviselőket „Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyú előterjesztés 4. sz.   határozati javaslatára vonatkozó szavazásra.   

 

 Tóth István polgármester: Igen. 

 

Császár Attila képviselő: Igen. 

 

Dávid Zoltán képviselő: Igen. 

 

Derecskei Gábor képviselő: Igen. 

 

dr. Erdei Péterné alpolgármester: Igen. 

Eötvös Pál Árpád: Igen.  

 

dr. Heresznyei Gabriella képviselő: Igen. 

 

dr. Kalmár József képviselő: Igen. 

 

Muray Rita alpolgármester: Igen. 

 

Sipos Balázs Gábor képviselő: Igen. 

 

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a fenti 

szavazati arányoknak megfelelően a javaslatot 

10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és 

az alábbi határozatot hozta: 
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Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2023. (I. 18.) határozata 

„Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Határ utca és Tóparti parkoló felújítása” tárgyú 

Kbt. 115. § alapján hirdetmény közzététele nélküli 

közbeszerzési eljárásban, a 2. rész (Tóparti parkoló 

felújítása) tekintetében: 

az eljárást a Kbt. 75. § (2) b) pontja alapján 

eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 

a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 

alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel, 

az ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(Székhelye: 8000 Székesfehérvár Takarodó út 9). 

 

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

Jankovics Zoltánné jegyző felkérte a polgármester urat az 5., 6., 7., sz. határozati javaslatok 

vonatkozásában a szavazás lebonyolítására.  

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztés 5. számú határozati javaslatát, feltette 

szavazásra a „Közlekedési létesítmények – közbeszerzés döntés” c. előterjesztés 5. sz. 

határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta:    

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

20/2023. (I. 18.) határozata 

„Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza dr. Boros Tamás egyéni ügyvédet, 

közbeszerzési szakértőt (8000 Székesfehérvár, 

Aradi u. 36.) a „Határ utca és Tóparti parkoló 

felújítása (megism.)” tárgyú vállalkozási 

szerződések megkötése érdekében a közbeszerzési 

eljárás lebonyolításával. Biztosítja a közbeszerzési 

eljárás bonyolításának bruttó 400.000,- Ft (alanyi 

ÁFA mentes) megbízási díját a 2023. évi 

költségvetésének terhére. 
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Felkéri a polgármestert a mellékelt módosított 

megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztés 6. számú határozati javaslatát, feltette 

szavazásra a „Közlekedési létesítmények – közbeszerzés döntés” c. előterjesztés 6. sz. 

határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta:    

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

21/2023. (I. 18.) határozata 

„Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyában 

 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Határ utca és Tóparti parkoló felújítása 

(megism.)” 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 

8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.   

 Adószám: 12813696-2-07 

 

 PUHI-TÁRNOK Út és Hídépítő Kft-t 

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

 Adószám: 10429549-2-13 

 

UTÉPSZERV Kft-t   

             2483 Gárdony, Szabadság út 30/B.              

 Adószám: 12948530-2-07 

 

ÚTÉPPARK Kft-t 

8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.             

 Adószám: 24105099-2-07 

 

Ganaco Builder - Trade Kft-t    

2141 Csömör, Vízműsor utca 36. C. ép.  

 Adószám:24308955-2-13 
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztés 7. számú határozati javaslatát, feltette 

szavazásra a „Közlekedési létesítmények – közbeszerzés döntés” c. előterjesztés 7. sz. 

határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta:   
  

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

22/2023. (I. 18.) határozata 

„Közlekedési létesítmények – közbeszerzés 

döntés” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Határ utca és Tóparti parkoló felújítása 

(megism.)” tárgyú Kbt. 115. § alapján hirdetmény 

közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

fedezeteként 120 180 973,- Ft +ÁFA (br. 

152.629.836,-Ft) összeget a 2023. évi 

költségvetése terhére biztosít a projekt 

megvalósítás ütemezésének megfelelően. 

 

Határidő: közbeszerzési szakértő értesítése azonnal 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

7.) Városőrség megalakítása 

      Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester elmondta, hogy a város biztonságának a fenntartásához szükség van 

a Városőrség megalakítására. Négy közterület-felügyelőből fog állni, akik közül három 

korábban rendőrként is dolgozott. Munkaidejüket tekintve 12 órás munkarendben fognak 

dolgozni a hét minden napján páros beosztással. Reményét fejezte ki a tekintetben, hogy a 

rendőrkapitány teljes támogatásával és a polgárőrség segítségével ez a szervezet mintaszerűen 

fog dolgozni, és minden olyan cselekedetet, amely a város közterületein nem kívánatos, 

nyomon fog követni.   

 

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

javasolja az előterjesztést.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a „Városőrség megalakítása” c. előterjesztés 

határozati javaslatát. 
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- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodom 

szavazattal elfogadta, és az alábbi döntést 

hozta:   

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

23/2023. (I. 18.) határozata 

„Gárdonyi Városőrség megalakítása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2023. február 1. napjától a Gárdonyi Polgármesteri 

Hivatal szervezeti keretein belül 2023. február 1. 

napjától megalakítja a 4 fő közterület-felügyelőből 

álló Gárdonyi Városőrséget. 

A Gárdonyi Városőrség megalakításával és 

működtetésével kapcsolatos költségek fedezetét az 

önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére 

biztosítja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a városőrség 

megalakításához kapcsolódóan az önkormányzat 

Szervezeti- és Működési Szabályzata módosítását 

készítse elő és terjessze be a Képviselő-testület el. 

 

Határidő: Gárdonyi Városőrség megalakítására 

2023. február 1. 

SZMSZ módosítására 2023. február 28. 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

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

Építési Szabályzat módosítása 

Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a Testület tárgyalta az 

anyagot korábban, melyet követően még szükség volt további módosításokra. Tájékoztatta a 

Testületet, hogy a módosítást több olyan helyi vállalkozó várja, akik tevékenységüket szeretnék 

fejleszteni, illetve a módosítás az önkormányzatnak is több lehetőséget kínál. Ezt követően 

kérte a bizottsági vélemények ismertetését.  

 

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

előterjesztést és támogatja annak elfogadását. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja. 

 

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

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása” elfogadásáról 

szóló előterjesztés határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület jelenlévő 10 tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi döntést hozta:   
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Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

24/2023. (I. 18.) határozata 

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

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása” 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/M36  és TSZT/M37 jelű fedvényterv 

szerint módosul. 

A településszerkezeti terv leírása kiegészül jelen 

határozat 2. mellékletével. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette a rendelet-tervezetet. 

 

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

módosítására vonatkozó tervezet elfogadását támogatja.  

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta és szintén 

támogatja a rendelt módosítását.  

 

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

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosítása” c. 

előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezetét.  

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta:  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 

1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 

A többször módosított 3/2009 (I.28.) 

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosításáról 
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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

Önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi 

Építési Szabályzat módosítása” c. előterjesztés 

önkormányzati rendelettervezetét a mellékletnek 

megfelelően elfogadta. 

 

9.) A Gárdony, Bóné Kálmán és Ady Endre utcák csomópontjában az Ady Endre utcai 

utcaágon gyalogátkelőhely és járdacsatlakozások egyesített engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció tervezési díja 

     Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Előadta, hogy a kivitelezésre találtak 

megfelelő céget. Elmondta, hogy ez egy nehéz feladat, mely árok befedéseket és átvezetéseket, 

járda és fogadójárda kialakítását, közmű rendezéseket is igényel. Kérte a bizottsági vélemény 

ismertetését. 

 

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

előterjesztést, a három árajánlat közül a legkedvezőbbet választotta ki. Javasolja megbízni a 

Compass – Terv Mérnöki Iroda Bt-t az árajánlatukban szereplő bruttó 911.000 Forint vállalási 

árért.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra „A Gárdony, Bóné Kálmán és Ady Endre utcák 

csomópontjában az Ady Endre utcai utcaágon gyalogátkelőhely és járdacsatlakozások 

egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tervezési díja” c. előterjesztés tárgyában a 

Pénzügyi Bizottság által a Compass – Terv Mérnöki Iroda Bt. ajánlatával elfogadásra javasolt, 

kiegészített határozati javaslatot.  

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

25/2023. (I. 18.) határozata 

„A Gárdony, Bóné Kálmán és Ady Endre utcák 

csomópontjában az Ady Endre utcai utcaágon 

gyalogátkelőhely és járdacsatlakozások egyesített 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

tervezési díja” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a gárdonyi Bóné Kálmán és Ady Endre utcák 

csomóponti területén az új Ady Endre utcai új 

gyalogos átkelőhely kialakításához szükséges 

egyesített engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció tervezési díja tárgyában a 

Compass - Terv Mérnöki Iroda Bt. (8053 Bodajk, 

Hunyadi u. 4.) 911.000,- Ft + 0% ÁFA, összesen 

bruttó 911.000,- Ft összegű árajánlatát elfogadja, a 

tervezési munkákat megrendeli.  
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A tervezési díj fedezetét a Képviselő-testület a 

2023 évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri a 

Jegyzőt, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges 

vállalkozási szerződések tervezetét terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

10.) Az agárdi Óvoda utca (Mikszáth Kálmán – Bethlen Gábor u. közötti szakasz) és az 

óvoda környezet útfelújítás és fejlesztés egyesített engedélyezési és kiviteli 

tervdokumentáció tervezési díja 

    Előadó: Tóth István polgármester 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy ez nagy projekt, 

melynek ez az első üteme. Tartalmaz járdaépítést, leállósáv, két gyalogátkelőhely, parkoló, 

Százszorszép utcában útburkolat építést, Mesesétány, kapubejáró alakítást, valamint 

vízelvezetést. A 2. ütem a Széchenyi utca felől a járda megépítése, a 3. ütem kerékpárút építése 

a Széchenyi utcáig. Most az 1. ütem következik. Kérte a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

 

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

előterjesztést, a három árajánlat közül a Menta – Via Hungary Kft- t javasolja megbízni az 

árajánlatukban szereplő bruttó 3.290.000 Forint vállalási árért.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra „Az agárdi Óvoda utca (Mikszáth Kálmán – 

Bethlen Gábor u. közötti szakasz) és az óvoda környezet útfelújítás és fejlesztés egyesített 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tervezési díja” c. előterjesztés tárgyában a Pénzügyi 

Bizottság által elfogadásra javasolt, a Menta – Via Hungary Kft. ajánlatával kiegészített, 

határozati javaslatot elfogadásra.  

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

26/2023. (I. 18.) határozata 

„Az agárdi Óvoda utca (Mikszáth Kálmán – 

Bethlen Gábor u. közötti szakasz) és az óvoda 

környezet útfelújítás és fejlesztés egyesített 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

tervezési díja” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az agárdi Óvoda utca (Mikszáth Kálmán – Bethlen 

Gábor u. közötti szakasz) és az óvoda környezet 

útfelújítás és fejlesztés egyesített engedélyezési és 

kiviteli tervdokumentáció tervezési díja tárgyában 

a Menta - Via Hungary Kft. (8096 Sukoró, 

Fehérvári út 25.) 3.290.000, - Ft + 0 % ÁFA, 

összesen bruttó 3.290.000 Ft összegű árajánlatát 

elfogadja, a tervezési munkákat megrendeli.  
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A tervezési díj fedezetét a Képviselő-testület a 

2023 évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri a 

Jegyzőt, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges 

vállalkozási szerződés tervezetét terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jankovics Zoltánné jegyző 

 

 

11.) Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítás – műszaki ellenőr kiválasztása    Előadó: 

Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését. 

 

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

Sándor ajánlatát javasolja elfogadásra bruttó 1 440 000 Ft megbízási díjért.  

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és Szalai Sándor 

ajánlatával kiegészített határozati javaslat elfogadását támogatja.  

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 

valamint az Ügyrendi Bizottság által támogatott ajánlatot „Napsugár Strand bejárata előtti tér 

felújítás – műszaki ellenőr kiválasztása” c. előterjesztéshez kapcsolódóan.   

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

27/2023. (I. 18.) határozata 

„Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása– 

műszaki ellenőr kiválasztása” tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a „Napsugár Strand bejárata előtti tér felújítása” 

projekt megvalósításához kapcsolódóan megbízza 

Szalai Sándort (cím: 8096 Sukoró, Borostyán u. 

18.) a beruházás megvalósításához szükséges 

műszaki ellenőri feladatok ellátásával, biztosítja a 

nettó 1 440 000 Ft + 0 % ÁFA br. 1 440 000 Ft 

megbízási díjat a 2023. évi költségvetésének 

terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt 

megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  műszaki ellenőr értesítése azonnal  

Felelős:  Tóth István polgármester 
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12.) A Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 

     Előadó: Tóth István polgármester 

    

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Kifejtette, hogy a tavalyi évben is már 

sor került az illetményalap emelésére. Elmondta, hogy az utóbbi év inflációs folyamataira 

tekintettel, figyelembe véve a gazdasági helyzetet 18 %-os illetményalap emelést lehet 

megvalósítani, melyhez tisztelettel kérte, a képviselők támogatását. Kéri a Bizottságok 

véleményét a rendelettervezetet illetően.  

 

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

rendelettervezet elfogadását. 

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta, és támogatja a 

rendelettervezet elfogadását. 

 

Tóth István polgármester feltette szavazásra az „A Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja” c. előterjesztés rendelet-tervezetét.  

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 

2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete 

A Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 

  

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

„A Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja” 

önkormányzati rendelet-tervezetét a mellékletnek 

megfelelően elfogadta. 

 

Jankovics Zoltánné jegyző megköszönte a Polgármester úr és a Képviselő-testület 

támogatását.  

 

13.) A Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan öltözőépület építéséhez biztosított 

kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítása 

     Előadó: Tóth István polgármester 

 

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a Sportclub a közel 50 

millió Forintos kölcsönből, 20 millió Forintot visszafizetett. A klub elnöke kérte a fennmaradó 

rész visszafizetésének halasztását 2023. március 31-ig.  Kérte a bizottsági vélemény 

ismertetését. 

 

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

támogatja a javaslatot.  

 

Császár Attila képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta és támogatja 

a javaslatot.   
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Tóth István polgármester feltette szavazásra a „A Gárdonyi Városi Sportclub számára a 

Katlan öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítása” c. előterjesztés határozati javaslatát. 

 

- a képviselő-testület 10 jelenlévő tagja a 

javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Gárdony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

28/2023. (I. 18.) határozata 

„A Gárdonyi Városi Sportclub számára a Katlan 

öltözőépület építéséhez biztosított kölcsön 

visszafizetési határidejének meghosszabbítása” 

tárgyában 

 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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 kölcsönből még fennálló 

30.027.312.-Ft. visszafizetési határidejét 

meghosszabbítja. 

A Képviselő-testület az erről szóló, 2020. április 

02.-án kelt kölcsönszerződés 5. pontját a 

következőre módosítja:   

„5. Adós a kölcsön összegét a támogatási összeg 

folyósítását követően haladéktalanul köteles 

visszafizetni, legkésőbb 2023. március 31-ig.”  

Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: szerződésmódosítás aláírására: azonnal  

Felelős: Tóth István polgármester 

 

 

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        


