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JEGYZOKONYV
Készült: Gárdony Város Onkormányzat Képviselő-testiiletének

a Nemzedékek Háza Klubtermében (2483 Gárdony' Gárdonyi G. u. 1.)
2017. októtler 18-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen voltak:
Tóth István
Császár Attila
Dávid Zoltán
Derecskei Gábor
Eotvös Pál Árpád
dr. Erdei Pétemé
dr. Eszenyi Csaba
Fekete Györgyné
Dr. Kalmár József
Muray Rita
omischl Mihály
Varga László Béla

Hivatal részéről:
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
Jankovics Zoltánné
dr. Sántha Tibor
Babirák M. Zsuzsanna
Simon Julianna

Lakosság részéről: - fő

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képvise1ő
alpolgármester
képviselő
képviselo
képviselő
alpolgármester
képviselo
képviselő

jegyző
aljegyző
irodavezeto
pénzügyi főmunkatárs
jegyzőkönyvvezetó

Tóth István polgármester köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta aZ ülést.
Megállapította, hogy a képviselo-testület 12 főveI határozatképes, mivel 11 képviselő és a
polgármester jelen voltak. Javasolta, hogy az,,Agárdi Gyógy- és Termálfurdó Zrt. kérelme'' c.
előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.

- a képviselő-testtilet a javaslatot 12 igen
szavazaÍtal. egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi döntést hozta:

Tóth István polgármester
napirendet.

408t20r7. (x. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete az ,,Agárdi Gyógy- és Termálfiifiő Zrt.
kérelme'' c. előterjesztést zárt ülésen tárgya\ja, a
20II. évi CXLXXXX. tv. - MÖTV _ 46. $ (2)
bekezdés c.) pontja alapján.

mivel észrevétel, javaslat nem volt - feltette szavazásta a
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- a képviselo-testület a javaslatot 12 igen
szavazatra|' egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi döntést hozta:

409/2017. (X. 18.)
határozat

Nanirenda
Szám: Társy: Előadó:

''Agárdi Gyógy- és Termálfiirdő Zrt.
kérelme'' napirend zártan tárgyalásáról

döntés
Napirend elfogadása

I
Gárdonyi rav ata|oző kivitelezésére

áraiánlatkérés
Tóth István

oolsármester

2.
Dinnyési parkoló kivitelezéséhez

áraiánlatkérés
Tóth István

oolsármester

-)-
Dinnyési kerékpárút megvilágítása

- kivitelező kiválasáása
Tóth István

polsármester

4.

A gárdonyi 7509138 és7509139
hrsz-ú ingatlanokat érintő
hulladékudvar kialakítása

Tóth István
polgármester

5.

Iskolák felvételi körzetének
me gáIlapítás áho z vé lemé ny

kialakítása

Tóth István
polgármester

6.

Támo gató i szándéknyi |atko zat a
2023. évi Európa Kulturális
Fővárosa cím elnyeréséhez

Tóth István
polgármester

7. Felújítási munkák elvégzése
Tóth István

po1sármester

8.

A S zékesfehérvári Tankerületi
Központ fej lesztési tervének

véleménvezése

Tóth István
polgármester

1.) Gárdonyi ravatalozó kivitelezésére árajánlatkérés
Előadó: Tóth István polgármestert

Tríth István polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.

Dávid Zo|tán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ahatározati
javaslat elfogadását támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a DREAM-COLOUR Kft-től
(1139 Budapest' Béke tér 7.) is kérjen fuaján|atot a Képviselő-testület.

Tóth István polgármester feltette szavazásta a módosító javaslatot.

- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazattal' egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi dontést hozta:
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410t20r7. (x. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért a javaslattal, hogy a gárdonyi
rayata\oző kivitelezésére a DREAM-COLOUR
Kft-tól (1139 Budapest, Béke tér 7.) is kérjen
ár aftnlatot a Képvi se lő-testület.

Tóth István polgármester feltette szavazásra ahatározati javaslatot' a fenti kiegészítéssel.

- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és aZ
alábbi döntést hozta:

411t2017. (x. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete árajánlatot kér a gárdonyi ruvata\oző
kivitelezésére a

- Fenyő Kht. Kft-től (2475 Kápolnásnyék,
Balassa u. 2.)

- Gránit 2001 Kft-től (8096 Sukoró, Kereszt út
3slA)

- MAVA PLAN Kft-től (248I
Meggyfasor u. 1.)

- DREAM-COLOUR Kft-től (1139

Velence,

Budapest,
Béke tér 7.)

Határidő: árajánlatkérések kiktildése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

2.) Dinnyési parkoló kivitelezés éhez árajánlatkérés
Előadó: Tóth István polgármester

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény
ismertetését'

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ahatározatí
j avaslat elfo gadását támo gatta.

Tó th Is tvá n p o lgá rm este r fe ltett e szav azást a a határ ozati j avas latot.

- a képviselő-testület a javaslatot I2 igen
szavazatÍa|' egyhangúlag elfogadta' és aZ
alábbi döntést hozta:



412t2017. (X. 18.)
határ ozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete árajánlatot kér az Gárdony-Dinnyés,
Gárdonyi utca - Posta előtti párhuzamos parkoló
kiépítésére

- Alba Út Kft-től (8000 Székesfehérvár,
Kisfaludi utca 8.)

- Strabag Általános Építo Kft-tol (8000

Székesfehérvár, Szekfrí Gy. u. 5.)

- ÚrÉpsZERV Kft-től (2483 Gárdony,
Szabadság u. 30/b)

Határidő : ára$n|atkérések kiküldése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

3.) Dinnyési kerékpárút megvilágítása _ kivitelező kiválasztása
Előadó: Tóth István polgármester

Tóth István polgármester ismertette az eloterjesztést' majd kérte a bizottsági vélemények
ismertetését.

Dávid Zo|tán képviselő elmondta' hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ahatározati
javaslat elfogadását támogatta, azza| a kiegészítéssel' hogy a Packers-Energo Light Kft-t
javasolja megbízni a dinnyési kerékpárút megvilágításának kiépítéséve\, az árajánlatukban
szereplő br. 19"843.750'- Ft kivitelezési díjért.

dr. Sántha Tibor irodavezető elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a megbízási szerzodés-
tervezettel kapcsolatban az a|ábbi módosító javaslatokat tette:
- A megbízási szerződés 10.1. pontjába az alábbi szövegrész kerüljön bele ,,Megbízott jelen
szerződés szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozott károkat a Megbízónak
megtéríti.". Ezzel egyidejűleg a szerzódés eredetileg 10.1. és 10.2. pontja értelemszerűen
átszámoződik 10.2 és 10.3-ra.
- A vállalkozásí szerződés 2.4. pontjának végére pont helyett vessző kerülne, va|amint az
alábbi sz<ivegrész kertiljcin bele: ,, mely Dokumentóció jelen szerződés I. sz. melléklete".
- A vállalkozásí szeruődés 8.1. pontjának első két mondata kiegészítés után az alábbiakra
változna: ,,Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges, elvégzett munkával,
beszerelt eszközökkel kapcsolatos kifogásait a Vállalkozó részére írásban megktildeni. A
jótíllási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő á|tal je\zett, a hibásan teljesített
munkarészek és beszerelt eszkozÓk kijavítását 72 órán belül, amennyiben ezt az időjárás vagy
a javítási technológia nem teszi lehetővé, ugy az időjárás okozta akadály elhárutását követoen
vagy a technológiai feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biáosítása után
haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartalmon belül
térítésmentesen befej ezni.''
- A vállalkozási szerződés 12.3. pontja az alábbira váItozna: ,,Jelen szerződésben nem
szabá|yozott kérdésekben a Ptk. ideérne annak felelősségi szabályait ls, a Kbt.' továbbá a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabá|yok rendelkezéseit kellalkalmazni."
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Tóth István polgármester feltette szavazásra a módosító javaslatot.

- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazattal' egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi döntést hozta:

4r3/20r7. (X. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő_
testülete a dinnyési kerékpárút megvilágításával
kapcsolatos munkák műszaki ellenőrzésére,
kivitelezésére vonatkoző szerződéseit az alábbi
módosításokkal fogadja el:
- A megbízási szerződés 10.1. pondába az aIábbi
szövegrész kerül:,,Megbízott jelen szerződés
szándékos vagy súlyosan gondatlan
megszegésével okozott károkat a Megbízónak
megtéríti.". Ezze\ egyidejűleg a szerződés
eredetileg 10.1. és i0.2. ponda értelemszerúen
átszámoződik 10.2 és 10.3_ra.
- A vállalkozási szerződés 2'4. pondának végére
az alábbí szövegrész kerül: ,, mely Dokumentáció
jelen szerződés l. sz. melléklete" .

- A vállalkozást szetzodés 8.1. pondának elso két
mondata kiegészítés után az alábbiakra változik:

',Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül
aZ esetleges, eIvégzett munkával, beszerelt
eszközökkel kapcsolatos kifogásait a Vállalkoző
részére írásban megküldeni. A jótállási időszakon
belül Vállalkozó a Megrendelő által je|zett, a
hibásan teljesített munkarészek és beszerelt
eszközclk kijavítását 72 őrán beli'il, amennyiben
ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem
teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály
elhárulását követően Vagy a technológiai
feltételek szakmailag indokolt határidőre történő
biztosítása után haladéktalanul köteles
megkezdeni és a műszakilag indokolt
időtartalmon belül térítésmentesen befej ezni.''
- A vállalkozási szerződés 12.3. pontja aZ
alábbira változik: ,,Jelen szerződésben nem
szabáIyozolt kérdésekben a Ptk. ideértve annak
felelősségi szabályait ls, a Kbt., továbbá a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit kell alka|mazni'"

Tóth Isfuán polgármester feltette szavazásra aZ 1. sz. határozati javaslatot, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság áItal tett kiegészítéssel, valamint aZ előbbiekben elfogadott
módosításokkal.
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- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és aZ
alábbi döntést hozta:

4r4t20t7. (x. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megrendeli aZ Agárd-Dinnyés
kerékpárút megvilágításának kiépítését a Packers-
Energo Light Kft-től (1123 Budapest, Szabadkai

9. 13). Biztosída a nettó 15.375.000,- Ft + 27 oÁ

AFA bruttő 19.843.750,- Ft kivitelezés díjat a
2017. évi költségvetés terhére. Felhata|mazza a
polgármestert a mellékelt szerződés aláírására' aZ
alábbi módosításokkal :

- A vállalkozási szerződés 2.4. pontjának végére
az alábbi szövegrész kerül: ,, mely Dokumentáció
jelen szerződés I. sz. melléklete".
- A vállalkozási szetződés 8.1. pontjának első két
mondata kiegészítés után az alábbiakra változik:
,,Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül
aZ esetleges' elvégzett munkával, beszerelt
eszközökkel kapcsolatos kifogásait a Vállalkozó
részére írásban megküldeni. A jótállási időszakon
belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a
hibásan teljesített munkarészek és beszerelt
eszkÓzok kijavítását 72 őrán belül, amennyiben
ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem
teszi lehetővé, úgy az idő1árás okozta akadály
elhárulását k<jvetően vagy a technológiai
feltételek szakmailag indokolt határidőre történo
biztosítása után haladéktalanul köteles
megkezdeni és a mtíszakilag indokolt
időtartalmon belü1 térítésmentesen befejezni.''
- A vállalkozási szerződés 12.3. ponda aZ
alábbira változik: ,,Jelen szerződésben nem
szabá|yozott kérdésekben a Ptk. ideértve annak
felelősségi szabálycit is, a Kbt., továbbá a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit kel1 alkalmazni.''

Határido: nyertes vállalkozÓ értesítése azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Tóth István polgármester feltette szavazásra a 2. sz. határozati javaslatot, aZ előbbiekben
elfogadott módosítással.

a képviselő-testület a javaslatot L2 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta' és aZ
alábbi döntést hozta:



4tsr20r7. (x. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megbízza a Lászlóvill Kft._t (8000
Székesfehérvár, Adonyi út 50.) az Agárd-Dinnyés
kerékpárút megvilágítás kiépítésének műszaki
ellenőrzésével. Biztosítja a nettó 160.000,- Ft +

27 % Áp'R bruttő 203.2OO,- Ft megbízási díjat a
2017. évi költségvetés terhére. Felhata|mazza a
polgármestert a melléke|t szerződés aláírásáta, aZ
alábbi módosítással:
- A megbízási szerződés 10.l. pontjába az alábbi
szövegrész kerül:,,Megbízott jelen szerződés
szóndékos vlg súlyosan gondatlan
megszegésével okozott kórokat a Megbízónak
megtéríti.". Ezzel egyidejuleg a szerződés
eredetileg 10.1. és 10.2. pontja értelemszerúen
átszámoződik 10.2 és 10.3-ra.

Határidő: műszaki ellenőr értesítése azonna|
Felelős: Tóth István polgármester

4.) A gárdonyi 7509/38 és 7509/39 hrsz-ú ingatlanokat érintő hulladékudvar kialakítása
Előadó: Tóth lstván polgármester

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a testvérvárosokban is
vannak olyan hulladékudvarok, ahová a lakosság a nagyobb hulladékait leadhatja, jó lesz, ha
itt is megvalósul ez a hulladékudvar. Kérte a bizottsági vélemények ismertetését.

Dávid Zoltán képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztósi Bizottság ahatározatí
j avaslat elfo gadását támo gatta.

dr. Sántha Tibor irodavezető elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat
elfo gadását támo gatta.

Tó th Is fván po lgá rm es te r feltet te szav azást a a határ ozati j avas latot.

- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazattal' egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi d<jntést hozta:

Gárdony
testülete
7509l4Í
ingatlan

4r6t2017. (x. 18.)
határ ozat

Város Önkormányzat Képviselő-
hozzájáru| a mellékelt vázrajzon

hrsz-on kialakított. 2459 m2 területű
hulladékudvar céLjára történő
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kialakításához, va|amint az érintett 7509138 hrsz-
ú, már korábban a VHG Kft-nek értékesített
terület adásvételi szerződésének módos ításához, a
terület 1036 m2-re1 torténő cstikkenéséhez és
ezzel a vételár 20.841.000 Ft + Áfa ertékre
történő módosításához, valamint a beépítési
kötelezettség 2019. 06. 30. napjáig történő
módosításához.

A mellékelt Adásvételi szerződés módosítását
tartalmilag és formailag aláírásra alkalmasnak
tekinti és fe|hataImazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel
kapcsolatos költségek Önkormányzatunkat
terhelik.

Határidő: 2017 . október 16.
Felelős: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia j egyző

5.) Iskolák felvételi kö rzetének megállap ít ásához vélemény kialakítása
Előadó: Tóth István polgármester

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.

Fekete Gytirryné képviselő elmondta, hogy az Idegenforgalmi, oktatási és Kulturális
B izottság a határ ozati j avaslat e 1 fo gadását támo gatta.

Tó th István p o l gá rmester fe ltett e szav azásr a a határ ozati j avas latot.

- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazatta|, egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi döntést hozta:

4L7t2017. (X. 18.)
határ ozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a település jegyzőjének
nyilvántartásában szereplő adatok alapján, mely
szerint:
- Í7 fő hátrányos helyzetű általános
iskolába járó tanuló él a településen,
_ Chernel István Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában
(2484 Gárdony, Iskola u.2.) 6 fő, a településen
éló hátrányos helyzetű gyermek tanul,
- Gárdonyi Géza Álta!ános iskolában (2483
Gárdony, Bóné K. u. 14lB.) 8 fó, a településen
élő hátrányos helyzetű gyermek tanul,
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egyetért a jelenlegi, iskolai felvételi körzetek
meghatározásával.

Határidő: azonna|
Felelős: Tóth István polgármester

6.) Támogatói szándéknyilatkozat a 2023. évi Európa kulturális Fővárosa cím
elnyeréséhez
Előadó: Tóth István polgármester

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az utóbbi időben soha
nem látott tempóban fejlődik Székesfehérvár' rengeteg új létesítmény épül' egyre szépül a
város. Kérte, hogy támogassák a kérelmet. Kérte abizottsági vélemény ismertetését.

Fekete Györgyné képviselő elmondta, hogy az Idegenforgalmi' oktatási és Kulturális
B izottság a határ ozati j avas lat e l fo gadását támo gatta.

T ó th Is tvá n p o l gá rmes te r fe ltett e szav azásr a a határ ozati j avasl atot.

- a képviselo-testület a javaslatot 12 igen
szavazatta|, egyhangúlag elfogadta' és aZ
alábbi döntést horta:.

418/2017. (x. 18.)
határgzat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete kifejezi támogatói szándékát, mely
szerint támogatja Székesfehérvár városát a 2023.
évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésében.

Határido: folyamatos
Felelős: Tóth István polgármester

7.) Felújítási munkák elvégzése
Előadó: Tóth István polgármester

Tóth István polgármester ismertette az előterjesáést, majd kérte a bizottsági vélemények
ismertetését.

Dávid Zo|tán képviselő elmondta' hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ahatározati
j avas lat elfo gadását támo gatta.

dr. Sántha Tibor irodavezető elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat
elfogadását támogatta, az alábbi módosításokkal: a bizottság kérdése' hogy a vállalkozási
szerző dés-tervezet 3 . pontj ában említett rajzok milyen ra1zok?

Kovácsné dr" Bozsoki Kornélia jegyző váIaszában elmondta' hogy a vállalkozási szerződés-
tervezet 3. pontjában említett rajzok alaprajzok.
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dr. Sántha Tibor irodavezető elmondta, akkor ez a meghatározás jelenjen meg a
szerződésben. A bizottság javasolja, hogy a szerződés_tervezet 17. pontja az a|ábbira
váItozzon: ''Vállalkoző az általa kivitelezett szerkezetre és elvégzett munkára a Ptk. szerinti,
de legalább egy éves jótállást vállal.'' A szeruődés-tervezet 19. pontjában a bírósági kikötések
pontosítását kérte a bizottság (Székesfehérvári Járásbíróság illetve Székesfehérvári
Törvényszék).

Tóth István polgármester feltette szavazásraazÚgyrendi Bizottság módosító javaslatait.

- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazatta|, egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi döntést hozta:

4ret2017. (x. 18.)
határ ozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal villamos
háIőzata felújítási munkálataihoz kapcsolódóan
az I. emelet festési és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói áItaI használat irodák aljzatburkolási
munkáira vonatkozó vállalkozási szerződést az
alábbi módosításokkal fogadja el:
- a szetződés-tervezet 3. pontjában a ,,rajzok"

helyett,,a|aptajzok'' meghatározás kerül,
- a Szetzodés-tervezet 17. pontja az a|ábbíra

változik:,,Vállalkozó aZ álta\a kivitelezett
szerkezetre és e|végzett munkára a Ptk.
szerinti, de legalább egy éves jótáuást válla|."

- A szerződés-tervezet 19. pontjában a bírósági
kikötések pontosításra kerü1nek
(Székesfehérvári Járásbíróság illetve
S zékesfehérvári Törvényszék).

Tóth István polgármester feltette szavazásra ahatározati javaslatot, a fenti módosításokkal.

- a képviselő-testület a javaslatot L2 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi döntést hozÍa:

420t2017. (x. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal villamos
há|ózata felújítási munkálataihoz kapcsolódóan
az I. emelet festési és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói á|ta| használt irodák aljzatburkolási
munkáinak elvégzésével a Fenyő KHT Kft-t
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(2475 Kápolnásnyék, Balassa u. 2.) bízza meg,
3.938.53],- Ft+1.063.405,- ÁFA vállalási díjért.
A munkák elvégzésének fedezetét a 2017. évi
költségvetés 7. sz. melléklet 23. sora
,'Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének
felújítása'' kerete terhére, valamint általános
tartalék kerete terhére biztosítja.
A felújítási munkák elvégzéséhez kapcsolódóan a
mellékelt vállalkozási szerződést e lfo gadj a.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási
s ze rző d é s aIáft ás ár a, az a|ábbi mó do s ítás o kkal :

- a szerződés-tervezet 3. pontjában a ,,rajzok"
helyett,,alapr ajzok'' meghatározás kerül

- a szeÍZődés-tervezet 17. pontja az aIábbira
váItoz1k:,,Y áIIaIkoző az áItala kivitelezett
szerkezetre és e|végzett munkára a Ptk.
szerinti, de legalább egy éves jótállást vállal.''

- A szerződés-tervezet 19. pontjában a bírósági
kikötések pontosításra kerülnek
(Székesfeh&vári Járásbíróság illetve
S zékesfehérvári Törvényszék).

Határidő: azonna|
Felelős: Tóth István polgármester

8.) A Székesfehérvári Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezése
Előadó: Tóth István polgármester

Tóth István polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a bizottsági vélemény
ismertetését.

Fekete Györgyné képviselő elmondta, hogy az ldegenforgalmi, oktatási és Kulturális
B i zottság a határ ozati j avaslat e l fo gadását támo gatta.

T ó th Is fvá n po l gá rm es ter fe ltett e szav azást a a határ ozati j avas latot.

- a képviselő-testület a javaslatot 12 igen
szavazattal. egyhangúlag elfogadta, és az
alábbi döntést hozta:

42U2017. (X. 18.)
határozat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Székesfehérvári Tankerületi Központ
Fejlesztési Tervében foglaltakkal egyetért.
Megvalósítását támogatj a.

Határidő: Székesfehérvári Tankerületi Központ
értesítése azonna|
Felelős: Tóth István polgármester
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Tóth István polgármester mivel tobb észrevétel,
jelenlévőknek a részvételt, és az tilést bezárta.

hozzászóIáS nem volt, megkciszönte a

Kmf.

rÍr
Tóth István
polgármester
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Kovácsné dr. Bozsoki Kornéf
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JELENLETI IV
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő_testületének

20L7. október 18-án megtartott üléséről

Polgármester:

Tóth István

Képviselők:

1.) Császár Attila

2.) Dávid Zo\tán

3.) Derecskei Gábor

4.) Eötvös Pál Árpád

5.) dr. Erdei Péterné

6.) dr. Eszenyi Csaba

7.) Fekete Györgyné

8.) dr. Kalmár József

9.) Muray Rita

l0.) omischlMiháty

11.) Varga László Béla

Polgármesteri Hivatal részéről

l.) Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző

2.) Jankovics Zoltárrné a|jegyző

3.) dr. Sántha Tibor irodavezető

4.) Gabrovits Eszter pénzügyi írodavezető ,,-r)

Továbbá:

Marosi Gizella könywizsgáló
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GÁRDoNY VÁRoS
PoLcÁnMESTERE

Szám: 7623-112017 '

MEGHÍvÓ
Gárdony Váro s Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. októtler 18-án (szerdán) 18:00 rírakor
rendkívüli testületi ülést tart

a Nemzedékek Háza Klubtermében (2483 Gárdony, Gárdonyi G. u. 1.),
melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1.) Gárdo nyi ravatalozó kivitelezésére áraj ánlatkérés
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tár gy alja: Pénzügyi és Városfej lesÍési B izottság

2.) Dinnyési parkoló kivitelezéséhez árajánlatkérés
Előadó: Tóth István polgármester
E lőzetesen tá rgyalj a : Pénzügy i és Városfej lesZési B izottság

3.) Dinnyési kerékpárút megvilágÍtása _ kivitelező kiválasztása
Előadó: Tóth Isfván polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság' Ügyrendi Bizottság

4.) A gárdonyi 7509/38 és 7509/39 hrsz-ú ingatlanokat érintő hulladékudvar kialakítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesáési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

5.) Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja : Idegenforgalmi, oktatási és Kulturális Bizottság

6.) Támogatói szándéknyilatkozat a2023. évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséhez
Előadó: Tóth István polgármester
E lőzetesen tá rgya lj a : Idegen forgalmi, oktatási és Kulturális B izottság

7.) Felújítási munkák elvégzése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesáési Bizottság, Ügyrendi Bizottság

8.) A Székesfehérvári Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezése
Előadó: Tóth István polgármester
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi, oktatási és Kulturális Bizottság

Egyebek

Gárdony' 2017. október 17.
C.'* -u--.---' ( u'--

'Jt
Tóth István
polgármester
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