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ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. január 31-én tartandó ülésére
„tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Határozat száma: 440/2016. (XII. 14.)
Tárgy: Dinnyési járda kivitelezése – közbeszerzés döntés

A Képviselő-testület a „Gárdony város (Dinnyés) közigazgatási területén
gyalogjárda építése és buszmegálló építése kiemelt peronnal vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének az UTÉPSZERV
Kft-t hirdeti. Az ajánlattevő ajánlata érvényes, a vállalkozás a szerződés
teljesítésére alkalmas. Biztosítja a br. 20.230.548,- Ft vállalkozói díjat a 2017.
évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a közbeszerzési
dokumentumban szereplő vállalkozási szerződés aláírására.

A vállalkozási aláírása megtörtént. A kivitelezés elkészült, a számla kifizetésre
került, a forgalomba helyezési eljárás megtörtént.

Határozat száma: 475/2016. (XII. 21.)
Tárgy: Ingatlanvásárlásra vonatkozó vételi ajánlat

A Képviselő-testület vételi ajánlatot tesz a tulajdonosok felé a gárdonyi 2381
hrsz-ú 6801 m2 alapterületű „kivett üdülőépület, udvar” megjelölésű ingatlanra
vonatkozóan, nettó 39.900 eFt vételár meghatározásával. A Képviselő-testület
vételi ajánlatot tesz a tulajdonosok felé a gárdonyi 5429/5 hrsz-ú 5912 m2
alapterületű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanra vonatkozóan,
nettó 29.200 eFt vételár meghatározásával. Felhatalmazza a polgármestert az
ingatlanok megvásárlása érdekében történő további tárgyalások folytatására.

A Képviselő-testület 204/2017. (V.24.) sz. határozatával fogadta el a fenti
ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződést. A szerződés aláírásra került 05.
29-én.

Határozat száma: 192/2017. (V. 17.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tervezett fejlesztéseiről

A Képviselő-testület a bemutatott prezentáció alapján a projekt
megvalósításával egyetért. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a projekt
megvalósításához szükséges döntések előkészítéséről.

A Képviselő-testület július 12-én, szeptember 27-én és október 18-án megtartott
ülésein tárgyalta újra, és hozta meg a szükséges döntéseket.

Határozat száma: 249/2017. (VI. 14.)
Tárgy: Agárd, Iskola előtti útszakasz átépítése – közbeszerzés döntés
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I. A Képviselő-testület a „Gárdony-Agárd, Gárdonyi Géza utca iskola előtti
útszakaszának az átépítése, gyalogátkelőhely megvilágításának (közvilágítás)
kialakítása és ivóvízvezeték rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a COLAS ÚT Zrt. ajánlattevőt hirdeti.
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésre alkalmas. Biztosítja a
br. 79.582.241,- Ft vállalkozói díjat a 2017. évi költségvetése terhére. Az
ajánlattevővel kerül megkötésre a vállalkozási szerződés.
II. A Képviselő-testület a „Gárdony-Agárd, Gárdonyi Géza utca iskola előtti
útszakaszának az átépítése, gyalogátkelőhely megvilágításának (közvilágítás)
kialakítása és ivóvízvezeték rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek hirdeti ki a STRABAG Általános Építő Kft. ajánlattevőt.

A szerződés aláírása a közbeszerzési eljárás nyertesével, a COLAS ÚT Zrt-vel
megtörtént. A kivitelezés elkészült, a vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 254/2017. (VI. 14.)
Tárgy: Védőnői álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása

A Képviselő-testület a Gárdony I. sz. védőnői körzet védőnői álláshelyére Tóth
Évát nevezi ki 2017. 08. 01-jei hatállyal, határozott időre, Wölfingerné
Mészáros Renáta távollétének idejére, legfeljebb 2020. 03. 30-ig. A
közalkalmazott illetményének megállapítása az 1992. évi XXXIII. évi tv.
rendelkezései alapján történik.

Érintett kiértesítése megtörtént, azonban ő visszalépett, nem fogadta el az
állásajánlatot. A Képviselő-testület november 29-én újabb pályázat kiírásáról
döntött.

Határozat száma: 265/2017. (VI. 14.)
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek állami tulajdonba

kerülése

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek
üzemeltetésére vonatkozó mellékelt megállapodásban és az önkormányzati
tulajdonban lévő ivóvízközmű vagyon / szennyvízközmű vagyon átadására
vonatkozó mellékelt szerződésben foglaltakkal egyetért. Feléri a polgármestert,
hogy a megállapodás és a szerződés végleges adatokat magában foglaló
változatát terjessze a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület a megállapodást és a szerződést 339/2017. (VIII. 16.) sz.
határozatával fogadta el és felhatalmazta a polgármestert azok aláírására. Az
aláírás megtörtént.

Határozat száma: 319/2017. (VII. 12.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a kizárólagos tulajdonát képező gárdonyi
3021/54 hrsz-ú (2484 G., Fürdő tér 1.) forgalomképes ingatlanán az Agárdi
Gyógy- és Termálfürdő Zrt. saját beruházásában apartmanházat építsen, ehhez a
ráépítéshez tulajdonosi hozzájárulását megadja. Felhatalmazza a Zrt.
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vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az apartmanház építési engedély iránti
kérelmének az építési hatósághoz történő benyújtásáról és az engedélyeztetési
eljárásban való közreműködésre, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok
megtételére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
képviseletében a építési engedélyezési eljárás során szükséges nyilatkozatokat,
intézkedéseket tegye meg.

Az építési hatósághoz az építési engedély iránti kérelem beadása megtörtént.

Határozat száma: 320/2017. (VII. 12.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testülete mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az Agárdi Gyógy-
és Termálfürdő Zrt. 1.000.000.000,- Ft összegű hitel felvétele iránti kérelmet
nyújtson be az OTP Bank Nyrt-hez, annak indikatív ajánlatára tekintettel. Mint
tulajdonos hozzájárul a hitel fedezeteként a gárdonyi 3021/54 hrsz-ú, 2484
Gárdony, Agárd-Fürdő tér 1. szám alatti ingatlan - a hitel tőke és járulékai
erejéig - biztosítékul történő felajánlásához. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan
nem tartozik az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába,
forgalomképes üzleti vagyont képez. Felhatalmazza a Polgármestert és a Zrt.
vezérigazgatóját, hogy a hitel felvételéről tárgyalásokat folytasson az OPT Bank
Nyrt-vel, és azok eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet, a további
intézkedések, a hitelfelvétellel kapcsolatos kormányzati hozzájárulások kérése
érdekében.

A szükséges tárgyalások megtörténtek, a Képviselő-testület október 18-i ülésén
tárgyalta újra a kérelmet.

Határozat száma: 321/2017. (VII. 12.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testület az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2017. évi módosított
üzleti tervét a mellékelt tartalommal elfogadja.

A Zrt. értesítése a Képviselő-testület döntéséről történt.

Határozat száma: 323/2017. (VII. 12.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testület, mint tulajdonos hozzájárul az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdő Zrt.  1.000.000.000,- Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-től történő
kölcsön felvételéhez, 2032. december 31. napján történő lejárattal, és mint
tulajdonos hozzájárul a hosszú lejáratú kölcsön fedezeteként szolgáló alábbi
ingatlan kölcsön tőke és járulékai erejéig biztosítékul történő felajánlásához: 2484
Gárdony, Agárd-Fürdő tér 1.  3021/54 hrsz. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan
nem tartozik az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába, forgalomképes
üzleti vagyont képez. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a
Zrt. vezérigazgatóját a kölcsönszerződés, a tulajdonosi kötelezettségvállalásról
szóló szerződés és a jelzálogszerződés aláírására a kormányzati engedélyt
követően. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Zrt.
vezérigazgatóját a kölcsönszerződés, a tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló
szerződés hatálybalépéséhez szükséges, Magyarország gazdasági stabilitásáról



4

szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak szerinti előzetes kormányzati
engedély megkérésére.

A kormányzati engedély megérkezése után a Képviselő-testület október 18-i
ülésén tárgyalta újra a kérelmet, és hatalmazta fel a polgármestert és a Zrt.
vezérigazgatóját a szerződések aláírására.

Határozat száma: 327/2017. (VII. 26.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda alapító okiratát módosító okiratot az 1.
sz. mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz.
mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert
a módosító okirat aláírására. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
Gárdonyi Óvoda vezetője részére az alapító okiratot és a módosító alapító
okiratot küldje meg, a Magyar Államkincstár részére a változásbejegyzési
kérelme készítse elő, melynek 8 napon belüli benyújtására felkéri a
polgármestert, valamint a dolgozókat értesítse a munkáltató személyében
bekövetkező változásról.

A módosító okirat aláírása megtörtént, a Gárdonyi Óvoda vezetője részére az
alapító okirat és a módosító alapító okirat megküldésre került, a
változásbejegyzési kérelem a MÁK részére benyújtásra került, a változás
átvezetése megtörtént. A dolgozók kiértesítése a munkáltatójuk személyében
történő változásról megtörtént.

Határozat száma: 332/2017. (VII. 26.)
Tárgy: Világítás bővítés a Parkerdőben

A Képviselő-testület az agárdi Parkerdőben zajló sportfejlesztési munkálatok
miatt megnövekedett elektromos áramigények kielégítésére, elektromos
betápkábel kiépítésére br. 1.605.623,- Ft-ot biztosít a Gárdonyi VSC részére a
2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

A Gárdonyi VSC részére az összeg 08. 09-én kifizetésre került.

Határozat száma: 348/2017. (VII. 26.)
Tárgy: A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal villamos felújítása

A Képviselő-testület a Hivatal földszint és I. emelet villamos felújítási
munkálataival a mellékelt árajánlat szerinti tartalommal a Babovill Kft-t bízza
meg, br. 8.005.023,- Ft összegben, mely összeget 2017. évi költségvetése 7. sz.
melléklet 23. sora kerete terhére biztosít. Felkéri a jegyzőt az erről szóló
vállalkozási szerződés elkészítésével és testület elé tárására.

A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésén fogadta el a vállalkozási szerződést.

Határozat száma: 353/2017. (VIII. 16.)
Tárgy: Geotermikus kutak karbantartása

A Képviselő-testület a városi geotermikus rendszer és geotermikus kutak
karbantartását a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. bonyolításában elrendeli. A
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munkálatokra (a központi felügyeleti számítógép cseréje, szoftverének
módosítása, hardver eszközök felújítása, új kútfej létesítése, szivattyú be- és
kiépítése, kutak vizsgálata) br. 9.631.448,- Ft-ot biztosít 2017. évi költségvetése
6. sz. mellékletének 1. sora terhére.

A geotermikus rendszer és geotermikus kutak karbantartása, valamint a kifizetés
a Kft. részére megtörtént.

Határozat száma: 354/2017. (VIII. 16.)
Tárgy: Elektromos töltőállomások kialakítása

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az e-Mobil Elektromobilitás
Nonprofit Kft. a Gárdony belterület 5414 hrsz-ú ingatlanra és a 2442/2 hrsz-ú
ingatlanra saját költségén elektromos töltőállomást építsen ki és üzemeltessen.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt hozzájáruló nyilatkozatok és
együttműködési megállapodás aláírására.

A hozzájáruló nyilatkozatok, valamint az együttműködési megállapodás aláírása
megtörtént.

Határozat száma: 358/2017. (VIII. 16.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, iratrendezési

feladatainak elvégzésére

A Képviselő-testület a Hivatal irattát és levéltárát a jogszabályi előírásoknak
megfelelően rendezteti. A munkálatok lebonyolításával a Poór-Ta-Ker Kft-t
bízza meg. A feladatokra 6 millió Ft keretösszeget biztosít 2017. évi
költségvetésének általános tartalék kerete terhére.

A Képviselő-testület az iratrendezésre vonatkozó szerződést 376/2017. (IX. 27.)
sz. határozatával fogadta el.

Határozat száma: 376/2017. (IX. 27.)
Tárgy: A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratselejtezési, iratrendezési feladataira

vonatkozó megbízási szerződés elfogadása

A Képviselő-testület a Hivatal iratrendezési, iratselejtezési munkálataira a
mellékelt árajánlat szerinti tartalommal a Poór-Ta-Ker Kft-vel kötendő
megbízási szerződést aláírásra alkalmasnak ítéli. Felkéri a jegyzőt a szerződés
aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént. A Kft. az iratrendezési, iratselejtezési
feladatokat elvégezte, a számla benyújtása után az árajánlatuk szerinti megbízási
díj kifizetésre került.

Határozat száma: 377/2017. (IX. 27.)
Tárgy: A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal villamos felújítása – vállalkozási szerződés

elfogadása

A Képviselő-testület a Hivatal földszinti és I. emelet villamos felújítási
munkálataira a mellékelt árajánlat szerinti tartalommal a BABOVILL Villamos



6

Ipari Szolgáltató Kft-vel kötendő vállalkozási szerződést aláírásra alkalmasnak
ítéli. Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént. A felújítási munkákat a Kft. elvégezte, a számla
benyújtása után az árajánlatuk szerinti vállalkozási díj kifizetésre került.

Határozat száma: 385/2017. (IX. 27.)
Tárgy: A gárdonyi 2265/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására kiírt pályázat – döntés

A Képviselő-testület a gárdonyi 2265/4 hrsz-ú 655 m2 nagyságú „gazdasági
épület és udvar” megnevezésű közművesítetlen ingatlanának értékesítésére kiírt
pályázatot érvényesnek, de élve a pályázati kiírás 24. pontjában biztosított
jogával élve eredménytelennek nyilvánítja. Pályázati nyertest nem hirdet.

Érintett kiértesítése megtörtént.

Határozat száma: 391/2017. (IX. 27.)
Tárgy: Javaslat a Gárdonyi Óvoda alapító okiratának módosítására

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda alapító okiratát módosító okiratot az 1.
sz. mellékletének, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. sz.
mellékletének megfelelő tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert
a módosító okirat aláírására. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
Gárdonyi Óvoda vezetője részére a módosító okiratot és az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot küldje meg, a Magyar Államkincstár részére a
változásbejegyzési kérelme készítse elő, melynek 8 napon belüli benyújtására
felkéri a polgármestert, valamint a dolgozókat értesítse a munkáltató
személyében bekövetkező változásról.

A módosító okirat aláírása megtörtént, a Gárdonyi Óvoda vezetője részére az
alapító okirat és a módosító alapító okirat megküldésre került, a
változásbejegyzési kérelem a MÁK részére benyújtásra került, a változás
átvezetése megtörtént. A dolgozók kiértesítése a munkáltatójuk személyében
történő változásról megtörtént.

Határozat száma: 394/2017. (IX. 27.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.
jelentkezzen be önkéntesen kizárólag az „apartmanház építési projekt”
vonatkozásában közbeszerzési ajánlatkérőként.

A Zrt. értesítése a testület döntéséről megtörtént, a Zrt. önkéntesen kizárólag
közbeszerzési ajánlatkérőként történő bejelentkezése megtörtént.

Határozat száma: 398/2017. (IX. 27.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2017. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet
adományoz Mohai Judit (2484 G., Széchenyi út 34.) részére.

A kitüntető díj átadására az október 23-i ünnepség keretében került sor.
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Határozat száma: 399/2017. (IX. 27.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása

A Képviselő-testület 2017. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet
adományoz Ignáczné Jung Ágnes (2483 G., Vörömarty u. 1/A. 2/4.) részére.

A kitüntető díj átadására az október 23-i ünnepség keretében került sor.

Határozat száma: 400/2017. (IX. 27.)
Tárgy: „Művelődésügyért” kitüntető cím adományozása”

A Képviselő-testület 2017. évben „Művelődésügyért” kitüntető címet
adományoz az Iglice Népdalkör részére.

A kitüntető díj átadására az október 23-i ünnepség keretében került sor.

Határozat száma: 414/2017. (X. 18.)
Tárgy: Dinnyési kerékpárút megvilágítása – kivitelező kiválasztása

A Képviselő-testület megrendeli az Agárd-Dinnyés kerékpárút
megvilágításának kiépítését a Packers-Energo Light Kft-től. Biztosítja a br.
19.843.750,- Ft kivitelezési díjat a 2017. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására, a határozatban
foglalt módosításokkal.

A szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a kerékpárút megvilágításának
munkálatait elvégezte, részükre a kivitelezési díj a számla benyújtása után
kifizetésre került.

Határozat száma: 415/2017. (X. 18.)
Tárgy: Dinnyési kerékpárút megvilágítása – kivitelező kiválasztása

A Képviselő-testület megbízza a Lászlóvill Kft-t az Agárd-Dinnyés kerékpárút
megvilágítás kiépítésének műszaki ellenőrzésével. Biztosítja a br. 203.200,- Ft
megbízási díjat a 2017. évi költségvetése terhére. Felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt szerződés aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A szerződés aláírásra került. A műszaki ellenőrzést a Kft. elvégezte, a benyújtott
számla alapján a megbízási díj részükre kifizetésre került.

Határozat száma: 417/2017. (X. 18.)
Tárgy: Iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény kialakítása

A Képviselő-testület a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő adatok
alapján (felsorolás a határozatban) egyetért a jelenlegi iskolai felvételi körzetek
meghatározásával.

A Fm-i Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának kiértesítése a testület
döntéséről megtörtént.
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Határozat száma: 420/2017. (X. 18.)
Tárgy: Felújítási munkák elvégzése

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal villamos hálózata felújítási
munkálataihoz kapcsolódóan az I. emelet festési és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói által használt irodák aljzatburkolási munkáinak elvégzésével a Fenyő
KHT Kft-t bízza meg, 3.938.537,- 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 mellékelt vállalkozási
szerződést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, a
határozatban foglalt módosításokkal.

A szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a munkálatokat elvégezte, a benyújtott
számla alapján a vállalkozási díj kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 423/2017. (X. 18.)
Tárgy: Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kérelme

A Képviselő-testület az 1679/2017. (IX. 21.) Kormányhatározat alapján, mint
tulajdonos hozzájárul az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.  1.000.000.000,- Ft
összegű, az OTP Bank Nyrt-től történő kölcsön felvételéhez, 2032. december
31. napján történő lejárattal. Hozzájárul a hosszú lejáratú kölcsön fedezeteként
biztosítékként adott gárdonyi 3021/54 hrsz-ú, 2484 Gárdony, Agárd-Fürdő tér
1. sz. alatti ingatlan jelzálogjoggal való terheléséhez, a kölcsön tőke és járulékai
erejéig. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan nem tartozik az önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyonába, forgalomképes üzleti vagyont képez.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Zrt. vezérigazgatóját a kölcsönszerződés, a
tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződés és a jelzálogszerződés
aláírására.

A kölcsönszerződés, a tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződés és a
jelzálogjogszerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 429/2017. (XI. 15.)
Tárgy: Dinnyési parkoló kivitelezése – döntés

A Képviselő-testület megrendeli a Gárdony-Dinnyés, Posta előtti párhuzamos
parkoló kialakítását az UTÉPSZERV Kft-től. Biztosítja a br. 4.018.712,- Ft
kivitelezési díjat a 2017. évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a
mellékelt szerződés aláírására, a határozatban foglalt módosításokkal.

A szerződés aláírása megtörtént. A Kft. a munkálatokat elvégezte, a benyújtott
számla alapján a kivitelezési díj kifizetésre került.

Határozat száma: 440/2017. (XI. 29.)
Tárgy: A 2017. évi költségvetés I. félévi alakulása

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót 1 543 millió 430 ezer forint tárgyévi bevétellel és 1 606 millió 470
ezer forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal kötelező értesítése megtörtént.
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Határozat száma: 441/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások értékelése

A Képviselő-testület az önkormányzat által 2017. évben biztosított szociális
ellátások és szolgáltatások értékelése tárgyában készült beszámolót elfogadja.

A döntésről a beszámoló készítésében részt vevő FÓKUSZ Szociális Szolgálat
értesítése megtörtént.

Határozat száma: 443/2017. (XI. 29.)
Tárgy: A Gárdonyi Géza Lakóközösség közérdekű bejelentése

A Képviselő-testület a Gárdonyi Géza Lakóközösség közérdekű bejelentése
alapján Gárdonyban a Vörösmarty utca 7-es sz. főút és Gárdonyi Géza utca
közötti szakaszát, a Gárdonyi Géza utcát és a Bóné Kálmán utcát érintően
forgalomtechnikai intézkedés bevezetését nem tartja indokoltnak.

Érintettek kiértesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 445/2017. (XI. 29.)
Tárgy: A közvilágítás aktív berendezéseinek üzemeltetése

A Képviselő-testület az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő,
Gárdony város közigazgatási területén található közvilágítás aktív
berendezéseinek üzemeltetésére vonatkozó szerződésmódosítást a mellékletnek
megfelelően elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.

A szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 449/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Gárdony Városi Polgárőrség kérelme

A Képviselő-testület a Gárdony Városi Polgárőrség részére a Fm-i Rendőr-
főkapitányságtól üzemeltetésre átvett Skoda Octavia szgk. műszaki vizsgára
történő felkészítésére, vizsgáztatására; a gépjármű kötelező felelősség
biztosítására; a teljes taglétszám egyenruhával történő felszerelésére; egyéb
működési kiadásokra 400.000,- Ft támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés
8. melléklet kerete terhére.

A támogatás kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 450/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Pázmánd Női Kézilabda Sport Egyesület kérelme

A Képviselő-testület nem támogatja a Sport Egyesület kérelmét, melyben a
gárdonyi iskola tornacsarnok lelátójának bővítésére elnyert TAO
támogatáshoz szükséges 30 %-os önerőhöz (1.485.900,- Ft) kér támogatást.

Kérelmező kiértesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.
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Határozat száma: 451/2017. (XI. 29.)
Tárgy: A Sportegyesület Pázmánd és a Pázmánd Női Kézilabda SE

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Sportegyesület Pázmánd TAO
pályázat keretében a Magyar Kézilabda Szövetségtől a gárdonyi 2320 hrsz-ú
ingatlanon található iskolában konditerem építészeti kialakítására br. 6.300 eFt
70%-os támogatást nyert. A 30 % önrészt, br. 2.700 eFt-ot biztosítja a 2017. évi
költségvetés tartalék kerete terhére azzal, hogy 10 éven keresztül, heti 3x2
órában biztosítsanak lehetőséget a konditerem használatára Gárdony Város
Önkormányzat foglalkoztatottjai részére.

A 30 %-os önrész kifizetése megtörtént.

Határozat száma: 452/2017. (XI. 29.)
Tárgy: A Sportegyesület Pázmánd és a Pázmánd Női Kézilabda Sport Egyesület

kérelme

A Képviselő-testület nem támogatja a Pázmánd Női Kézilabda Sport Egyesület
kérelmét, melyben a gárdonyi iskolában kialakított konditerem gépekkel
történő berendezésére elnyert TAO támogatáshoz szükséges 30 %-os önerőhöz
(2.192.700,- Ft) kér támogatást.

Kérelmező kiértesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 453/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat megkötésére

A Képviselő-testület együttműködik a Más Fogyatékos Gyermekekért
Alapítvány által benyújtandó CSEOH-18-21 Család, Esélyteremtő és Önkéntes
Házak címpályázat megvalósításában. Elfogadja a mellékelt együttműködési
szándéknyilatkozatot. Felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat
aláírására.

A szándéknyilatkozat aláírása megtörtént.

Határozat száma: 454/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Kulturális létesítmények dolgozóinak átszervezése

A Képviselő-testület a DEOP-2.1.1/C-2008-0014. sz. „Turisztikai
desztinációk integrált fejlesztése Gárdonyban” projekt vállalásaként
foglalkoztatott 4 fő munkavállalót átcsoportosítja a Gárdonyi Géza Könyvtár
és Kulturális Központ foglalkoztatásába 2018. 01. 01-jei hatállyal, egyben az
intézmény létszámkeretét 4 fővel megemeli, azaz 13 főben határozza meg.
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az érintettek értesítéséről, valamint a
munkaviszony megszüntetéséről 2017. 12. 31. napi hatállyal. Felkéri a
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatóját a közalkalmazotti
kinevezések elkészítésére oly módon, hogy a jogviszonyok végkielégítés
tekintetében folyamatosnak tekintendőek.

A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ kiértesítése a testület
döntéséről megtörtént. Az érintett dolgozók munkaviszonyának megszüntetése
illetve a kinevezések elkészítése megtörtént.
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Határozat száma: 457/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése

A Képviselő-testület a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban a 2017. 12. 27. és 12.
29. közötti időszakra vonatkozó munkanapokra (2017. dec. 27., 28., 29.)
igazgatási szünetet rendel el. Felkéri a jegyzőt, hogy a lakosság megfelelő
tájékoztatásáról gondoskodjon. Felkéri továbbá, hogy az igazgatási szünet
időtartama alatt biztosítsa az anyakönyvi ügyeletet, a felettes szervektől érkezett
megkeresések figyelemmel kísérését, teljesítését, valamint a rendkívüli
események bekövetkezésekor szükséges, továbbá a halaszthatatlan intézkedések
megtételét.

Az igazgatási szünetről a lakosság tájékoztatása megtörtént. Az igazgatási
szünet ideje alatt az anyakönyvi ügyelet biztosítása folyamatos volt, rendkívüli
esemény nem történt, halaszthatatlan intézkedések megtételére nem volt
szükség.

Határozat száma: 458/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Gárdony 6474/14/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

A Képviselő-testület a Gárdony 6474/14/A hrsz-ú, valóságban a 2484 G.,
Széchenyi úti pavilonsoron található 31 m2 alapterületű üzlet megjelölésű
ingatlanon fennálló elővásárlási jogával nem kíván élni.

Érintett kiértesítése a Képviselő-testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 464/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés

elfogadása

A Képviselő-testület az önkormányzat és a VHG Nonprofit Kft. között a 2017.
dec. 01-től 2018. 02. 28-ig terjedő időtartamban Gárdony város területének
hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak elvégzésére vonatkozó
mellékelt vállalkozási szerződést elfogadja, a határozatban foglalt módosítással.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződést aláírására.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 465/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. eseti közbeszerzési szabályzata

A Képviselő-testület a mellékelt Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. eseti
közbeszerzési szabályzatát jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a Zrt.
vezérigazgatóját.

Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 466/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Elektromos töltőállomások kialakítása

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az e-Mobil Elektromobilitás
Nonprofit Kft. a gárdonyi 3021/54 hrsz-ú ingatlanra saját költségén elektromos
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töltőállomást építsen ki és üzemeltessen. Felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt hozzájáruló nyilatkozat és együttműködési megállapodás aláírására.

A hozzájáruló nyilatkozat, valamint az együttműködési megállapodás aláírása
megtörtént.

Határozat száma: 468/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2017. I-III. negyedévi

tevékenységéről

A Képviselő-testület a vezérigazgató tájékoztatóját a Zrt. 2017. I-III.
negyedévi tevékenységéről tudomásul veszi.

A Zrt. kiértesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 469/2017. (XI. 29.)
Tárgy: Tájékoztató az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 2017. I-III. negyedévi

tevékenységéről

A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatójának, Kovacsics Imrének 2 havi bruttó
bérével megegyező bruttó jutalmat állapít meg 2017. évi teljesítménye
elismeréseként. Felkéri a Zrt. ügyvezetését a kifizetés foganatosítására.

A Zrt. kiértesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 478/2017. (XII. 20.)
Tárgy: A 2017. évi költségvetés III. negyedévi alakulása

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolót 20683 millió 181 ezer forint tárgyévi bevétellel és 2 704 millió 456
ezer forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

A döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal kötelező értesítése megtörtént.

Határozat száma: 480/2017. (XII. 20.)
Tárgy: Tájékoztató a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2017. III.

negyedévi teljesítéséről

A Képviselő-testület a VKTKT 2017. évi III. negyedévi teljesítéséről szóló
tájékoztatót a mellékletnek megfelelően elfogadta.

A Társulás értesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 482/2017. (XII. 20.)
Tárgy: Lemondás intézményvezetői megbízásról

A Képviselő-testület elfogadja Fekete Györgyné intézményvezető
intézményvezetői megbízatásáról való lemondását 2017. de. 31. napi hatállyal.
Felkéri a polgármestert a kinevezésmódosítás elkészítésére.

A kinevezésmódosítás elkészült.
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Határozat száma: 483/2017. (XII. 20.)
Tárgy: Lemondás intézményvezetői megbízásról

A Képviselő-testület a Gárdonyi Óvoda intézményvezetői feladatainak
ellátásával Oláh Istvánnét, a Gárdonyi Óvoda közalkalmazottját bízza meg,
2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-éig szóló egy éves időtartamra. A megbízott
intézményvezető bérét a határozatban foglaltak szerint állapítja meg. Felkéri a
polgármestert a kinevezésmódosítás elkészítésére.

A kinevezésmódosítás elkészült.

Határozat száma: 499/2017. (XII. 20.)
Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodásának módosítása

A Képviselő-testület a Megállapodás módosítását a határozatban foglaltak
szerint fogadta el. A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglaltak
szerint fogadja el a Társulási megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.

A Társulás kiértesítése a testület döntéséről megtörtént.

Határozat száma: 514/2017. (XII. 20.)
Tárgy: A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének kinevezése

A Képviselő-testület a Kft. ügyvezetőjévé Bor Dánielt választja meg 2018. 01.
01-től 2022. 12. 31. napjáig szóló határozott időtartamra. Az ügyvezető
munkabérét havi br. 550.000,- Ft-ban állapítja meg. Felhatalmazza a
polgármestert a mellékelt munkaszerződés aláírására, a határozatban foglalt
módosításokkal.

A munkaszerződés aláírása megtörtént.

Határozat száma: 516/2017. (XII. 20.)
Tárgy: Az Agárdi Zöld Kft. ügyvezetőjének megbízása

A Képviselő-testület a Kft. ügyvezetőjévé Bor Dánielt választja meg 2018. 01.
01-től 2022. 12. 31. napjáig szóló határozott időtartamra, térítésmentesen.
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megbízási szerződés aláírására, a
határozatban foglalt módosításokkal.

A megbízási szerződés aláírása megtörtént.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a 440/2016. (XII. 14.),
475/2016.(XII. 21.), 192/2017. (V. 17.), 249/2017. (VI. 14.), 254/2017. (VI. 14.), 265/2017. (VI. 14.),
319/2017. (VII. 12.), 320/2017. (VII. 12.), 321/2017. (VII. 12.), 323/2017. (VII. 12.), 327/2017. (VII.
26.), 332/2017. (VII. 26.), 348/2017. (VII. 26.), 353/2017. (VIII. 16.), 354/2017. (VIII. 16.), 358/2017.



14

(VIII. 16.), 376/2017. (IX. 27.), 377/2017. (IX. 27.), 385/2017. (IX. 27.), 391/2017. (IX. 27.),
394/2017. (IX. 27.), 398/2017. (IX. 27.), 399/2017. (IX. 27.), 400/2017. (IX. 27.), 414/2017.
(X. 18.), 415/2017. (X. 18.) 417/2017. (X. 18.), 420/2017. (X. 18.), 423/2017. (X. 18.),
429/2017. (XI. 15.), 440/2017. (XI. 29.), 441/2017. (XI. 29.), 443/2017. (XI. 29.), 445/2017.
(XI. 29.), 449/2017. (XI. 29.), 450/2017. (XI. 29.), 451/2017. (XI. 29.), 452/2017. (XI. 29.),
453/2017. (XI. 29.), 454/2017. (XI. 29.), 457/2017. (XI. 29.), 458/2017. (XI. 29.), 464/2017.
(XI. 29.), 465/2017. (XI. 29.), 466/2017. (XI. 29.), 468/2017. (XI. 29.), 469/2017. (XI. 29.),
478/2017. (XII. 20.), 480/2017. (XII. 20.), 482/2017. (XII. 20.), 483/2017. (XII. 20.), 499/2017.
(XII. 20.) 514/2017. (XII. 20.), 516/2017. (XII. 20.) számú határozatok végrehajtásáról
jóváhagyólag tudomásul veszi.

Gárdony, 2018. január 18.

Tóth István
polgármester

Készítette: Pétervári Istvánné főelőadó


