







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Meghívó 2019.02.21.
	1. Algyő Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása
	2. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete
	Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (....) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
	2019. évi költségvetés PGB véleményezése

	3. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtási rendelete 
	4. 2018. évi II. félévi adóügyi beszámoló
	5. AKTV Kft. 2019. évi üzleti terve
	6. Társadalmi szervezetek 2018. évi beszámolója
	7. Társadalmi szervezetek 2019. évi támogatási igénye
	8. Az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület 2018. évi beszámolója és 2019. évi támogatási igénye
	9. Az Algyői Sportkör 2018. évi beszámolója és 2019. évi támogatási igénye
	10. Alapítványok támogatási kérelme
	11. Polgármesteri Alap 2018. évi felhasználása
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	13. A fiatalok első lakásszerzéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
	14. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról és az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
	15. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosítása
	16. A Gyevitur Nkft. beszámolója ÁSZ intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban
	Pénzkezelési szabályzat 2018.
	Számviteli politika

	17. "Algyő, belterületi utak aszfaltozása (2017. évi áthúzódó)" tárgyú beruházás - Vállalkozási szerződés módosítása
	18. Kuktor köz - műszaki tartalom csökkentés
	19. Kastélykert utca és Vásárhelyi utca üzemeltetői jogok átvétele
	20. Ivóvízminőség javító program önkormányzati társulás 2019. évi költségvetése
	21. A Vízügyi Építési Alap 2019. évi felosztása és a 2018. évi felhasználás elszámolása
	22. A Szegedi Vízmű Zrt. pályázata Víziközművek Energiahatékonyság Fejlesztésére
	23. Szegedi Vízmű Zrt. 2019. évi koncessziós díjra vonatkozó megállpodás jóváhagyása
	24. Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okirat módosítása
	25. AESZI Bóbita Bölcsőde nyári zárva tartása
	26. Tájékoztató a 2019. évi Tavaszi Algyői Egészséghetekről
	27. Tarjánvárosi Rendőrörs parancsnoki kinevezése
	28. Gyevitur Nkft. ügyvezetői pályázat kiírása
	29. Gyevi Portéka védjegy szabályzata
	30. A Magyar Kender és Len Vertikum Szakmai Érdekképviseleti Egyesület, mint bérlő kérelme telephely bejelentése engedélyezéséhez
	31. Algyő, Kikelet u. 4. szám alatti ingatlan hasznosítása
	32. Örkény Csaba Zoltán kérelme az Algyő, Búvár u. 9. fszt. 4. szám alatti bérlakás bérletének meghosszabbítására
	33. Algyői Természetvédő Horgászegyesület kérelme a horgásztanya ingyenes használata iránt
	34. Algyői Tiszavirág Nyugdíjas Klub Szakácskönyv összeállítása
	35. 2019. évi cafetéria kereten kívüli egyes meghatározott juttatásnak nem minősülő nem pénzbeli ellátás
	36. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
	37. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
	38. Egyebek
	39. Pályázati lehetőség "Bölcsödei fejlesztési program" című pályázati kiírásra VI.
	40. Algyő, Egészségház u 42. emelet 2. szám alatti bérlete
	41. Boldizsár Antalné, Algyő, Kastélykert u. 79. szám alatti lakos hulladékszállítási díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása
	42. Kabai Sándorné, Algyő, Egészségház u. 35. szám alatti lakos hulladékszállítási díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása
	43. Nagy István Ferencné, Algyő, Hóvirág u. 39. szám alatti lakos hulladékszállítási díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása
	44. Vidács Jánosné, Algyő, Fazekas u. 52. szám alatti lakos hulladékszállítási díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása

