
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

198/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018. június 21. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. Gyevitur Nkft. Állami Számvevőszéki ellenőrzése, intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Gyevitur Nkft. Állami Számvevőszéki ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv 
Előterjesztő: Bella Árpád ügyvezető 

3. AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. Állami Számvevőszéki ellenőrzése, 
intézkedési terv elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

4. AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. Állami Számvevőszéki ellenőrzéshez 
kapcsolódó intézkedési terv 
Előterjesztők: Ballai Ferenc ügyvezető 

5. A Gyevitur Nkft. 2018. I. negyedéves beszámolója 
Előterjesztők: Dr. Füzesy István PGB elnök 
    Bella Árpád ügyvezető  

6. Tájékoztatás az AKTV Kft. hátralékkezeléséről 
Előterjesztő: Ballai Ferenc ügyvezető 

7. Közterület-felügyelet kialakítása Algyő Nagyközség közigazgatási területén  
Előterjesztő: Jegyző 

8. Közterület-felügyeletről szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Jegyző 

9. Algyői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

10. Szegedi Vízmű Zrt. 2017. évi pénzügyi és műszaki beszámolója a vízi-közmű 
hálózat koncessziós üzemeltetéséről 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. 2017. évi mérleg és 2018. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. 2017. évi mérleg és 2018. évi üzleti 
terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

13. A Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nkft. 2017. évi beszámolójának 
elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Turisztikai Kerekasztal létrehozása 
Előterjesztő: Dr. Füzesy István PGB elnök 



15. Települési Értéktár Bizottságba új tag választása 
Előterjesztő: Jegyző  

16. 2018. évi igazgatási szünet elrendelése 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. év II. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 

18. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Aljegyző 

19. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Egyebek 
21. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Algyőn” 3. számú 

közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
Zárt ülés: 

22. Az Algyői Szivárvány Óvoda intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat 
elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Algyő 1785/14 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosváltásához hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Polgármester 

24. Vidács Jánosné, Algyő, Fazekas u. 52. szám alatti lakos hulladékszállítási 
díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

199/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. Állami Számvevőszéki ellenőrzése, intézkedési terv 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyevitur Nkft. Állami Számvevőszéki 
ellenőrzése, intézkedési terv elfogadása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék jelentését a 
GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Kft. ellenőrzése tárgyában 
tudomásul veszi, és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi intézkedési tervet állítja össze: 
 
2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kötelezi a Jegyzőt, hogy a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) 
bekezdésében előírtak ellenére a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, 
valamint az Munka Törvénykönyve 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók 
javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások 
módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzatot elkészítése. 
 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Jegyző 
 
3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjét az alábbi 
intézkedések végrehajtására kötelezi: 
 

1.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen a számviteli politika és a 
pénzkezelési szabályzat módosításáról, hogy azok feleljenek meg a hatályos 
Számviteli törvény előírásainak. 
 
A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásának 
megfelelően a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat elkészítéséről, és a fenti 
jogszabály 1. mellékletében előírt adatok közzétételéről. 
 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 



2.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény és a Leltározási szabályzat előírásainak megfelelő leltározás 
elvégzéséről és az egyszerűsített éves beszámolók mérlegtételeit alátámasztó 
leltár elkészítéséről. 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 
3.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen az eszközök üzembe helyezésének a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelő 
dokumentálásáról, valamint az értékcsökkenés jogszabályi előírásoknak 
megfelelő elszámolásáról. 

 
Határidő: 2018. évi szeptember havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 
4.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedjen az egyszerűsített éves beszámolók 

kiegészítő mellékleteinek Számv. tv. előírásainak megfelelő elkészítéséről. 
 

Határidő: 2019. évi május 15. - a Gyevitur Nkft. 2018. évi eredmény és mérleg 
kimutatása 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Állami Számvevőszék elnöke 
4. Gyevitur Nkft. ügyvezető 
5. Stefán József, könyvvizsgáló 
6. Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

200/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. Állami Számvevőszéki ellenőrzéséhez kapcsolódó 

intézkedési terv 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Gyevitur Nkft. Állami 
Számvevőszéki ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék jelentését a 
GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Kft. ellenőrzése tárgyában 
tudomásul veszi, és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) 
bekezdése alapján a GYEVITUR Nkft. ügyvezetőjének alábbi intézkedési tervét elfogadja: 
 

1.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedik a számviteli politika és a pénzkezelési 
szabályzat módosításáról, hogy azok feleljenek meg a hatályos Számviteli 
törvény előírásainak. 
 
A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedik az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásának 
megfelelően a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat elkészítéséről, és a fenti 
jogszabály 1. mellékletében előírt adatok közzétételéről. 
 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 
2.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedik a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény és a Leltározási szabályzat előírásainak megfelelő leltározás 
elvégzéséről és az egyszerűsített éves beszámolók mérlegtételeit alátámasztó 
leltár elkészítéséről. 
 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 
3.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedik az eszközök üzembe helyezésének a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelő 
dokumentálásáról, valamint az értékcsökkenés jogszabályi előírásoknak 
megfelelő elszámolásáról. 

 
Határidő: 2018. évi szeptember havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 



4.) A Gyevitur Nkft. ügyvezetője intézkedik az egyszerűsített éves beszámolók 
kiegészítő mellékleteinek Számv. tv. előírásainak megfelelő elkészítéséről. 
Határidő: 2019. évi május 15. - a Gyevitur Nkft. 2018. évi eredmény és mérleg 
kimutatása 
Felelős: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

 
2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjét kötelezi a 
határozatban megfogalmazott intézkedések végrehajtására, és az intézkedési terv Állami 
Számvevőszék Elnökének való megküldésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Állami Számvevőszék elnöke 
4. Gyevitur Nkft. ügyvezető 
5. Stefán József, könyvvizsgáló 
6. Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
KIVONAT 

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

201/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. Állami Számvevőszéki 

ellenőrzése, intézkedési terv elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. 
Állami Számvevőszéki ellenőrzése, intézkedési terv elfogadása” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék jelentését az AKTV 
Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ellenőrzése tárgyában tudomásul veszi, és az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi intézkedési tervet állítja össze: 
 
2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kötelezi a Jegyzőt, hogy a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) 
bekezdésében előírtak ellenére a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, 
valamint az Munka Törvénykönyve 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók 
javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások 
módjának, mértékének elveire, annak rendszerére vonatkozó szabályzatot elkészítése. 
 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Jegyző 
 
3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. 
ügyvezetőjét az alábbi intézkedések végrehajtására kötelezi: 
 

1.) Az ügyvezető intézkedjen a számviteli politika és a pénzkezelési szabályzat 
módosításáról, hogy azok feleljenek meg a hatályos Számviteli törvény 
előírásainak. 
 
Határidő:  2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős:  AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezető 

 
2.) Az ügyvezető intézkedjen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 

Leltározási szabályzat előírásainak megfelelő leltározás elvégzéséről és az 
egyszerűsített éves beszámolók mérlegtételeit alátámasztó leltár 
elkészítéséről. 
 
Határidő:  2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 



Felelős:  AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezető 
 

3.) Az ügyvezető intézkedjen az eszközök üzembe helyezésének a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelő dokumentálásáról, valamint 
az értékcsökkenés és a személyi jellegű ráfordítások jogszabályi előírásoknak 
megfelelő elszámolásáról. 

 
Határidő:  2018. évi szeptember havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős:  AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Állami Számvevőszék elnöke 
4. AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezető 
5. Stefán József, könyvvizsgáló 
6. Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

202/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. Állami Számvevőszéki 

ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető „AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető 
Kft. Állami Számvevőszéki ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék jelentését az AKTV 
Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ellenőrzése tárgyában tudomásul veszi, és az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az 
AKTV Kft. ügyvezetőjének alábbi intézkedési tervét elfogadja: 
 

1.) Az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezetője intézkedik a 
számviteli politika módosításáról, hogy az feleljen meg a hatályos Számviteli 
törvény előírásainak. 

 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezető 

 
2.) Az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezetője intézkedik a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően az egyszerűsített 
éves beszámolók mérlegtételeit alátámasztó leltár elkészítéséről. 
 
Határidő: 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezető 

 
3.) Az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezetője intézkedik az 

eszközök üzembe helyezésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
előírásainak megfelelő dokumentálásáról, valamint az értékcsökkenés és a 
személyi jellegű ráfordítások jogszabályi előírásoknak megfelelő elszámolásáról. 

 
Határidő: 2018. évi szeptember havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezető 

 
2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. 
ügyvezetőjét kötelezi a határozatban megfogalmazott intézkedések végrehajtására, és az 
intézkedési terv Állami Számvevőszék Elnökének való megküldésére. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Állami Számvevőszék elnöke 
4. AKTV Kft. ügyvezető 
5. Stefán József, könyvvizsgáló 
6. Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

203/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyevitur Nkft. 2018. I. negyedéves beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Füzesy István Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök és Bella 
Árpád ügyvezető „A Gyevitur Nkft. 2018. I. negyedéves beszámolója” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal 
elfogadja a Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető 2018. I. negyedévi pénzügyi 
beszámolóját, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2018. június 06-i rendkívüli 
ülésén adott tájékoztatását, továbbá felkéri ügyvezető urat az előterjesztés szerint 
meghatározott intézkedéseket megtételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Dr. Füzesy István Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
4. Bella Árpád ügyvezető 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

204/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás az AKTV Kft. hátralékkezeléséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület 2018. június hó 21. napján tartott ülésén megtárgyalta Ballai Ferenc ügyvezető 
„Tájékoztatás az AKTV Kft. hátralékkezeléséről” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Ballai Ferenc 
ügyvezetőnek az AKTV Kft. hátralékkezeléséről készített tájékoztatását. 

2) A Képviselő-testület felkéri Ballai Ferenc ügyvezetőt, hogy a 2018. novemberi 
havi soros testületi ülésre készítsen tájékoztatást arról, hogy az AKTV Kft. 
vonatkozásában javult-e a kintlévőségek kezelésének eredményessége. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Ballai Ferenc ügyvezető 
4. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

205/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Közterület-felügyelet kialakítása Algyő Nagyközség közigazgatási 

területén 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Közterület-felügyelet kialakítása Algyő Nagyközség 
közigazgatási területén” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. július 1. napjától közterület-

felügyeletet hoz létre. 
 

2) A Képviselő-testület a közterület-felügyelet feladatait az Algyői Polgármesteri 
Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő közterület-felügyelő útján kívánja elláttatni 2018. 
július 1. napjától. A közterület-felügyelő bérezése a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint történik. 

 
3) A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzat és a Csongrád Megyei 

Rendőr Főkapitányság között 2013. március 12. napján együttműködési 
megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 

4) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

5) A Képviselő-testület kéri, hogy a közterület felügyelet kialakításáról szóló 
tájékoztató jelenjen meg az Algyői Hírmondóban és Algyő facebook oldalán. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Ludányi Attila, Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Horgos Nóra, személyügyi referens 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

206/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
azzal, hogy annak rendelkezéseit 2018. július 1. napjától kell alkalmazni. 
 

2) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt az új SZMSZ elfogadásából eredő intézkedések 
megtételére. 
 

3) Az SZMSZ elfogadott változata jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. valamennyi csoportvezető 
4. Horgos Nóra személyügyi referens 
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



Melléklet a 206/2018. (VI.21.) Kt. határozathoz 
 

Algyői Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján készült az Algyői 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) az 
alábbiak szerint: 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A HIVATAL ELNEVEZÉSE, ADATAI 

 
1. A Hivatal elnevezése: Algyői Polgármesteri Hivatal 
 
2. A Hivatal székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
 
3. A Hivatal alapító okirata kelte, száma: Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 

378/2014. (XI.27.) Kt. számú határozata 2015. január 1. napjával alapította 
 
4. A Hivatal: 

a) számlaszáma:    12067008-01330752-00100002. 
b) számlavezetője:    Raiffeisen Bank Zrt. 
c) törzskönyvi azonosító száma:  830645 
d) Adószáma:    15830645-2-06 
e) Áfaalanyisága:    2-06 

 
5. A Hivatal jogállása: önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
 
6. A Hivatal irányító szerve: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
II. A HIVATAL FELADATAI 
 
A Hivatal ellátja a jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt és az alapító okiratában 
foglalt feladatokat, különösen: 
 

1. az Önkormányzat működésével, 
2. az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos, 
3. az Önkormányzat igazgatási tevékenységével, 
4. az Önkormányzat és intézményei pénzügyi és számviteli ügyeivel, 
5. a vagyonnyilvántartás vezetésével, 
6. adóigazgatással, 
7. végrehajtással, 
8. az országgyűlési, helyi képviselő választással, népszavazással, népi 

kezdeményezéssel, 
9. anyakönyvi, állampolgársági, népesség nyilvántartási, 
10. hagyatéki,  



11. szociális igazgatási, 
12. egészségügyi igazgatási, 
13. gyermekvédelemi, 
14. családvédelmi, 
15. építéshatósági szakhatósági közreműködési, 
16. pályázati forrásteremtési, 
17. közbeszerzési eljárással kapcsolatos, 
18. települési sajtó és marketing, 
19. ifjúságvédelmi, esélyegyenlőségi, 
20. rendezvényszervezési, 
21. települési sport, 
22. közterület használati, 
23. közútkezelői, 
24. birtokvitás ügyekkel kapcsolatos, 
25. állattartással kapcsolatos, 
26. kereskedelmi hatósági 
27. telephely-engedélyezési feladatokat. 

 
III. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
A Hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben és vonatkozó egyéb jogszabályokban, helyi rendeletekben valamint a 
Képviselő-testületek határozataiban számára meghatározott feladatokat Algyő település 
közigazgatási területén. 
Mindezeken túl a csoportok ellátják a polgármester és a jegyző által meghatározott 
feladatokat. 
 
IV. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
A Hivatal köztisztviselői létszáma:   23 fő  

Mt. hatálya alá tartozó:     1 fő 
 
A Hivatal szervezeti felépítése: 

I. Jegyző 
II. Aljegyző 
III. Jegyzői titkárság:    - jegyzői referens, 
      - személyügyi előadó, 
      - titkársági referens, 

 - takarító (2) - (MT - önkormányzati 
létszám) 

 
IV. Pénzügyi és Adócsoport   - csoportvezető, 

- könyvelő (2), 
      - pénzügyi előadó (2), 
      - pályázati pénzügyi előadó, 
      - pénztáros, 
       - adóügyi előadó, 
      - pénzügyi ügyintéző 

  



V. Igazgatási és Szociális Csoport:  - szociális előadó, 
      - igazgatási előadó, 
      - iktató 
      - igazgatási ügyintéző (MT –  
      önkormányzati létszám) 
 
 
VI. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport:- csoportvezető, 

- építéshatósági ügyintéző (2), 
     - pályázati referens, 
     - üzemeltetési előadó, 

- műszaki előadó (MT), 
- mezőőr (2) – (MT - önkormányzati  
létszám) 
- közterület-felügyelő 

 
A Jegyzői titkárság közvetlen irányítását a jegyző, a csoportok közvetlen irányítását a 
csoportvezetők látják el. Az aljegyző, a csoportvezetők a jegyző közvetlen irányítása alatt 
állnak.  
 
A polgármester egyetértésével, a jegyző által, a Képviselő-testület bizottságaihoz rendelt 
titkárok: 

1. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság:  pénzügyi előadó 
2. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság: pályázati referens 
3. Humán és Ügyrendi Bizottság:    szociális előadó 

 
V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK A FELADATAI 

 
I. Jegyzői Titkárság: 
 
Jegyzői/Aljegyzői feladatok: 

- a Hivatal irányítása, ellenőrzése, szakmai segítése, munkáltatói jogok gyakorlása, 
- a Képviselő-testület, a bizottságok és a tisztségviselők munkáját segítő szervezési, 

jogi, adminisztrációs feladatokat, 
- előterjesztések készítése, 
- rendelet tervezet készítése, 
- törvényességi szempontból véleményezi az előterjesztéseket, határozatokat és 

rendelet tervezeteket, 
- jogi segítség nyújtás a csoportok részére az előterjesztések előkészítésében, 
- gondoskodik a Képviselő-testületi ülések előkészítéséről, a Képviselő-testületi 

tagok részére az anyagok eljuttatásáról és más meghívottak részére történő 
elküldéséről, 

- összeállítja a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét, elkészíti a határozatokat, 
gondoskodik az érintetteknek való elküldéséről, 

- gondoskodik a Képviselő-testületi és a bizottsági jegyzőkönyvek elküldéséről a 
Csongrád Megyei Kormányhivatalnak, figyeli a határidők betartását, 

- őrzi a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit, 
- szerződések ellenjegyzése,  
- közmeghallgatás megszervezése, 



- választások, népszavazás előkészítése, lebonyolítása, 
- intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, 
- eljár a birtokvitás ügyekben, 
- kereskedelmi hatósági ügyekben eljár, 
- bérleti szerződések, adásvételi szerződések előkészítése, 
- hatályos rendeletek módosításai, egységes szerkezetbe foglalása, azok 

nyilvántartása, 
- hivatal takarításának megszervezése, 
- ellátja a közterület-használattal kapcsolatos feladatokat, 
- fakivágási engedélyek kiadása, 
- ellátja az egészségügyi igazgatási feladatokat. 
- Humán és Ügyrendi Bizottság adminisztratív feladatainak ellátása. 

 
Titkársági feladatok: 

- közlönyök gyűjtése, nyilvántartása, 
- napi posta bontása, szétosztása, 
- testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, rendeletek, határozatok 

továbbítása a képviselőknek, 
- testületi anyag nyilvántartása, 
- kapcsolatot tart az önkormányzati intézményekkel, civil szervezetekkel, 

lakossággal, médiával, 
- protokoll tevékenység szervezése, 
- rendezvények szervezése, 
- sajtótevékenység. 

 
Ellátói feladatok: 

- irodaszerek igénylése, vásárlása, 
- a hivatal dologi kiadását terhelő vásárlások, 
- Képviselő-testületi ülésekre anyagbeszerzés, 
- parkolójegyek beszerzése, kiadása, 
- szakkönyvek, közlönyök, szaklapok, folyóiratok igény szerinti beszerzése, 
- gépek, eszközök rendszeres karbantartása, javíttatás megszervezése 

 
Humánpolitikai feladatok: 

- személyügy (Polgármesteri Hivatal és az intézményvezetők), 
- munkaügy (Polgármesteri Hivatal és az intézmények), 
- humánpolitika (továbbképzések nyilvántartása, vezetése), 
- gépjármű ügyintézés, nyilvántartás, elszámolás, 
- szabadságok vezetése, nyilvántartása, 
- jelenléti ívek ellenőrzése, 
- vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, kezelése (köztisztviselők, képviselők), 
- képviselőkkel kapcsolatos megbízások elkészítése, 
- kapcsolattartás a MEP-el, Egészségpénztárakkal, Nyugdíjpénztárakkal, 

Munkaügyi Központtal, MÁK-ral, 
- intézményvezetői vagy más álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos eljárások, 
- kulturális szakemberek továbbképzése, 
- orvosi alkalmassági vizsgálat megszervezése, 
- munkavállalói adózással kapcsolatos feladatok, 
- ellátja a helyi foglalkoztatás politikával kapcsolatos önkormányzati feladatokat, 



- kezeli a személyi anyagokat, nyilvántartásokat, 
- gondoskodik a munkavédelemről és a Polgármesteri Hivatal tűzvédelméről. 
 

Informatikai feladatok: 
- számítástechnikai rendszerek figyelemmel kísérése, korszerűsítése, 
- hivatal dolgozói számítógépes munkájának segítése, 
- új számítógépes programok bevezetésének segítése szükség szerint oktatása, 
- választáskor, népszavazáskor a számítástechnikai háttér biztosítása, 
- adatkezelés, archiválás, informatikai védelem ellátása.  

 
II. Adó és Pénzügyi Csoport: 
 

- előkészíti és végrehajtja (a végrehajtást ellenőrzi) a polgármester és a jegyző 
hatáskörébe tartozó ügyeket, 

- közreműködik a Képviselő-testület gazdasági programjának előkészítésében, 
végrehajtásában, 

- előkészíti az éves költségvetési koncepciót, javaslatot, költségvetési rendeletet, 
- közreműködik a jóváhagyott költségvetési rendelet végrehajtásában, 
- gondoskodik az intézmények pénzellátásáról, 
- előkészíti a költségvetési rendelet évközi módosítását, 
- összeállítja az éves, féléves, háromnegyed éves költségvetési beszámolókat, 
- rendszeresen információt szolgáltat az Önkormányzat költségvetési 

gazdálkodásáról, 
- ellátja a részben önálló intézmények teljes körű gazdálkodási feladatait, 
- közreműködik az önkormányzat és intézményei számviteli rendjének 

kialakításában, ellátja ennek feladatait, 
- előkészíti az önkormányzat és intézményei éves költségvetési pénzmaradvány 

megállapítását, 
- adatokat szolgáltat az intézményi törzsadattár folyamatos karbantartásához, 
- közreműködik az önkormányzat hitelfelvételében, 
- szükség szerint javaslatot tesz az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokra, 
- közreműködik az önkormányzat által alapított gazdálkodási szervek 

ellenőrzésében, 
- gondoskodik az ideiglenesen szabad pénzeszközök kamatozó betétként való 

elhelyezéséről, 
- előkészíti a pénzintézettel kötendő szerződéseket, 
- gondoskodik az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő operatív, analitikus 

számviteli nyilvántartások vezetéséről, 
- ellátja a házipénztárral összefüggő feladatokat, 
- biztosítja az önkormányzatot megillető bevételek beszedését, 
- nyilvántartja és kezeli az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakat, 
- gondoskodik a tulajdonba tartozó vagyon nyilvántartásáról, leltározásáról, a 

készletgazdálkodásáról, 
- ellátja a hivatali információs rendszer kialakításával és működtetésével 

kapcsolatos feladatokat, 
- eljár a helyi adók, a gépjárműadó, továbbá az adók módjára behajtandó 

köztartozások ügyében, 
- közreműködik a helyi adóról szóló rendelet előkészítésében 
- ellátja a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság adminisztrációját 



- kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral, 
- közreműködik a pénzügyi kintlévőségek behajtásában, 
- gondoskodik az ingatlan vagyonkataszter vezetéséről. 

 
III. Igazgatási és Szociális Csoport: 
 

- előkészíti, végrehajtja a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ügyeket, 
- ellátja a hivatali iktatási, ügyirat-kezelési feladatait, 
- számítógépes nyilvántartással vezeti a lakcím és népesség nyilvántartást, 
- gondoskodik az anyakönyvi igazgatásról, 
- részt vesz a hagyatéki ügyekkel kapcsolatos eljárásban, 
- ellátja a szociális és gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyintézést, 
- előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó szociális önkormányzati hatósági 

ügyeket, 
- ellátja a hirdetményekkel kapcsolatos feladatkört, 
- ellátja az önkormányzat hatáskörébe tartozó választással kapcsolatos 

feladatokat, 
- kiállítja a hatósági bizonyítványokat, hatósági ellenőrzéseket végez 
- ellátja a közoktatási, közművelődési, továbbá más kulturális tevékenységekkel 

kapcsolatos igazgatási feladatokat, 
- közreműködik a gyermek-, ifjúságvédelmi ügyek helyi koordinálásában 

 
IV. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport: 
 

- lebonyolítja a költségvetésben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatokat, 
- intézi a jegyző hatáskörébe tartozó elsőfokú építéshatósági ügyeket, 
- gondoskodik a településrendezési eszközök elkészítéséről, karbantartásáról és 

nyilvántartásáról, 
- nyilvántartja az ingatlanok tulajdoni lapjait, 
- figyelemmel kíséri és elkészíti a községfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, 
- építési engedélyek, bontási engedélyek, használatbavételi engedélyek kiadása, 
- az építési engedély nélküli kivitelezés esetén a fennmaradási engedély 

elbírálásáig a kivitelezés folytatásának megtiltása, 
- szükség szerint bontás elrendelése, 
- a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása, 
- fennmaradási engedély megadása, 
- építés-rendészeti birság kiszabása. 
- telekhatár-rendezés, telekegyesítés, telekfelosztás, telekcsoport újra osztás, 
- telekalakítási engedély kiadása, 
- változási vázrajzok záradékolása, 
- a szabályozási terv előírásai betartásának ellenőrzése, illetve előírása. 
- a hazai és EU-s pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, 
- a Képviselő-testület részére előterjesztés készítése, különösen a pályázati önerő 

biztosítására vonatkozó döntések előkészítése, 
- sikeres pályázat esetén a pályázat végrehajtása, 
- a pályázati források lehívásához szükséges pénzügyi és szakmai dokumentáció 

összeállítása, 
- pályázatokkal kapcsolatos levelezések lebonyolítása, 
- közreműködés a pályázati ellenőrzési folyamatokban, 



- pályázati szakmai-, pénzügyi rész-, és pályázatot lezáró beszámoló készítése, 
- kiemelt kapcsolat tartása a saját források tervezhetősége és nyilvántartása 

érdekében a Pénzügyi és Adócsoporttal, 
- közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel. 
- gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületének üzemeltetéséről, 
- ellátja az önkormányzati tulajdonba tartozó vagyon kezeléséhez tartozó 

feladatokat, 
- közreműködik vagyonhasznosítási szerződések összeállításában, 
- közreműködik az önkormányzat kommunális feladatainak ellátásában, 
- gondoskodik a települési hulladék-gazdálkodásról és az ártalmatlanításról, 
- ellátja a település közüzemi szolgáltatások ellátásával kapcsolatos teendőket, 
- kapcsolatot tart a vízszolgáltatást biztosító Szegedi Vízmű Zrt-vel, 
- megszervezi a helyi útfenntartással, karbantartással kapcsolatos munkákat, 
- ellátja a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság adminisztrációját, 
- ellátja a honvédelmi igazgatással kapcsolatos önkormányzati teendőket, 
- katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok megszervezése, jelentése, 
- ellátja a mezőőri feladatokat, 
- ellátja a közterület-felügyelői feladatokat, 
- közterület használat ellenőrzése. 

 
A Hivatal szervezeti felépítését az 1. számú függelék tartalmazza. 

 
VI. A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSE 
 
1. A hivatal valamennyi köztisztviselőjének alapvető feladata a kulturált ügyfélfogadás 
az ügyfelek közigazgatási, hatósági ügyeinek törvényes, gyors intézése, szakszerű 
tájékoztatás nyújtása.  
 
2. A köztisztviselő feladatait a köz, érdekében a jogszabályoknak és az irányító testület 
döntéseinek megfelelően szakszerűen köteles ellátni. 
 
3. Az ügyintézők felelősek a saját tevékenységükért és munkaterületükön a törvényesség 
betartásáért. 
 
4. A Hivatal szervezeti egységei tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. A 
feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egység feladatát is érintő ügyekben az 
érdekeltek egyeztetve kötelesek eljárni. 
 
5. Munkarend: 

A munkarendet a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. 
 
6. Ügyfélfogadás rendje: 
 

Hétfő:   8-15 óra között 
Szerda: 8-17 óra között 
Péntek:  8-12 óra között 

 
A Pénztár nyitva tartása: 

Hétfő:   9-12 óra, valamint  13-15 között 



Szerda:  9-12 óra, valamint  13-17 óra között 
Péntek:  9-12 óra között 

 
A munkaközi szünet időtartama egységesen 30 perc, melyet 12,00 órától - 12,30 
percig lehet igénybe venni.  
 
7. Kiadmányozás rendje: 

A hivatalban a polgármester, illetve a jegyző a hatáskörükbe tartozó ügyekben 
szabályozzák a kiadmányozás rendjét. 

 
8. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés: 

Az Algyő Nagyközség Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal 
meghatározott feladataira megtervezett és jóváhagyott költségvetési 
előirányzatok terhére lehet kötelezettséget vállalni, figyelembe véve a Képviselő-
testület által évközben elfogadott módosításokat is. 
 
A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, valamint az utalványozás 
szabályozását a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló 
szabályzata tartalmazza.  

 
9. A Hivatal képviselete: 

A Hivatalt – a jogi képviselet kivételével – a jegyző képviseli. A jegyző távolléte 
esetén az aljegyző, vagy a jegyző által kijelölt személy képviseli a Hivatalt. 

 
10. A Hivatal ügyiratkezelése: 

Az „Algyői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata” tartalmazza a 
Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelésének rendjét.  

 
11. Bélyegzők leírása, használata: 

A polgármester hivatalos körbélyegzője: 
„Algyő Nagyközség Polgármestere, közepén a magyar címerrel” 

 
A jegyző hivatalos körbélyegzője: 
„Algyő Nagyközség Jegyzője, közepén a magyar címerrel” 

 
A Polgármesteri Hivatal hivatalos körbélyegzője: 
„Algyői Polgármesteri Hivatal közepén a magyar címerrel” 

 
A Polgármesteri Hivatal levelezése során: 
„Algyői Polgármesteri Hivatal 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.” feliratú fejbélyegzőt használja. 

 
A polgármester bélyegző lenyomatát csak az aláírásával ellátott kiadványokon 
lehet használni, a jegyző bélyegző lenyomatát csak az aláírásával ellátott 
kiadványokon lehet használni, míg a Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegző 
lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadványokon 
lehet használni. 
 
Valamennyi hivatali dolgozó csak a rendelkezésére bocsátott bélyegzőt jogosult 



használni, a bélyegző-nyilvántartásnak megfelelően. 
A nyilvántartó a használatra kiadott bélyegzők meglétét kétévenként köteles 
ellenőrizni. 

 
12. Helyettesítés rendje: 

A jegyző az aljegyzőt jelöli ki helyettesének. Az ügyintézők munkaköri 
leírásukban foglaltak szerint látják el a helyettesítési feladataikat. 

 
13. A munkakör átadás-átvételének rendje: 

A munkakörök átadás-átvételét az egyes munkakörökben bekövetkezett személyi 
változások, valamint tartós távollét (várhatóan 6 hónapot meghaladó) esetén kell 
végrehajtani. 
 
A munkakört, a munkakör ellátására kinevezett új köztisztviselőnek vagy a 
munkakör helyettesítésével megbízott köztisztviselőnek kell átadni, új kinevezés 
vagy helyettesítési megbízás hiányában a munkakör a közvetlen vezetőnek kell 
átadni. 
 

A munkakör átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell:  

a) az átadás-átvétel helyét, időpontját, tárgyát, 
b) az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatait, a vonatkozó munkaköri 

leírást, 
c) a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását és az azok 

végrehajtásának helyzetére vonatkozó adatokat,  
d) az átadásra kerülő iratanyagokat, leltári tárgyak jegyzékét, 
e) az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával, megállapításaival 

kapcsolatos esetleges észrevételeit, megállapításait. 
 

A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyvét három példányban kell elkészíteni, az 
átadó és átvevő köztisztviselő, valamint a közvetlen munkahelyi vezetőjük írja 
alá. A jegyzőkönyv egy-egy példányát, a munkakört átadó és átvevő 
köztisztviselők, valamint a közvetlen vezető kapják. 

 
14. A szabadság igénybevételének rendje: 

A szabadságot a Hivatal működőképességének figyelembevételével, az 
esedékesség évében kell kiadni a jegyző által jóváhagyott szabadságolási terv 
alapján. 

 
15. Munkaértekezletek rendje: 

A jegyző a hivatal dolgozói részére minden hónapban a képviselő-testületi ülést 
követő napon, illetve szükség szerint munkaértekezletet tart. 
 
A polgármester hetente tart vezetői értekezleteket, amelyeken részt vesznek az 
alpolgármester, a jegyző, aljegyző, irodavezetők és a csoportvezetők. 

 

16. Munkáltatói jogok gyakorlása: 
A hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja 
azzal, hogy a polgármesternek közte és a jegyző között létrejött megállapodás 
szerinti körben egyetértési joga van.  



VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A Hivatal működésével kapcsolatos, a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellett 
kötelezően alkalmazandó szabályzatokat és egyéb dokumentumokat a 2. számú függelék 
tartalmazza. 
 
2. A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét, a vagyonnyilatkozat-tétellel járó 
munkaköröket a 3. számú függelék tartalmazza. 
 
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 
jóváhagyásával lép hatályba 2018. július 1. napjától. 
 
Algyő, 2018. június 21. 
 
 
 
 

Molnár Áron dr. Varga Ákos 

polgármester jegyző 

 

  



1. számú függelék 

 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fejlesztési és 
Üzemeltetési 

csoport 

Igazgatási és 
Szociális csoport 

- igazgatási előadó 

- szociális előadó 

- iktató 

- igazgatási ügyintéző (MT) 
- személyügyi előadó 

- titkársági referens 

- jegyzői referens 

- takarító (2 – MT) 

Jegyzői titkárság 

Jegyző Aljegyző 

Pénzügyi és 
Adócsoport 

vezető
őő
ő 

- könyvelő (2) 

- pénzügyi előadó (2) 

- pénztáros 

- pályázati pü-i előadó 

- adóügyi előadó 

- pénzügyi ügyintéző 

Polgármester 

Alpolgármester 

vezető - építéshatósági ügyintéző 
(2) 

- pályázati referens  

- üzemeltetési előadó 

- műszaki előadó (MT) 

- mezőőr (2 - MT) 

- közterület-felügyelő 



2. számú függelék 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellett kötelezően alkalmazandó 
szabályzatok és egyéb dokumentumok 
 

1. Belső ellenőrzési kézikönyv 
2. Belső kontrollrendszer szabályzata 
3. Bizonylati rend szabályzata 
4. Cafetéria szabályzat 
5. Eszközök és források értékelési szabályzata 
6. Etikai kódex 
7. Hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatáról szóló szabályzata 
8. Informatikai biztonsági szabályzat 
9. Iratkezelési szabályzat 
10. Kockázatértékelési szabályzat 
11. Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, 

utalványozás rendjére vonatkozó szabályzat 
12. Közbeszerzési és beszerzési eljárások helyi szabályairól szóló szabályzat 
13. Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjét 

meghatározó szabályzat 
14. Közszolgálati szabályzat 
15. Lakáscélú munkáltatói kölcsön igénybevételének szabályzata 
16. Leltározási és leltárkészítési szabályzat 
17. Önköltség számítási szabályzat 
18. Pénzkezelési szabályzat 
19. Reprezentációs kiadások szabályzata 
20. Selejtezési szabályzat 
21. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat 
22. Számítástechnikai védelmi szabályzat 
23. Számviteli politika 
24. Tűzvédelmi szabályzat 
25. Vagyongazdálkodási terv 
26. Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata 

 
 
 
  



3. számú függelék 

 
Vagyonnyilatkozat-tétellel járó munkakörök 
 
 
Jegyző 
Aljegyző 
Pénzügyi és Adócsoport vezető 
Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető 
 

 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

207/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. 2017. évi pénzügyi és műszaki beszámolója a vízi-

közmű hálózat koncessziós üzemeltetéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Vízmű Zrt. 2017. évi pénzügyi és 
műszaki beszámolója a vízi-közmű hálózat koncessziós üzemeltetéséről” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Szegedi Vízmű Zrt. által a vízi-
közmű hálózat koncessziós üzemeltetéséről készített 2017. évi pénzügyi és 
műszaki beszámolóját. 

2) A Képviselő-testület kéri, hogy a Szegedi Vízmű Zrt. által készített beszámoló „II. 
Műszaki beszámoló 2. Ivóvíz minőség” pontjában leírtak kerüljenek közzétételre 
Algyő Nagyközség hivatalos honlapján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Vízmű Zrt.  
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

208/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. 2017. évi mérleg és 2018. évi 

üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. 2017. évi 
mérleg és 2018. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. 2017. évi 
beszámolóját és mérlegét, valamint a 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja és elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.  
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

209/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. 2017. évi mérleg és 2018. 

évi üzleti terv jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. 
2017. évi mérleg és 2018. évi üzleti terv jóváhagyása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nkft. 2017. évi beszámolóját és mérlegét, valamint a 2018. évi üzleti tervét jóváhagyja és 
elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

210/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési NKft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadása  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési 
NKft. 2017. évi beszámolójának elfogadása” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő- testülete a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési 
NKft. 2017. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési NKft. 
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

211/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Turisztikai Kerekasztal létrehozása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Füzesy István Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
„Turisztikai Kerekasztal létrehozása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2018. június 06-i rendkívüli 
ülésén a „Turisztikai Kerekasztal létrehozása” tárgyban készült javaslatát. 

 
2. A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a tárgyban szereplő szervezet 

megalakulásához, működéséhez szükséges anyagok elkészítésével. 
 
3. A Képviselő-testület a Turisztikai Kerekasztal koordinálásával, létrehozásával 

kapcsolatban az Önkormányzat részéről Dr. Füzesy István Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési Bizottsági Elnököt kéri fel. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Turisztikai Kerekasztalt, hogy munkájáról félévente 

számoljon be Algyő Nagyközség Képviselő-testületének. 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
4. Alapító tagok 
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

212/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Települési Értéktár Bizottságba új tag választása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Települési Értéktár Bizottságba új tag választása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Települési Értéktár 

Bizottság tagjának Bene Zoltán helyett Izbékiné Cseuz Gabriellát választja meg. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a Települési Értéktár Bizottságot, hogy munkájáról 

félévente számoljon be Algyő Nagyközség Képviselő-testületének. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Izbékiné Cseuz Gabriella, Gyevikult Nkft. 
4. Települési Értéktár Bizottság tagjai 
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

213/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018. évi igazgatási szünet elrendelése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. június 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2018. évi igazgatási szünet elrendelése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület igazgatási szünetet rendel el 2018. július 16-tól augusztus 
20-ig, valamint 2018. december 24-től 2019. január 6-ig terjedő időszakra, az 
Algyői Polgármesteri Hivatal dolgozói, azaz köztisztviselői, ügykezelői, 
munkavállalói és közalkalmazottai 2018. évi rendes szabadságának kiadása 
érdekében. 

 

2. Az 1. pontban meghatározott igazgatási szünet teljes időszaka alatt kell kiadni, a 
dolgozó alapszabadsága terhére, a dolgozó adott évre megállapított 
alapszabadságának legfeljebb háromötödét. 

 

3. Az 1. pontban meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt, az esedékesség 
évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára 
figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő 
szabadságot. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszaka alatt úgy 
határozza meg az ügyfélfogadás rendjét, hogy biztosítva legyen a zavartalan 
ügyfélfogadás, ügymenet és a feladatellátás. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy tájékoztassa a lakosságot az igazgatási 
szünet elrendeléséről, annak időtartamáról, az ügyfélfogadás igazgatási szünet 
időtartama alatti rendjéről az Algyői Hírmondó című lapban és Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának honlapja úján. 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Horgos Nóra személyügyi előadó – általa az érintettek 
5. Irattár 

K.m.f. 
 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

214/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. év II. félévi munkaterve 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. június 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az Alpolgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. év II. 
félévi munkaterve” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi kiegészítéseket javasolja a II. félévi 

munkatervhez: 
  Október hó: 

1. Tájékoztató a tanévkezdés tapasztalatairól 
Előterjesztő: intézményvezető 

 
  November hó: 

1. Beszámoló a közterület felügyelet ellátásának tapasztalatairól 
Előterjesztő: közterület felügyelő 

2. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság által végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Helyi Értéktár Bizottság elnök 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a 2018. év II. félévre vonatkozó 

munkatervét az 1. pontban meghatározott kiegészítésekkel. 
 
3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott 

munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről.  
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ákos jegyző 
4. Csoportvezetők 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



214/2018. (VI.21.) Kt. határozat melléklete 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 
2018. év II. félévi munkaterve 

 
 
 

Július hó 

1. Kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Polgármester 
2. Beszámoló az adóbevételek I. negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
3. Algyői Könyvtár intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 
4. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2017-2018. évi nevelési évéről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

 
 
 
Szeptember hó 

1. Igazgatási csoport beszámolója 
Előterjesztő: Jegyző 
2. Civil szervezetek részére nyújtott támogatások feltételeinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
Október hó 

1. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2018/2019-es tanév megkezdésének 
tapasztalatairól 

Előterjesztő: Intézményvezető 
2. Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól 
Előterjesztő:  Gyevikult Nkft ügyvezető 

      Gyevitur Nkft. ügyvezető 
      Civil szervezetek vezetői 

3. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 
4. A 2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester  
5. Beszámoló a 2018. III. negyedévi szociális ellátásokról 
Előterjesztő: Jegyző 
6. Beszámoló a Gyevitur Nkft I-III. negyedéves működéséről 
Előterjesztő: Ügyvezető 
7. Gyevitur Nkft módosított üzleti terve 
Előterjesztő: Ügyvezető 
8. Közmeghallgatás 
9. Tájékoztató a tanévkezdés tapasztalatairól 

Előterjesztő: intézményvezető 



 
November hó 

1. Az Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedévi mérlegjelentése és költségvetési 
jelentése 

Előterjesztő: Polgármester 
2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Pénzügyi és Adócsoport vezető 
3. Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2018. évi pályázati 

tevékenységéről  
Előterjesztő: Polgármester és Intézményvezetők 
4. Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása 
Előterjesztő: Polgármester 
5. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2019. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Alpolgármester 
6. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának megállapítása 
Előterjesztő: Polgármester 
7. Beszámoló a közterület felügyelet ellátásának tapasztalatairól 
Előterjesztő: közterület felügyelő 
8. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság által végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Helyi Értéktár Bizottság elnök 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

215/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. június 21. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület 
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 

2. A Képviselő-testület felkéri Katona Máté és dr. Varga Ákos esélyegyenlőségi 
képesítéssel rendelkező szakembereket, hogy Algyő Nagyközség Település Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a 2018. évi július havi soros Képviselő-testületi 
ülésre készítse el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport - Katona Máté 
6. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ákos sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester jegyző aljegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

216/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. június 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester jegyző aljegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. június 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

221/2018. (VI.21.) Kt. határozat 
Tárgy: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 3. számú 

közbeszerzési eljárás lezárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. június hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” 3. számú közbeszerzési eljárás lezárása tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése Algyőn” c. projekt TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00045 című 
pályázathoz a felújításra önerőként elkülönített bruttó 260.527.212,- Ft-ot egészítse ki 
bruttó 40.000.000,- forinttal, a költségvetés TAO Jégpálya önerő sora terhére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport, általa dr. Géczi József közbeszerzési referens 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 


