
 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

320/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018. október 18. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

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

1. A Gyevitur Nkft. beszámolója Állami Számvevőszéki intézkedési terv 
végrehajtásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Ügyvezető 

2. Az AKTV Kft. beszámolója az Állami Számvevőszéki ellenőrzést követő 
intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Ügyvezető 

3. A GYEVIÉP Nkft. beszámolója az Állami Számvevőszéki ellenőrzést követő 
intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Ügyvezető 

4. A GYEVIÉP Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

5. Beszámoló az AESZI INO nappali ellátás bővítésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető  

6. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési év 
megkezdésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

7. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2018/2019-es 
tanévkezdésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

8. Beszámoló a 2018. III. negyedévi szociális ellátásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári táborokról 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Közmeghallgatás 2018. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Helyi adómérték felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

12. Egészségház orvosi központi váróterme berendezésének cseréje 
Előterjesztő: Polgármester 

13. Pályázati lehetőség „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati kiírásra 
Előterjesztő: Polgármester 

14. A 2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Parthasználati engedély ügyében együttműködési megállapodás az Alsó-Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatósággal 



 
 

Előterjesztő: Polgármester 
16. Külterületi csatornaszakaszok üzemeltetésre történő átadásának vizsgálata 

Előterjesztő: Polgármester 
17. Kopasz Bálint támogatására javaslat 

Előterjesztő: Polgármester 
18. Magyar zászló biztosítása az algyői lakosság részére 

Előterjesztő: Polgármester 
19. EFOP-1.2.11-16-2017-00045 projekt megvalósításához kapcsolódó tanácsadás, 

szakértői tevékenység 
Előterjesztő: Polgármester 

20. EFOP-1.2.11-16-2017-00045 projekt megvalósításához kapcsolódó 
szolgáltatások 
Előterjesztő: Polgármester 

21. TOP energetika kivitelezői szerződések módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

24. Egyebek 
 
Zárt ülés: 

25. Czine Lajosné ajánlata ingatlan értékesítésre 
Előterjesztő: Polgármester 

26. Hegedűs Mariann kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

27. Jáksó Tímea kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

28. Nagy Ferenc, Algyő, Berek u. 53. szám alatti lakos fellebbezése 
gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság 
elutasítása ügyében 
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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

321/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyevitur Nkft. beszámolója az Állami Számvevőszéki intézkedési 

terv végrehajtásával kapcsolatban 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „A Gyevitur Nkft. beszámolója az 
Állami Számvevőszéki intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Nkft. beszámolóját az 
Állami Számvevőszéki intézkedési tervvel kapcsolatban.  

2. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy készítsen beszámolót 
az intézkedési terv további végrehajtásával kapcsolatban. 
Határidő: 2019. január havi soros Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

322/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Az AKTV Kft. beszámolója az Állami Számvevőszéki ellenőrzést 

követő intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető „Az AKTV Kft. beszámolója az Állami 
Számvevőszéki ellenőrzést követő intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az ügyvezető tájékoztatását az 
Állami Számvevőszék intézkedési tervének végrehajtásáról. 

2. A Képviselő-testület utólag jóváhagyja az ügyvezető munkaszerződését a 2013. 
január 1. és 2015. február 28. közötti időszakra, havi, bruttó 220.000 forintos 
bérrel, valamint az ehhez kapcsolódó havi 35.000 forintos költségtérítéssel. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti 
munkaszerződés aláírására. 

4. A Képviselő-testület felkéri Ballai Ferenc ügyvezetőt, hogy készítsen beszámolót 
az intézkedési terv további végrehajtásával kapcsolatban. 
Határidő: 2019. január havi soros Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Ballai Ferenc ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

323/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: A GYEVIÉP Nkft. beszámolója az Állami Számvevőszék ellenőrzést 

követő intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Katona Antal ügyvezető „A GYEVIÉP Nkft. beszámolója az Állami 
Számvevőszék ellenőrzést követő intézkedési terv végrehajtásával kapcsolatban” tárgyú 
előterjesztését és a következő határozatot hozta:  

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az intézkedési terv végrehajtásáról 

szóló jelentést. 
 
 
 
 

A határozatról értesül 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Katona Antal GYEVIÉP Nkft. ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

324/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: A GYEVIÉP Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Katona Antal ügyvezető „A GYEVIÉP Nkft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nonprofit Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, és utasítja az ügyvezetőt, hogy azt 
léptesse hatályba. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyeviép Nkft. 
4. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

325/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az AESZI INO Nappali ellátás bővítésének tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Beszámoló az AESZI INO 
Nappali ellátás bővítésének tapasztalatairól” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AESZI INO Nappali ellátás bővítésének 
tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 
4. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

326/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési éve 

megkezdésének tapasztalatairól 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Beszámoló a Szivárvány Óvoda 
2017/2018-es nevelési év megkezdésének tapasztalatairól” tárgyú előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Ozsváth Lászlóné 
intézményvezetőnek az Algyői Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési év 
megkezdésének tapasztalatairól készített beszámolóját. 
 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 
4. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

327/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2018/2019-es 

tanév megkezdésének tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
2018/2019-es tanév megkezdésének tapasztalatairól” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác Általános 
Iskola 2018/2019-es tanév megkezdésének tapasztalatairól készített tájékoztatást. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. dr. Gondáné Pál Ildikó - intézményvezető 
4. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

328/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2018. III. negyedévi szociális ellátásokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló a 2018. III. negyedévi szociális 
ellátásokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. évi III. negyedévi szociális 
ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a Szociális- és gyermekvédelmi 
ellátások/Eseti pénzbeli ellátások/Adósságcsökkentési támogatás sora terhére 
emelje meg a Szociális- és gyermekvédelmi ellátások/Eseti pénzbeli 
ellátások/Köztemetés céljára előirányzott, 2018. évi összeget 1.500.000,- 
forintra. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Szociális és Igazgatási Csoport - Volford Beáta ügyintéző 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

329/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári 

táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból 
támogatott nyári táborokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a nyári 
gyermektáborokról szóló beszámolókat. 

 
2. A Képviselő-testület köszöni a gyermektáborokat szervezők és segítők munkáját. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szervezetek vezetői 
4. Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

330/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Közmeghallgatás 2018. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Közmeghallgatás 2018. évben” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. II. félévi munkatervében szereplő 
közmeghallgatás megtartásáról az alábbiak szerint határoz: 
 
Téma:   

 2019. évi fejlesztési tervek, koncepciók 
 Településképi rendelet-tervezet lakossági véleményezése 

 
Időpont: 

 2018. november 14. (szerda) 17 óra 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

331/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Helyi adómértékek felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Helyi adómértékek felülvizsgálata” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a bevezetett helyi adó mértékeket nem 
kívánja módosítani. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

332/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Egészségház orvosi központi váróterme berendezésének cseréje 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján megtartott soros 
ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Egészségház orvosi központi 
váróterme berendezésének cseréje” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az egészségház orvosi központi 
váróterme és a gyermekorvosi váróterem berendezésének cseréjét, az alábbiak 
szerint: 

 a bútorzat egységes, bükk színben kerül kialakításra, 
 a fali vitrinek 1 m*1 m nagyságúak, 
 a várótermi padok lábai világosszürke színűek. 

2. A Képviselő-testület az eszközbeszerzésre 3.300.000,- Ft összeget határoz meg a 
költségvetés Általános fejlesztési céltartalék sora terhére. 

3. A Képviselő-testület a beszerzésre kerülő bútorzat bekerülési értékének 
vonatkozásában három árajánlat bemutatását kéri, a fali vitrinek elkészítésére a 
Gyeviép Nkft-től is történjen ajánlatkérés. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az eszközök 
beszerzésére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Kovács Erika pénzügyi csoportvezető 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

333/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázati lehetőség „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati 

kiírásra 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pályázati lehetőség „Bölcsődei fejlesztési 
program” című pályázati kiírásra” című előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
bölcsőde építéséhez szükséges előkészületi munkák megkezdéséről, a 
1771/94 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, a „Bölcsődei fejlesztési 
program” keretében kiírt pályázattal kapcsolatban intézkedjen. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készíttessen értékbecslést a 
1771/94 helyrajzi számú területről, és kezdje meg a tárgyalásokat a telek 
tulajdonosával. 

3. A Képviselő-testület az 1771/94 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával 
kapcsolatos költségek vonatkozásában 15.000.000,- forintot biztosít a 2018. 
évi költségvetés Általános fejlesztési céltartalék sora terhére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a „Bölcsődei fejlesztési program” 
pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázathoz az építési engedélyes 
tervek elkészítésére bruttó 5.000.000,- Ft összeget biztosítson a 2018. évi 
költségvetés Beruházás előkészítési alap sora terhére. 

5. A Képviselő-testület a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat önerejét 
a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 

6. A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a 
2018. november havi soros ülésre készítsen tájékoztatást az 1. pont szerinti 
területvásárlás és a bölcsőde fejlesztés aktuális helyzetével kapcsolatban. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

334/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai I. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „A 2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
I.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a határozat melléklete szerint fogadja el Algyő település „A 
2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai I.”-ben foglalt beruházási 
terveket, irányokat.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a közterületi utca névtábla csere 

költségeinek tekintetében, a 2018. november havi testületi ülésre, mutassa be a 
következő változatokat, lehetőségeket: 
a) hiányzó közterületi utcanév táblák pótlásának bekerülési költsége; 
b) a teljes település vonatkozásában új megjelenésű közterületi utcanév táblák 

készítésének, elhelyezésének bekerülési költsége; 
c) a teljes település vonatkozásában új megjelenésű közterületi utcanév táblák 

készítésének, és lépcsőzetes ütemű elhelyezésének bekerülési költsége; 
d) a házak falán elhelyezett utcanév táblák pótlásának, vagy új megjelenésű 

falitáblák készítésének, elhelyezésének bekerülési költsége; 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a 
tervezett bölcsődefejlesztésre tekintettel készítsen teljes körű, költségoldalról is 
megközelített koncepciót a beruházás következtében felszabaduló épületek 
vonatkozásában. 
Határidő: 2018. november havi testületi ülés 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 

elkészítésénél a javasolt fejlesztéseket vegye figyelembe. 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

 
 

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

 

A kivonat hiteléül:  



 
 

334/2018. (X.18.) Kt. határozat melléklete 

 

I./ Megnyert pályázatok (megvalósítás 2019-ben) 

 

Beruházás 
bruttó 

beruházási 
összeg (Ft) 

Saját forrás 
(Ft) 

Pályázati 
forrás (Ft) 

Támogatás 
intenzitás 

1 
Külterületi helyi közutak fejlesztése, - 
VP1825577432 

109.116.053 16.861.336 92.254.717 85% 

2 

Muzeális intézmények szakmai 
támogatása (Az Algyői Tájház 
raktárhelyiségének kialakítása 
(fürdőszoba felújítás, polcrendszer 
kiépítése) valósul meg.) 
 

2.000.000 0 2.000.000 100% 

3 TAO 33 méteres medence II. ütem 430.000.000 130.000.000 300.000.000 
70% 

4 
Piacfejlesztés Algyőn pályázat – VP 
1860261152 

18.059.876 2.861.244 15.198.632 84% 

5 

2018. évi Közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat 
(hangtechnikai eszközök Faluházba) 

461.000 300.000 161.000  

6 TAO Jégpálya önerő biztosítása  40.000.000   

 ÖSSZESEN: 559.636.929 190.022.580  409.614.349  

 

 

II./ Áthúzódó beruházások 

  

Beruházás 
2018. évi 

előirányzat 

2018. 12. 31-ig 
várhatóan 
kifizetett 
teljesítés 

Maradvány 

1 
DNy-i lakópark I. üteme (járda, 
területrendezés) befejezése 

62.809.968 17.240.724 45.569.244 

2 
DNy-i lakópark II. üteme (út, járda, 
közvill, tereprendezés) befejezése 

161.545.000 62.481.349 99.063.651 

3 TAO 33 méteres medence I. ütem 500.000.000 16.500.000 133.500.000 

4 

Terület vásárlás és infrastruktúra 
kialakítás TAO jégpálya érdekében, 
közművek kialakítása 

30.000.000 0 30.000.000 

5 

Turizmusfejlesztés Algyő településen 
(kikötő áthelyezés, új kikötő és 
horgászstég kialakítása) 
TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00005 

194.425.231 105.367.172 89.058.059 



 
 

6 

Az algyői „Négyszög” tó, mint 
záportározó fejlesztése 
TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006 

58.171.000 39.349.093 18.821.907 

7 

Ecotourism and Environmental 
Protection - We are in the Same Boat 
(táboroztatás és eszközfejlesztés) 
HUSRB/1602/32/0020 

62.147 euro 31.722 euro 30.425 euro 

8 

Development of a cross-border water 
tourism destination along the Lower 
Tisa section (Kikötő fejlesztés) 
HUSRB/1602/31/0051 

188.969 euro 165.515 euro 23.454 euro 

9 

Esély otthon az algyői fiataloknak (13 
lakás kialakítása és képzések, 
rendezvények) 
EFOP-1.2.11-16-2017-00045 

241.238.000 51.612.075 189.625.925 

10 TAO Jégpálya 
100.000.000 
(200.000.000 

TAO) 

40.000.000 
(átcsoportosítás) 

3.500.000 
56.500.000 

 

11 

Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Algyőn  
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00045  

318.505.442 303.863.601 14.641.841 

 

 Bölcsődefejlesztés előkészítés 
20.000.000 

(területvásárlás, 
eng. tervkészítés) 

  

 

 ÖSSZESEN: 
1.375.000.000 
(euro árfolyamtól 

függően) 

kb. 660.000.000 
(euro árfolyamtól 

függően) 

kb. 695.000.000 
(euro árfolyamtól 

függően) 
 

III./ Tervezett önerős beruházások (2019. év) 

  
 

Beruházás Becsült bruttó beruházási összeg (Ft) 

1 Járdaépítés (Vásárhelyi u. Kastélykert u. + járdafelújítás) 
40.000.000 

(30+10 millió) 

2 
Aszfaltozás: Kosárfonó, Hóvirág, Szüret, Komp utca és a 
gabonarakodóhoz vezető út 

90.000.000 

3 Árokkarbantartás csak bejárók és átereszek javítása dologi kiadás 

4 
Vízjogi létesítési engedély megszerzése a csapadékvíz 
elvezető rendszerre 

15.000.000 

5 Belterületi fásítás és tájépítés 5.000.000 

6 Játszótér kialakítás a „Zöld iskola udvarán” 10.000.000 

7 Bartók Béla utca felújítás II. ütem 80.000.000 

8 Teniszpálya kialakítás 5.000.000 

9 
2018. évi intézmények és egyéb önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítása és karbantartása 

5.000.000 

10 Tiszai partszakasz és tiszai projekt fejlesztése 10.000.000 

11 Utca névtáblák cseréje   

 ÖSSZESEN: 210.000.000 



 
 

 

IV./ Elbírálás alatt lévő pályázatok  

 

Beruházás 
Becsült bruttó 

beruházási 
összeg (Ft) 

Saját 
forrás (Ft) 

Pályázati 
forrás (Ft) 

Támogatás 
intenzitás/
megjegyzés 

1 

TAO Kézilabda munkacsarnok 
kiépítése, terület biztosítása, 
közművek kiépítése, fenntartás, 
üzemeltetés vállalása 

Az építés 100 
millió Ft 

nagyságrendű 
 

Az építés 100 
millió Ft 

nagyságrendű 
 

2 Kajak Kenu szövetség fehér iskola 50.000.000 0 50.000.000 100% 

3 

Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program (sportpark és 
futókör) - (pályázat) 

15.240.000 7.620.000 7.620.000 50% 

4 

Volt fehér iskola hasznosítása 
pályázati forrásból (Leader) VP6-
19.2.1.-21-3-17 

 Infrastrukturális fejlesztés 

 Eszközbeszerzés 

 
 
 

32.690.136 
6.646.050 

 
 
 

21.690.136 
1.661.513  

 
 
 

11.000.000 
4.984.537 

 

 

5 Bölcsődefejlesztés 70 % 30 %    
 

 

V./ Tervezett beruházások (2020. év) 

  
Beruházás 

Becsült bruttó beruházási 
összeg (Ft) 

1 
DNy-i lakópark záró üteme (víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram,) III. 
ütem 

74.000.000 

2 

Hangár és vizesblokk felújítása 
(Pályázatból megvalósítandó, a 2016. évi fejlesztési koncepcióban 
elfogadott javaslat, melyre 2017. évben nem volt pályázati kiírás, de a 
2018. évben amennyiben lesz rá kiírás, megvalósítandó lehet) 

23+5 millió 

3 Új termálkút fúrása / meglévő kút felújítása - átépítése 
A beruházás 100 millió Ft 

nagyságrendű 

 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

335/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Parthasználati engedély ügyében együttműködési megállapodás az 

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Parthasználati engedély ügyében 
együttműködési megállapodás az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatósággal” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint hagyja jóvá az Alsó-
Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság és Algyő Nagyközség Önkormányzata között létrejött 
Együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

335/2018. (X.18.) Kt. határozat melléklete 

 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 
mely létrejött egyrészről az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság (székhely: 6720 
Szeged, Stefánia 4, adószám: 15308476-2-06, KSH szám:15308476-8413-312-06, 
törzsszám: 308472, bankszámlaszám: ATIVIZIG MÁK 10028007-01712106), 
képviseletében eljáró Dr. Kozák Péter igazgató, mint a terület vagyonkezelője, 
(továbbiakban: vagyonkezelő) 
 
másrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.) 
képviseletében eljáró Molnár Áron polgármester, mint területhasználó (továbbiakban: 
területhasználó) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 
I. A megállapodás előzménye, tárgya: 
 

1. A Magyar Állam tulajdonában és a vagyonkezelő vagyonkezelésében áll az Algyő 
külterület 01713 hrsz. alatti terület, mely természetben a Tisza folyó 187,965 – 
190,500 fkm szelvények közötti része. 

2. A fenti helyrajzi számon nyilvántartott Tisza folyónak az EGB IV. osztályú 
besorolással rendelkező hajóúton kívüli, jobb part felé eső része, illetve annak 
hasznosítása képezi jelen megállapodás tárgyát.  

3. Felek megállapítják, hogy a Tisza folyó 187,965-190,500 fkm szelvények közötti 
szakaszán a jobb parton – a megállapodás aláírásának időpontjában – az alábbi 
úszólétesítmények vesztegelnek a vagyonkezelővel kötött érvényes 
parthasználati megállapodás alapján: 
 Tisza folyó 187,938 – 187,992 fkm – Levendula Szálló horgászstég 
 Tisza folyó 187,910 – 188,110 fkm – Algyő Nagyközség Önkormányzata 
 Tisza folyó 188,847 – 188,887 fkm – Erdős Richárd 
 Tisza folyó 189,384 – 189,416 fkm – Rakonczai Tibor 
 Tisza folyó 189,441 – 189,510 fkm – Algyő Nagyközség Önkormányzata 

kikötő 
továbbá a Tisza folyó 189,510 fkm fölött 100 méter távolságban szabad strand 
üzemel. 

4. Jelen megállapodás célja, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott és lehatárolt 
területeken elhelyezésre kerülő úszólétesítményekre vonatkozóan a 
területhasználó jogosult legyen a parthasználati megállapodások megkötésére az 
alábbiakban szabályozott feltételek mellett. (A 3. pontban felsorolt úszóművek 
üzemeltetői a jelenlegi parthasználati megállapodásuk érvényességi ideje alatt 
jogosultak a megállapodás által megjelölt partszakasz használatára.) 
 

II. A megállapodás érvényességi ideje: 
 

1. Felek jelen megállapodást határozott időre, 2023. szeptember 1. napjáig 
kötik.  



 
 

III. Használati díj, fizetési feltételek 
 

1. Felek megállapodnak, hogy az I/1. pontban megjelölt fkm szelvények közötti 
területen elhelyezett úszóműállásoknak és úszóműves kikötőknek a part-, és a 
vízfelület használatáért fizetendő díját területhasználó fizeti meg vagyonkezelő 
részére egy összegben az alábbiak szerint.    

2. Területhasználó a jelen szerződés alapján a Tisza folyó I/1. pontban megjelölt 
részének használatáért az alábbi díjakat köteles megfizetni vagyonkezelő részére: 
 
 25 m2 alatti, nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszóműállás: 1500-

Ft/(kikötés által elfoglalt partszakaszra vetített) méter/év 
 25 m2 alatti, gazdasági célú úszóműállás: 2000-Ft/(kikötés által elfoglalt 

partszakaszra vetített) méter/év 
 Úszóműves kishajó kikötő: 3000-Ft/(kikötés által elfoglalt partszakaszra 

vetített) méter/év 
 Úszóműves nagyhajó kikötő: 4000-Ft/(nagyhajó állás által elfoglalt vízfelület 

partra vetített) méter/év 
 
A fenti díjak nettó összegek, melyeknek az ÁFA tartalommal növelt (jelenleg 
ÁFA mentes) értékét köteles területhasználó befizetni vagyonkezelő részére. A díj 
megfizetése a vagyonkezelő központi pénztára (6720 Szeged, Stefánia 4.) által 
kiállított számla alapján banki átutalással történik tárgyév május 31-ig. A díjat 
területhasználó köteles a továbbiakban a számlában meghatározott fizetési 
határidőben befizetni a fenti módon. 

3. Késedelmes fizetés esetére a felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot 
kötnek ki. 

4. A felek a díjat évente felülvizsgálják. A vagyonkezelő jogosult a díjat egyoldalúan 
emelni a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított inflációs rátával azonos 
mértékben.  

 
IV. Felmondás 
 

1. A díj határidőre történő meg nem fizetése, valamint területhasználó ezen 
megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségeinek nem teljesítése, megszegése 
esetén vagyonkezelő jogosult a megállapodás azonnali hatályú felmondására.  

2. Vagyonkezelő jogosult a jelen megállapodás azonnali hatályú felmondására, 
amennyiben az V. 4. pontban foglalt parthasználati megállapodásokban foglaltak 
ismételt, vagy súlyos megsértését észleli, és felhívására a területhasználó nem 
intézkedik a jogsértés megszüntetése iránt.  

3. Vagyonkezelő jogosult jelen megállapodást kártalanítási, kártérítési igény 
kizárásával, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben területhasználóval 
szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében 
rögzített szerződéskötést kizáró okok merülnének fel, illetve ha már nem felel 
meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) 
pontjában foglalt követelményeknek. 

4. Jelen megállapodás területhasználó kötelezettségszegése miatt bekövetkező, 
egyoldalú felmondással történt megszűnését követően vagyonkezelő újabb, az I. 
pontban megállapított tárgyú jogviszonyt területhasználóval nem létesít. 



 
 

5. Amennyiben vagyonkezelőnek a tárgyi ingatlan vonatkozásában fejlesztési, 
illetve beruházási lehetősége nyílik, vízgazdálkodási vagy vízkár-elhárítási okból 
területhasználati igénye lép fel, úgy jelen megállapodás vagyonkezelő részéről 
felmondható 30 napos felmondási idővel, területhasználó részére történő 
kártérítés, kártalanítás megfizetése nélkül. Ez esetben területhasználó köteles az 
általa használatba adott partszakaszt és vízfelületet kiüríteni, az arra vonatkozó 
parthasználati megállapodásokat felmondani, valamint a területet tiszta 
rendezett állapotban átadni vagyonkezelő részére. 

6. Jelen megállapodást a vagyonkezelő jogosult 30 napos felmondási idővel írásban 
felmondani.  

 
V. A megállapodás feltételei, területhasználó kötelezettségei: 
 

1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás hatályba lépését követően az 
I.1. és I.3. pontokban meghatározott terület közös bejárását, a Tisza folyó 
fentiekben megjelölt területén elhelyezett létesítmények közös felmérését 
elvégzik.  

2. Területhasználó tudomásul veszi, hogy parthasználati megállapodás csak 
megfelelő műszaki állapotú, a 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet, valamint az 
510/2017. (XII.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő létesítményekre 
köthető, mely vonatkozásban a vagyonkezelő állásfoglalása irányadó. 

3. Területhasználó vállalja, hogy a Tisza folyó fent megjelölt szakaszán újonnan 
létesítésre tervezett úszóműállással, illetve úszóműves kikötővel és egyéb 
úszólétesítménnyel rendelkező személyekről és elérhetőségeikről a 
vagyonkezelő részére a parthasználati megállapodás megkötését követő 8 
napon belül adatszolgáltatást nyújt, illetve a parthasználók személyében, 
adataiban bekövetkező változásokról a vagyonkezelőt a változástól számított 8 
napon belül értesíti. 

4. A területhasználó jelen megállapodás alapján jogosult, hogy a Tisza folyó I. 
pontban megjelölt szakaszán úszóműállással, illetve úszóműves kikötővel és 
egyéb úszólétesítménnyel rendelkező személyekkel a jelen megállapodás 1.sz. 
és 2. sz. mellékletét képező parthasználati megállapodásokat megkösse.  

5. Területhasználó kötelezettséget vállal jelen megállapodás aláírásával arra, hogy 
a 4. pontban foglaltaknak megfelelően megkötésre kerülő parthasználati 
megállapodások rendelkezéseinek megtartását a parthasználókkal betartatja, 
szerződésszegés esetén a parthasználók figyelmét e körülményre felhívja, 
eredménytelen felhívás, vagy ismétlődő jogsértés esetében a parthasználati 
megállapodásokat felmondja. 

6. Vagyonkezelő jogosult a parthasználati megállapodásokban foglaltak 
teljesítését ellenőrizni. 

7. Parthasználati megállapodás megkötése kizárólag az alábbi eljárásrend 
betartása mellett lehetséges. 
A tervezett kikötőkre vonatkozóan a létesítmény a vagyonkezelő által 
jóváhagyott, valamint objektumazonosítási rendszerben regisztrált, 
úgynevezett „VOR kóddal” ellátott műszaki tervdokumentációval kell, 
hogy rendelkezzen, melynek birtokában köthető parthasználati 
megállapodás a hatósági engedélyezést megelőzően. A nyilvántartásba 
vételre nem kötelezett úszóműállások vonatkozásában a parthasználati 
megállapodás a vagyonkezelő állásfoglalása nélkül, a Hajózási Szabályzat 



 
 

által előírt biztonsági feltételeknek megfelelő kialakítás mellett 
megköthető.  
 
A különböző úszólétesítmények és hajózást támogató és kisegítő 
szolgáltatásokat nyújtó egységek vonatkozásában az alábbi részletességű 
dokumentációk elkészítése szükséges. 
 
Nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszóműállások esetén: 

 műszaki leírást, 
 átnézetes és kataszteri helyszínrajzot, 
 szerkezeti alap- és metszetrajzot, 
 kikötési rajzot. 

 
Úszóművek esetében 

 műszaki leírást, 
 általános elrendezési- és általános szerkezeti rajzot, 
 az általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének műszaki 

terveit az építési előírásokban meghatározott általános 
követelményeknek és az adott létesítményre vonatkozó előírásoknak 
megfelelő módon, 

 a létesítménnyel érintett ingatlanon üzemelő vagy tervezett közművek 
üzemben tartóinak a szolgáltatás biztosításáról szóló nyilatkozatát, 
illetve elutasító nyilatkozat esetén a közműkiváltó műszaki megoldás 
leírását, 

 vonaltervet és a jellemző görbéket, 
 szilárdsági- és stabilitásszámítást a tervezet befogadóképesség és 

terhelhetőség figyelembe vételével, 
 a vízmentes terek lékesedése esetére vonatkozó számítást és a személy-

elhelyezési rajzot, 
 főborda-, borda- és válaszfalrajzokat, 
 a kikötésre szolgáló, a parttal való összeköttetést biztosító berendezések 

rajzát és méretezését, 
 a kikötési elrendezés rajzát, 
 a vizek szennyezését kizáró berendezések és felszerelések rajzát, 
 a gépi berendezések rajzait (ideértve alapozásukat és az elrendezésüket), 
 a csővezetékek, csőrendszerek rajzát, 
 a jelzőberendezések rajzát és a mentőeszközök elhelyezési rajzát, 
 a villamos hálózatok rajzait, számításait és az energiatáblázatot. 
 a csatlakozó partél elöntési vízszintjét, 
 közúti kapcsolatát, 
 az úszólétesítményen - a vízbe esett személyek kimentésére - elhelyezett 

mentőeszközöket, 
 az úszólétesítmények kikötési helyeinek, közlekedési útjainak és 

munkahelyeinek (munkaterület) megvilágítását, 
 az alkalmazott úszólétesítmények illetéktelen beavatkozástól való 

védelmét. 
 
 



 
 

Veszteglőhely, vízi repülőtér, vízi sportpálya esetén: 
 
 szükség szerint jogerős hatósági környezetvédelmi engedélyt, 
 az általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének műszaki 

terveit az építési előírásokban meghatározott általános 
követelményeknek és az adott létesítményre vonatkozó előírásoknak 
megfelelő módon, 

 a tervezői jogosultság igazolását, valamint a tervezői nyilatkozatot, 
 a létesítmény vízterületének, valamint a hajóút hozzá kapcsolódó 500-

500 m hosszú szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát, 
 a helyi vízmérce alapadatait (ha nincs, akkor a legközelebbi országos 

vízmérce alapadataira vonatkoztatott helyi adatokat): helye, 0 pont 
magassága, legkisebb vízállás, legnagyobb vízállás, egyéb mértékadó 
vízállások (LKV, LNV, MÁSZ, LKHV, LNHV), 

 a létesítmény részét képező és azt használó úszó létesítmények jellemző 
adatait, 

 az üzemeltetési rend tervét (ha a hajózási létesítményre azt jogszabály 
előírja, akkor a külön jogszabályban meghatározottak szerint). 

 
Úszóműves kikötő esetén: 
 
 általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének műszaki terveit, 
 a létesítmény vízterületének, valamint a hajóút hozzá kapcsolódó 500-

500 m hosszú szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát, 
 a helyi vízmérce alapadatait (ha nincs, akkor a legközelebbi országos 

vízmérce alapadataira vonatkoztatott helyi adatokat): helye, 0 pont 
magassága, legkisebb vízállás, legnagyobb vízállás, egyéb mértékadó 
vízállások (LKV, LNV, MÁSZ, LKHV, LNHV), 

 a létesítmény részét képező és azt használó úszó létesítmények jellemző 
adatait, 

 az üzemeltetési rend tervét (ha a hajózási létesítményre azt jogszabály 
előírja, akkor a külön jogszabályban meghatározottak szerint), 

 Úszóműves rakodóhely, hajóállomás, nyilvántartásba vételre kötelezett 
úszóművekből álló úszóműállás és hajóhíd esetében a fentieken túl 
tartalmaznia kell a csatlakozó partél elöntési vízszintjét, közúti 
kapcsolatát, az úszólétesítményen - a vízbe esett személyek kimentésére 
- elhelyezett mentőeszközöket, az úszólétesítmények kikötési helyeinek, 
közlekedési útjainak és munkahelyeinek (munkaterület) megvilágítását, 
valamint az alkalmazott úszólétesítmények (veszélyhelyzetben könnyen 
oldható) kikötését és az illetéktelen beavatkozástól való védelmét. 

 
Az úszóművek tervezése és létesítése során szükséges betartani az alábbi 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. 
 

 A 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről, valamint annak 
végrehajtására kiadott rendeletek. 

 A 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet „a hajózásra alkalmas, illetőleg 
hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek 
víziúttá nyilvánításáról”. 



 
 

 A 151/2000. (IX. 1.) Korm. rendelet „a nemzetközi jelentőségű vízi 
utakról szóló európai Megállapodás kihirdetéséről”. 

 A 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet „a kikötő, komp- és révátkelőhely, 
továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, 
valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról”. 

 Az 510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet „a kikötő, komp- és révátkelőhely, 
továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, 
üzemben tartásáról és megszüntetéséről”. 

 Az 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az „egyes hajózási hatósági 
eljárások részletes szabályairól”. 

 Az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet „a víziközlekedés rendjéről” 
(Hajózási szabályzat). 

 
A 7. pontban leírt, a vagyonkezelő által előzetesen jóváhagyott és 
objektum azonosítási rendszerbe felvezetett tervdokumentáció és 
ATIVIZIG vagyonkezelői hozzájárulás birtokában lehet parthasználati 
megállapodást kötni - a nyilvántartásba vételre nem kötelezett 
úszóműállások kivételével - melynek birtokában a vonatkozó létesítési és 
használatbavételi engedélyezési eljárást le kell folytatni Budapest 
Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Kikötői Osztálynál. 
 

8. Területhasználó köteles a parthasználók figyelmét arra a körülményre 
felhívni, hogy a parthasználati megállapodás megkötése az esetlegesen 
szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzésének 
kötelezettsége alól nem mentesít. 
 

9. Területhasználó jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 
parthasználati megállapodás kizárólag természetes személlyel, illetve a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja alapján átlátható szervezettel köthető, aki a megállapodás aláírásával 
kijelenti, hogy nem áll az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.)  
25. § (1) bekezdésében rögzített szerződéskötést kizáró okok hatálya alatt, 
illetve vállalja az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében részletezettek teljesítését.  

 
10. Területhasználó az I. 1. pontban meghatározott víztér használata, hasznosítása 

során köteles figyelemmel lenni az állami, nemzeti vagyonnal való 
gazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi és vagyonkezelői 
előírások maradéktalan betartására, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás 
követelményére.  
 

VI. Egyéb feltételek: 
 

1. Területhasználó jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.)  25. § (1) bekezdésében 
rögzített szerződéskötést kizáró okok hatálya alatt, illetve megfelel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. a) pontjában 
foglaltaknak (átlátható szervezetnek minősül), továbbá vállalja az Nvtv. 11. § (11) 
bekezdésében részletezett alábbi feladatok teljesítését: 



 
 

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, 
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően 
használja, 
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy 
átlátható szervezetek vesznek részt. 
Területhasználó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződéskötést 
kizáró okok esetleges bekövetkezését, illetve amennyiben jelen szerződés 
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható 
szervezetnek úgy e körülményt haladéktalanul bejelenti vagyonkezelő részére, 
mely a szerződés azonnali hatállyal történő felmondását eredményezi a 
területhasználó részéről, kártalanítási, kártérítési igény kizárásával. 

2. Területhasználó tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás megkötése az egyéb 
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

3. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdések eldöntésére kikötik - 
hatáskörtől függően - a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét.  

4. A területhasználó a vagyonkezelő honlapján (www.ativizig.hu) lévő Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak alapján, jelen szerződés aláírásával az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Info. tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a 
szerződésben megadott személyes adatait a vagyonkezelő jelen szerződéshez 
kapcsolódó jogok érvényesítése, kötelezettségek teljesítése érdekében, a 
szerződéses jogviszony, az abból keletkező esetleges jogvita, valamint az 
ügyiratkezelés és irattárolás időtartama alatt az Info. tv. 3.§ 10. pontja alapján 
kezelje, különösen a középirányító szerve, a tulajdonosi joggyakorló, valamint 
ellenőrzést ellátó egyéb szervek részére az Info. tv. 3.§ 11. pontja alapján 
továbbítsa. 

5. Jelen szerződés aláírásával területhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a 
Vhr. 12.§ (6b) bekezdése alapján a jelen jogviszonyba az MNV Zrt., mint 
tulajdonosi joggyakorló jogszabály erejénél fogva belép, úgy a hasznosítási 
szerződés hasznosításba adói (így különösen: használatba adó) pozícióját 
szerződés-átruházás jogcímén, harmadik személyre az MNV Zrt. átruházhassa. 
Területhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájáruló jognyilatkozata nem 
vonható vissza. 

6. Felek tudomásul veszik, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az Áht. 63. §-a 
alapján, az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján jogosult vizsgálni az 
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintően jelen szerződést, valamint a 
jogszabályok meghatározott esetekben a Feleken kívüli szervek számára is 
meghatározhatnak ellenőrzési jogosultságot. 

7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk., az 
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

http://www.ativizig.hu/


 
 

A jelen megállapodás 3, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban 
készült, melyet felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 Szeged, 2018. október…...                                 Szeged, 2018. október…...  
 
 
 
 
 
 ………………………………..  ………………………………. 
 Molnár Áron polgármester  Dr. Kozák Péter igazgató 
Algyő Nagyközség képviseletében  ATIVIZIG képviseletében 
 Területhasználó  Vagyonkezelő 
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1. sz. melléklet együttműködési megállapodáshoz  
(max. 25 m2-es területű úszólétesítményekre) 

 
 

VAGYONKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS PARTHASZNÁLATHOZ,  
ÚSZÓMŰ PARTI KIKÖTÉSÉHEZ 

 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata  (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: ………………., 
KSH szám: ……………..) képviseletében eljáró   Molnár Áron polgármester, mint 
területhasználó (továbbiakban: területhasználó)   
Algyő közigazgatási területén, a Tisza folyó =……………..fkm szelvényben az Algyő…. hrsz.-ú 
parti ingatlan előtt elhelyezett úszómű (a folyómeder talajával közvetlen kapcsolatban nem 
álló, felépítmény nélküli, max. 25 m2-es területű úszólétesítmény) parti kikötéséhez, a part- és a 
vízfelület használatához vagyonkezelői hozzájárulást ad úszómű kihelyezése céljából 
 

Név/Cégnév:  
 

Szül hely (természetes személynél): 
 

Szül.idő (természetes személynél):  
 

an.neve (természetes személynél): 
 

szig.szám (természetes személynél):  
 

lakcím/székhely:  
 

adóazonosító/adószám:  
 

bírósági nyilvántartási szám (jogi 
személynél): 

 

képviseletében eljáró (jogi 
személynél) 

 

 

 

részére (továbbiakban: parthasználó), az Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság között 2018. …………… ………………... napján kötött együttműködési 
megállapodás alapján, az alábbi feltételekkel, illetve előírások betartásával.  
 

1. Az elfoglalt partszakasz hossza: fm  

 
2. Úszómű nyilvántartási száma:  

 
3. Az úszómű alapterülete:  

  
4. A bejáró híd hossza:   m, szélessége:   m  

 
5. A 25 m2-nél kisebb területű, felépítmény nélküli úszóművet /úszólétesítményt/ csak 

olyan anyagok és szerkezetek felhasználásával lehet megépíteni, hogy az a 



 
 

folyószakaszra jellemző szélsőséges vízállások mellett is biztonságosan használható 

legyen, figyelembe véve továbbá a szél, a hullámzás, az esetleges jégnyomás hatását. A 
biztonságos kikötés kötelekkel és támdorong rudakkal történhet.  
 

6. Jelen megállapodás megkötésére a 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 24. § (2) bek. c) 
pontjában foglalt rendelkezések értelmében versenyeztetés mellőzésével kerül sor. 

7. A parthasználónak rendelkeznie kell érvényes úszómű létesítési/üzemeltetési 
engedéllyel. Amennyiben nem rendelkezik, úgy köteles a megállapodás aláírásától 
számított 8 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési 

Főosztálynál az eljárást megindítani, és erről a területhasználót értesíteni. Az 
engedélyezési eljárás lezárásától számított 8 napon belül parthasználó köteles az 
érvényes engedélyek másolati példányát a területhasználóhoz benyújtani. Az 
engedélyezési eljárás fenti határidőben történő megindításának és igazolása 
hiányában, valamint amennyiben az engedély kiadására irányuló kérelem 
elutasításra kerül, területhasználó jogosult jelen hozzájárulás felmondására.  

 
8. Az úszóművön a víz felől és a part felől is jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell 

tüntetni:  
 A parthasználó/tulajdonos nevét, címét,  
 az úszómű nyilvántartási számát,  
 "BALESETVESZÉLY! IDEGENEKNEK AZ ÚSZÓMŰRE LÉPNI TILOS!" 

feliratot.  
 

9. Az úszóművet a parthasználó/tulajdonos saját felelősségére használja, abban a 

természeti erők (pl.: vízszintingadozás, a jég, uszadék, hullámzás, stb.) által okozott, 
valamint bármely egyéb okból bekövetkezett károkért a területhasználó, illetve a 
vagyonkezelő ATIVIZIG felelősséget nem vállal. Az úszómű üzemelése során 

bekövetkezett balesetekért, valamint az úszómű használata által okozott károkért - 
beleértve a harmadik személyeknek okozott kárt is - mindennemű felelősség a 

parthasználót terheli.  
 

10. A parthasználó köteles a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben rögzített 

hajózási rendre vonatkozó előírásokat megtartani. Az úszóművet - a kötelező 
gondosságon túl - úgy kell a parthoz kikötni, hogy az a hajózó úton kívül kerüljön 

elhelyezésre, a vízi közlekedést ne akadályozza, illetve ne zavarja, ne veszélyeztesse a 
természetes part állékonyságát, az esetlegesen meglévő partvédőmű állapotát. Az 
úszómű kikötéséhez a parton lévő fákat nem lehet igénybe venni, a parton fát kivágni 
csak külön engedély birtokában lehet. 

  
11. Parthasználó köteles a parti sáv és a hullámtér használatánál a 83/2014. (III.14.) 

Kormányrendeletben foglaltakat: különösen a parti sáv szélességére, a parti sáv 
hasznosítására, a parti sávban elhelyezhető építményekre vonatkozó előírásokat 
betartani. Parthasználó az úszómű parti bejárójával együtt a mindenkori vízszéltől mért 

max. .………….. m-ig veheti igénybe a vízfelületet. Az úszómű tulajdonosa a parti 10 m-es 
sávban való átjárást mindenkor köteles biztosítani és tűrni.  

 
12. A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, ill. a 

mederfenntartási munkák elvégzését akadályozó tevékenység esetén a területhasználó 
felhívására, a parthasználó köteles a jogellenes állapot megszüntetésével a jogszabálynak 
megfelelő állapotot helyreállítani, és azt folyamatosan fenntartani.  

 



 
 

13. Parthasználó köteles az úszómű parti kikötésére és a bejárást biztosító eszközökre a 

49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet, valamint az 510/2017 (XII.29.) Korm. rendelet 
alapján az engedélyeket beszerezni és az abban foglalt rendelkezéseket betartani.  

 
14. Amennyiben üzemelés során a folyóban mederfajulás, vagy a part élen, a műtárgyakban, 

a parti geodéziai jelekben rongálódás történik, úgy annak helyreállítása a parthasználót 
terheli.  

 
15. Az úszómű üzeme, és megközelítése során a hullámtér és az árvízvédelmi töltés 

állagában kár nem keletkezhet. Az állagmegóvásról, a természet és a környezet 
folyamatos védelméről, továbbá a vízminőség-védelmi előírások betartásáról a 
parthasználó köteles gondoskodni.  

 
16. Az úszómű üzemeltetésnél be kell tartani a környezet-, természet-, és vízminőség 

védelmi előírásokat. A parthasználó köteles gondoskodni az úszóművön, a 
kikötőköteleken fennakadt, illetve az igénybevett mederrézsűn és partszakaszon 
lerakódott uszadék eltávolításáról, valamint a partszakasz folyamatos tisztán tartásáról, 
a használt partszakaszon lévő cserje és egyéb aljnövényzet gondozásáról. Az ATIVIZIG 
hozzájárul a parti cserje és egyéb aljnövényzet rendszeres eltávolításához. 

 
17. Az úszómű parti bejáróval történő parthoz rögzítésén, illetve kikötésén kívül egyéb parti 

építmények (beton szerkezetű lejárólépcső, csónakleeresztő rámpa, további kikötőbak, 
stb.) létesítésére jelen hozzájárulás nem vonatkozik.  

 
18. Az úszóművet a jég megjelenése előtt, de legkésőbb október 31-ig a kikötés helyéről (a 

folyómederből) minden tartozékával együtt el kell távolítani. Az úszómű jeges 
időszakban a nyílt folyóvízen nem tartható. Az úszóművet a veszteglőhelyre kihelyezni 

csak a másodlagos jégzajlás levonulása után, leghamarabb április 1-től lehet.  
 

19. Az úszómű kikötési helyeinek hullámtéri víz alá kerülése előtt a parthasználónak 
(üzemeltetőnek) gondoskodnia kell az úszómű előírás szerinti biztonságos rögzítéséről, 
vagy a folyómederből történő eltávolításáról.  

 
20. Az úszómű megközelítését szolgáló bejáróhíd és az egyéb létesítmények a víz lefolyását 

nem akadályozhatják, magas vízállás esetén azokat el kell távolítani a hullámtérből. 
  

21. A partszakasz használata az ATIVIZIG vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, 
folyószabályozási, vagy más, az alaptevékenységével összefüggő tevékenységét nem 
akadályozhatja.  

 
22. A parthasználó tűrni köteles az úszómű, a part- és a vízfelület szükség esetén történő 

vízügyi, vízi rendészeti igénybevételét.  
 

23. Vízgazdálkodási érdekből vagy közveszély elhárítása céljából az úszóművet a 
parthasználó az ATIVIZIG felhívására a felszólítást követően saját költségén köteles 
eltávolítani. Amennyiben a tulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben 
az ATIVIZIG az úszóművet eltávolítja, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit a 
tulajdonosnak kiszámlázza.  

 
24. A parthasználó az úszómű által a vízfelület, illetve a part használatáért a 2018. évre 

vonatkozóan …,-Ft/fm/év azaz   fm x …..,-Ft/fm)      ,-Ft (    forint) összegű díjat köteles 



 
 

fizetni /jelenleg "tárgyi adómentes"/ a területhasználó  által kiállított számla ellenében. 

A parthasználat díját a területhasználó minden évben jogosult egyoldalúan az infláció 
mértékével emelni. A parthasználati díjat parthasználó köteles a továbbiakban a 
számlában meghatározott fizetési határidőben befizetni a fenti módon. Amennyiben a 
parthasználati jogviszony nem teljes évben áll fenn, úgy a parthasználó a díj időarányos 
részét tartozik megfizetni. Késedelmes fizetés esetére a felek a Ptk. szerinti késedelmi 
kamatot kötnek ki. 

 
25. Amennyiben a parthasználó nem fizeti meg az adott évre esedékes díjat, azt a 

területhasználó úgy tekinti, hogy az érintett vízfelületre a parthasználó 
továbbiakban nem tart igényt, és jelen megállapodás felmondásával egyidejűleg, 
azt a nyilvántartásból törölve, az érintett vízfelületre más igénylővel 
megállapodást köthet.   

 
26. Jelen hozzájárulás …………… napjáig érvényes, annak meghosszabbítását az 

érvényességi idő letelte előtt a nyilvántartási számra hivatkozva kell újólag 
megkérni.  

 
27. A területhasználó jogosult jelen vagyonkezelői hozzájárulás azonnali hatályú 

felmondására, amennyiben a parthasználó az abban meghatározott bármely 

kötelezettségének a területhasználó felszólítása ellenére sem tesz eleget.  
 

28. A területhasználó jogosult a jelen vagyonkezelői hozzájárulást 30 napos felmondási 
idővel írásban felmondani.  

 
29. Amennyiben az ATIVIZIG-nek, mint vagyonkezelőnek a tárgyi ingatlan vonatkozásában 

fejlesztési, illetve beruházási lehetősége nyílik, vízgazdálkodási vagy vízkár-elhárítási 

okból területhasználati igénye lép fel, úgy jelen megállapodás területhasználó részéről 
felmondható 30 napos felmondási idővel, parthasználó részére történő kártérítés, 

kártalanítás megfizetése nélkül.  
 

30. Az úszómű tulajdonosa köteles 15 napon belül a területhasználónak bejelenteni az 

úszómű üzemeltetésének megszüntetését, a tulajdonosi változást. 
 

31. A parthasználati megállapodás bármely okból, vagy módon történő megszűnése esetén 
parthasználó köteles saját költségén a szerződés megszűnésének időpontjától számított 
15 napon belül az úszómű elszállításáról intézkedni. Amennyiben parthasználó fenti 
kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a területhasználó, vagy az ATIVIZIG  
jogosult azt elszállíttatni, melynek költsége parthasználót terheli.  

 
32. Parthasználó tudomással bír arról, hogy a folyópart éle, a mederrézsű, a vízfelület és a 

folyómeder az ATIVIZIG kezelésében van. Az ATIVIZIG és a területhasználó jogosult a 

jelen megállapodásban foglaltak betartását ellenőrizni. Parthasználó tudomásul veszi 
továbbá, hogy a jogszabály meghatározott esetekben egyéb szervek számára is 
meghatározhat ellenőrzési jogosultságot. 

 
33. A parthasználó által az ATIVIZIG kezelésében lévő területen korábban esetlegesen 

engedély nélkül épített partvédő művek meglétét (kő- és beton rézsűburkolatok, lejáró 
lépcsők), - feltéve, hogy azok a folyószabályozási vonalozásba beillenek - az ATIVIZIG 
tűrt állapotnak tekinti, azonban azok fenntartásáról parthasználó köteles gondoskodni. 
Parthasználó köteles - amennyiben vízgazdálkodási érdek indokolttá teszi (az ATIVIZIG 



 
 

felszólítására) - megtérítési, kártérítési igény kizárásával a műveket saját költségén 

elbontani és az eredeti állapotot helyreállítani.  
 

34. Parthasználó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 25. § (1) bekezdésében rögzített szerződéskötést 
kizáró okok hatálya alatt, illetve megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak (átlátható szervezetnek 
minősül), avagy természetes személy, továbbá vállalja az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében 
részletezett alábbi feladatok teljesítését:  

 
a. a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,  

b. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően 
használja,  

c. a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy 
átlátható szervezetek vesznek részt.  

 
Parthasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést kizáró okok esetleges 
bekövetkezését, illetve amennyiben jelen hozzájárulás kiadását követően beállott 
körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy e tényt haladéktalanul 
bejelenti a területhasználó részére, mely a megállapodás azonnali hatállyal történő 
felmondását vonja maga után, kártalanítási, kártérítési igény kizárásával.  

 
35. Jelen szerződés aláírásával a parthasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 

a Vhr. 12.§ (6b) bekezdése alapján a jelen jogviszonyba az MNV Zrt., mint tulajdonosi 
joggyakorló jogszabály erejénél fogva belép, úgy a jelen megállapodás használatba adói  

pozícióját szerződés-átruházás jogcímén, harmadik személyre az MNV Zrt. 
átruházhassa. Parthasználó tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájáruló jognyilatkozata 

nem vonható vissza. 
 

36. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdések eldöntésére kikötik a Szegedi 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  
 

37. Ezen megállapodás egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.  
 

38. Parthasználó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
területhasználó a parthasználó személyes adatait, valamint az azokban bekövetkező 

változásokat az ATIVZIG részére továbbítsa, adatait a területhasználó kezelje. 
 

39. A parthasználó az ATIVIZIG honlapján (www.ativizig.hu) lévő Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak alapján, jelen szerződés aláírásával az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. 
tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben megadott 

személyes adatait az ATIVIZIG  a jelen szerződéshez kapcsolódó jogok érvényesítése, 
kötelezettségek teljesítése érdekében, a szerződéses jogviszony, az abból keletkező 
esetleges jogvita, valamint az ügyiratkezelés és irattárolás időtartama alatt az Info. tv. 
3.§ 10. pontja alapján kezelje, különösen a középirányító szerve, a tulajdonosi 
joggyakorló, valamint ellenőrzést ellátó egyéb szervek részére az Info. tv. 3.§ 11. pontja 
alapján továbbítsa. 

http://www.ativizig.hu/


 
 

 
40. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt saját kezűleg írják alá.  

 
Kelt:  
 
 

 Molnár Áron polgármester Angyal Zsolt sk. 
 Algyő Nagyközség Önkormányzata aljegyző 

parthasználó képv. területhasználó  
  



 
 

2. számú melléklet az együttműködési megállapodáshoz 
(a 25 m2-nél nagyobb, vagy felépítményes úszóművekre, úszóműves kikötőkre) 

 
Parthasználati megállapodás 

 
 
mely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata  (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., 
adószám: ………………., KSH szám: ……………..) képviseletében eljáró Molnár Áron polgármester, 
mint területhasználó (továbbiakban: területhasználó)   
 
másrészről  
 

Név/Cégnév:  
 

Szül hely (természetes személynél): 
 

Szül.idő (természetes személynél):  
 

an.neve (természetes személynél): 
 

szig.szám (természetes személynél):  
 

lakcím/székhely:  
 

adóazonosító/adószám:  
 

bírósági nyilvántartási szám (jogi 
személynél): 

 

képviseletében eljáró (jogi 
személynél) 

 

 

 

 
mint a terület ideiglenes használatba vevője (továbbiakban használatba vevő) között, az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság között 2018. …………… 
………………... napján kötött együttműködési megállapodás alapján, alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételek mellett: 
 
I. A megállapodás tárgya 
 
A Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG  vagyonkezelésében áll a ………………………hrsz.-ú parti 
ingatlan előtti, természetben az ATIVIZIG  vagyonkezelésében lévő, Algyő…………………. hrsz.-ú 
Tisza folyó ………… partján elhelyezkedő …………….. fkm közötti, mindösszesen ……….fm hosszú 
partszakasz. 
Területhasználó hozzájárul, hogy a használatba vevő az alább szabályozott feltételek betartása 
mellett a fenti fkm szelvények közötti szakaszon kiköthesse az érvényes úszómű bizonyítvánnyal 
rendelkező úszóműves kikötőjét és a partot az úszóműves kikötő üzemeltetéséhez szükséges 
mértékben használhassa. 
 



 
 

Amennyiben a használatba vevő nem rendelkezik érvényes úszómű bizonyítvánnyal és 
úszómű létesítési/üzemeltetési engedéllyel, úgy köteles az úszómű kihelyezésétől 
számított 8 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztályánál 
az eljárást megindítani és erről a területhasználót értesíteni. Használatba vevő köteles 
továbbá az engedélyezési eljárás lezárásától számított 8 napon belül az érvényes 
engedélyek másolati példányát a területhasználóhoz benyújtani.  
 
A biztonságos kikötés……. db parti kikötő bakokhoz, ……….. kötelekkel és a bejáró híd megfelelő 
parthoz rögzítésével történik. A bejáró híd egyben „támgerenda”-ként is funkcionál. 
 
Jellemző vízszintek az úszóműves kikötő szelvényében: 
 „0” vízszint      : . mBf. 
 Legnagyobb vízszint LNV    : . mBf. 
 Mértékadó árvízszint (MÁSZ)    : . mBf. 
  Hajózási kisvízszint (HKV)    : . mBf. . 
 Hajózási nagyvízszint (HNV)    : . mBf.  
 
II. A megállapodás érvényességi ideje 
 

1. Jelen megállapodás 2018. …………….. napjától – 201... ………… napjáig érvényes, 
figyelemmel a Budapest Főváros Kormányhivatal Közlekedési Főosztálya által kiadott 
létesítési/üzemeltetési engedélyre. 

2. Amennyiben az úszóműves kikötőn olyan egyéb tevékenység folytatására kerül sor, 
amely szakhatósági engedélyköteles a használatba vevő köteles az engedélyek 
beszerzésére, a tevékenységét csak ezek birtokában folytathatja.  

3. A területhasználó, valamint a vagyonkezelő ATIVIZIG jogosult az úszóműves kikötő 
hatósági engedélyeit, valamint az egyéb tevékenységre kiadott engedélyeket bármikor 
ellenőrizni. 

4. Jelen parthasználati megállapodás megkötésére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 24. § (2) bek. c.) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével került sor.  

 
III. Használati díj, fizetési feltételek 
 

1. Az úszóműves kikötő kikötéséhez és megközelítéséhez igénybe vett ……… fm parti 
(hullámtéri) területért a használatba vevő a 2018. évre vonatkozóan 
…………..Ft/fm/év egységárral számítottan mindösszesen ………..,- Ft (azaz ………. 
forint) parthasználati díjat köteles a területhasználó  által kiállított számla ellenében 
megfizetni.   A parthasználati díj jelenleg ÁFA mentes.  

2. Használatba vevő tudomásul veszi, és a megállapodás aláírásával jóváhagyólag elfogadja, 
hogy területhasználó  jogosult a parthasználati díjat minden évben emelni a Központi 
Statisztikai Hivatal által megállapított inflációs rátával azonos mértékben. 

3. Késedelmes fizetés esetére a felek a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötnek ki. 
 
IV. Felmondás 
 

1. A használati díj határidőre történő meg nem fizetése, valamint használatba vevő ezen 
megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségeinek, valamint az úszómű bizonyítvány és 
az úszóműves kikötő létesítési/üzemeltetési engedély I. pontban foglaltaknak 
megfelelően történő be nem szerzésére - megszegése esetén a területhasználó jogosult a 
megállapodás azonnali hatályú felmondására.  

2. A területhasználó jogosult jelen megállapodást kártalanítási, kártérítési igény 
kizárásával, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a használatba vevővel szemben 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített 
szerződéskötést kizáró okok merülnének fel, illetve ha már nem felel meg a nemzeti 



 
 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában foglalt 
követelményeknek. 

3. Amennyiben az ATIVIZIG-nek, mint vagyonkezelőnek a tárgyi ingatlan vonatkozásában 
fejlesztési, illetve beruházási lehetősége nyílik, vízgazdálkodási vagy vízkár-elhárítási 
okból területhasználati igénye lép fel, úgy jelen megállapodás területhasználó részéről 
felmondható 30 napos felmondási idővel, parthasználó részére történő kártérítés, 
kártalanítás megfizetése nélkül.  

4. Jelen megállapodás használatba vevő kötelezettségszegése miatt bekövetkező, egyoldalú 
felmondással történt megszűnését követően területhasználó újabb parthasználatra 
irányuló jogviszonyt használatba vevővel nem létesít.  

5. Jelen megállapodást a területhasználó jogosult 30 napos felmondási idővel írásban 
felmondani.  

 
V. A használat feltételei, a használatba vevő kötelezettségei  
 

1. A használatba vevő köteles a parti sáv és a hullámtér használatánál a nagyvízi meder, a 
parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendeletben foglaltakat: különösen a parti sáv szélességére, a parti sáv hasznosítására, a 
parti sávban elhelyezhető építményekre vonatkozó előírásokat betartani. Az úszóműves 
kikötő üzemeltetői a parti sávban (10 m) való közlekedést-átjárást mindenkor kötelesek 
biztosítani, illetve tűrni.  

2. III. fokú és rendkívüli árvízvédelmi készültség időtartama alatt az úszóműves kikötő és 
bejáróhídja a folyószakaszon nem tárolható. Az úszóműves kikötőt a hajózási zárlat 
elrendelését követően haladéktalanul védett kikötőbe kell vontatni. Amennyiben a 
használatba vevő fenti kötelezettségnek nem tesz eleget és ezzel az ATIVIZIG  
árvízvédekezési, valamint egyéb vízkárelhárítással kapcsolatos szakmai feladatainak 
ellátását akadályozza, megnehezíti, úgy az ATIVIZIG jogosult az úszóműves kikötő védett 
helyre való elszállítására, annak költségének kiszámlázására továbbá a területhasználó 
jogosult a IV. pont szerint eljárni. 

3. A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, ill. a 
mederfenntartási munkák elvégzését akadályozó tevékenység esetén az ATIVIZIG, vagy a 
területhasználó felhívására, a használatba vevő köteles a jogellenes állapot 
megszüntetésével a jogszabálynak megfelelő állapotot helyreállítani - és azt 
folyamatosan fenntartani -, amelyre az ATIVIZIG, vagy a területhasználó határidő 
tűzésével az ingatlan használatba vevőjét felszólíthatja. Ha a használatba vevő a 
felszólításnak nem tesz eleget, az ATIVIZIG kezdeményezi a vízgazdálkodási 
szempontból káros állapot megszüntetésére irányuló hatósági eljárás megindítását.  

4. A használatba vevő köteles az úszóműves kikötő parti kikötését és a bejárást biztosító 
eszközöket a 49/2002. (XII.28.) GKM rendelet, valamint az 510/2017. (XII. 29.) GKM 
rendelet alapján engedélyeztetni, és az engedélyben foglalt rendelkezéseket betartani. 

5. Amennyiben üzemelés során a folyóban mederfajulás, vagy a partélen, a műtárgyakban, 
a parti geodéziai jelekben rongálódás történik, úgy annak helyreállítása a használatba 
vevőt terheli. 

6. A partszakasz, a parti sáv (10 m) gaztalanítását, tisztántartását az úszóműves kikötő 
üzemeltetője/ használatba vevője köteles folyamatosan végezni az úszóműves kikötőn, 
ill. kikötési pontok közötti teljes hosszban a területhasználó felügyelete mellett. 

7. Az úszóműves kikötő parti bejáróval történő parthoz rögzítésén, illetve kikötésén kívül 
egyéb parti építmények (beton szerkezetű lejárólépcső, csónakleeresztő rámpa, további 
kikötőbak, stb.) létesítése csak külön ATIVIZIG hozzájárulás alapján lehetséges. 

8. Az úszóműves kikötő üzeme, és megközelítése során a hullámtér és az árvízvédelmi 
töltés állagában kár nem keletkezhet. Az állagmegóvásról, a környezet épségének és 
tisztaságának megóvásáról a használatba vevő köteles gondoskodni. 



 
 

9. A partszakaszok használata és az úszóműves kikötő üzemeltetése, veszteglése során a 
használatba vevőnek/üzemeltetőnek biztosítani kell a természet és a környezet 
folyamatos védelmét, továbbá a vízminőség védelmi előírások betartását. 

10. Az úszóműves kikötőt annak tulajdonosa/üzemeltetője saját felelősségére használja, a 
vízszintingadozásból származó, valamint az uszadék, hullámzás által okozott, továbbá az 
úszóműves kikötőben bármely egyéb okból bekövetkező károkért területhasználó és az 
ATIVIZIG felelősséget nem vállal. Az úszóműves kikötő üzemelése során bekövetkezett 
balesetekért, valamint a használat által okozott károkért mindennemű felelősség az 
üzemeltetőt terheli. 

11. Az úszóműves kikötőn, a kikötőköteleken fennakadt, illetve az igénybevett 
partszakaszon áradáskor leakadt uszadék eltávolításáról, a partszakasz folyamatos 
tisztán tartásáról a használatba vevő a területhasználó felügyelete mellett köteles 
gondoskodni.  

12. Az úszóműves kikötőt a folyón teleltetni nem ajánlott, azt a jég megjelenése előtt, de 
legkésőbb október 31-ig a kikötés helyéről minden tartozékával együtt jégzajlástól 
védett helyre vagy védett kikötőbe javasolt elhelyezni. Az úszóműves kikötő jeges 
időszakban a nyílt folyóvízen csak saját felelősségre tartható. Ebben az esetben a helyi 
jég elleni védelem az üzemeltető kötelessége. Az úszóműves kikötő – amennyiben védett 
kikötőben telelt – a veszteglő helyére ismételten kihelyezni, csak a másodlagos jégzajlás 
levonulása után, leghamarabb április 1-től lehet. 

13. A használatba vevő köteles a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben 
rögzített hajózási rendre vonatkozó előírásokat megtartani. Az úszóműves kikötőt úgy 
kell a parthoz rögzíteni, hogy az a hajóúton kívül kerüljön elhelyezésre, ne akadályozza a 
vízi közlekedést, ne veszélyeztesse a természetes part állékonyságát. A kikötéshez a 
parton lévő fákat nem lehet igénybe venni, a parton fát kivágni csak külön engedély 
birtokában lehet. 

14. A kikötési helyek hullámtéri víz alá kerülése esetén a használatba vevőnek gondoskodni 
kell az úszóműves kikötő előírás szerinti biztonságos rögzítéséről vagy kikötőbe 
vontatásáról. 

15. Az úszóműves kikötő megközelítését szolgáló bejáróhidak, egyéb létesítmények a víz 
lefolyását nem akadályozhatják, magas vízállás esetén azokat el kell távolítani a 
hullámtérből. 

16. A partszakasz használata az ATIVIZIG vízgazdálkodási, vízkárelhárítási, 
folyószabályozási vagy más, az alaptevékenységével összefüggő tevékenységét nem 
akadályozhatja. 

17. A parthasználati megállapodás bármely okból, vagy módon történő megszűnése esetén 
használatba vevő köteles saját költségén a szerződés megszűnésének időpontjától 
számított 15 napon belül az úszóműves kikötő és összes tartozékának elszállításáról 
intézkedni. Amennyiben használatba vevő a fenti kötelezettségnek határidőn belül nem 
tesz eleget, területhasználó, vagy az ATIVIZIG jogosult azt elszállíttatni, melynek költsége 
használatba vevőt terheli. 

18. Jelen megállapodás aláírásával használatba vevő tudomásul veszi, hogy a használt 
területet további használatba, bérbe nem adhatja, annak egyéb módon történő 
hasznosítására nem jogosult, továbbá biztosítékul fel nem ajánlhatja, meg nem 
terhelheti. 

 
VI. Az úszóműves kikötő műszaki adatai, a használat feltételei 
 

1. Az úszóműves kikötő teljes hosszában a HKV szint (Hajózási Kisvízszint) = + 66 cm-es 
algyői vízállásnál kialakult vízszéltől a vízfolyásra merőlegesen 15 fm szélességben 
használhat vízfelületet.  

2. Az úszóműves kikötőn jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni az úszóműves 
kikötő nyilvántartási számát.  



 
 

3. Az úszóműves kikötőt csak olyan anyagok és szerkezetek felhasználásával lehet 
megépíteni, hogy az a folyószakaszra jellemző szélsőséges vízállások mellet is 
biztonságosan használható legyen, figyelembe véve továbbá a szél, a hullámzás, az 
esetleges uszadék, jégnyomás hatását. A biztonságos kikötés kötelekkel, támdorong 
rudakkal, vagy a bejáró híd megfelelő parthoz rögzítésével történhet. 

4. A hullámtéren és mederben létesítendő műtárgyakra / elektromos ellátás, vízlekötés, 
stb./ szakhatósági hozzájárulást kell kérni.  

5. Az úszóműves kikötő vízellátása:  nincs  engedélyt be kell szerezni 
                             van        engedélyezett 
                           energia ellátása:             nincs  engedélyt be kell szerezni 

                             van         engedélyezett 
 
VII. Felügyeleti jogkör, a használat jogszerű korlátozása 

 
1. A megállapodás alapján kikötött úszóműves kikötő telepítésének ténye az ATIVIZIG 

felügyeleti jogát a terület felett nem érinti. Amennyiben a parti területre, vízfelületre, 
azok egy részére az ATIVIZIG- nek vízgazdálkodási, árvízvédelmi, folyószabályozási vagy 
más az alaptevékenységével összefüggő okból szüksége van, illetőleg ha azt közveszély 
elhárítás indokolja, használatba vevőnek azt térítési igény nélkül biztosítani kell.  

2. A területhasználó az ATIVIZIG kérelmére a fenti munkák elvégzésének idejére a 
parthasználatot kártalanítási, kártérítési igény kizárásával felfüggesztheti. 

3. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy az ATIVIZIG és a területhasználó jogosult a jelen 
megállapodásban foglaltak teljesítését ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok alapján, 
kiváltképpen azt, hogy a használatba vevő az általa igénybevett partszakaszt 
rendeltetésszerűen, szerződésszerűen használja-e. Használatba vevő tudomásul veszi 
továbbá, hogy a jogszabály meghatározott esetekben egyéb szervek számára is 
meghatározhat ellenőrzési jogosultságot. 

 
VIII. Kártalanítás 
 

1. A parthasználat során a természeti erők által az úszóműves kikötőben és tartozékaiban 
esetlegesen okozott károkért a  területhasználó és az ATIVIZIG felelősséget nem vállal. 

2. Az V. pontban előírt kötelezettségek be nem tartásából eredő, illetve azonnali hatályú 
felmondás (IV. pont) esetén felmerülő esetleges kárigény a területhasználóval, valamint 
az ATIVIZIG-el szemben nem támasztható, a használatba vevő csereterületre igényt nem 
tarthat. 

3. A szabálytalan kikötésből eredően a területhasználónak, az ATIVIZIG- nek  és harmadik 
személynek okozott kár megtérítése a használatba vevőt terheli. 

4.  Engedélyezett egyéb tevékenység folytatásáért a területhasználó felelősséggel nem 
tartozik. 

 
IX. Egyéb feltételek 
 

1. A partszakasz használatának megszüntetésére irányuló szándékát használatba vevő 
köteles a megszüntetés tervezett időpontja előtt 15 nappal a területhasználó részére 
bejelenteni jelen szerződés megszüntetése céljából. A használat egyéb viszonyainak 
megváltozásának szándékát a területhasználó részére a tervezett változást 15 nappal 
megelőzően a jelen megállapodás módosítása céljából be kell jelenteni, és ahhoz a 
területhasználó engedélyét meg kell kérni. 

2. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 25. § (1) bekezdésében rögzített szerződéskötést 
kizáró okok hatálya alatt, illetve megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak (átlátható szervezetnek 



 
 

minősül), avagy természetes személy, továbbá vállalja az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében 
részletezett alábbi feladatok teljesítését:  

 
d. a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,  
e. az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően 
használja,  

f. a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy 
átlátható szervezetek vesznek részt.  
 

Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést kizáró okok 
esetleges bekövetkezését, illetve amennyiben jelen hozzájárulás kiadását követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy e tényt 
haladéktalanul bejelenti a területhasználó részére, mely a megállapodás azonnali 
hatállyal történő felmondását vonja maga után, kártalanítási, kártérítési igény 
kizárásával.  

3. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdések eldöntésére kikötik - hatáskörtől 
függően - a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 

4. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás megkötése az egyéb 
engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.  

5. Jelen szerződés aláírásával használatba vevő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vhr. 
12.§ (6b) bekezdése alapján a jelen jogviszonyba az MNV Zrt., mint tulajdonosi 
joggyakorló jogszabály erejénél fogva belép, úgy a hasznosítási szerződés hasznosításba 
adói (így különösen: használatba adó) pozícióját szerződés-átruházás jogcímén, 
harmadik személyre az MNV Zrt. átruházhassa. Használatba vevő tudomásul veszi, hogy 
a jelen hozzájáruló jognyilatkozata nem vonható vissza. 

6. Használatba vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
területhasználó a használatba vevő személyes adatait, valamint az azokban bekövetkező 
változásokat az ATIVZIG részére továbbítsa, adatait a területhasználó kezelje. 

7. Használatba vevő az ATIVIZIG honlapján (www.ativizig.hu) lévő Adatkezelési 
Tájékoztatóban foglaltak alapján, jelen szerződés aláírásával az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. 
tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben megadott 
személyes adataikat az ATIVIZIG a jelen szerződéshez kapcsolódó jogok érvényesítése, 
kötelezettségek teljesítése érdekében, a szerződéses jogviszony, az abból keletkező 
esetleges jogvita, valamint az ügyiratkezelés és irattárolás időtartama alatt az Info. tv. 3.§ 
10. pontja alapján kezelje, különösen a középirányító szerve, a tulajdonosi joggyakorló, 
valamint ellenőrzést ellátó egyéb szervek részére az Info. tv. 3.§ 11. pontja alapján 
továbbítsa. 

 
A jelen megállapodás 3, egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, 
melyet felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt:  
 

 Molnár Áron polgármester Angyal Zsolt sk. 
 Algyő Nagyközség Önkormányzata aljegyző 

parthasználó képv. területhasználó  

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

336/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Külterületi csatornaszakaszok üzemeltetésre történő átadásának 

vizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Külterületi csatornaszakaszok üzemeltetésre 
történő átadásának vizsgálata” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozza: 
  

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában levő 01722. 
hrsz-ú és 01725. hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba kerülése esetén ért egyet 
azzal, hogy az Algyő, 01448 hrsz-ú (természetben Györpölési-szorítógátas 
csatorna), valamint az Algyő, 01354. hrsz-ú (természetben Gyevifoki párhuzamos 
csatorna) külterületi csatornaszakaszok a Magyar Állam tulajdonába és a vízügyi 
igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerülhessenek. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtegye, valamint az üzemeltetési szerződés módosító 
nyilatkozatot aláírja. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
0 

337/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Kopasz Bálint támogatására javaslat 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Kopasz Bálint támogatására javaslat” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kopasz Bálint algyői 
kajak versenyző sporttevékenysége alapján anyagi támogatásban részesüljön. A 
támogatás összegét havi bruttó 200.000,- Ft-ban határozza meg. A támogatás 
időtartama 2018. november 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjed. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban 
foglaltak alapján, az 1. pontban meghatározott összeg vonatkozásában írja alá jelen 
határozat melléklett képező, Kopasz Bálint támogatására vonatkozó szerződést 
Algyő Nagyközség Önkormányzata nevében. 
 

3. A Képviselő-testület a támogatás összegét a költségvetés Algyői Sportkör - 
Kopasz Bálint támogatása sora terhére kívánja biztosítani. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Kopasz Bálint sportoló 
5. Algyői Sportkör 
6. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

337/2018. (X.18.) Kt. határozat melléklete 

 

Szponzorálási szerződés 
 

amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6750 Algyő, 
Kastélykert u 40., képviseli: Molnár Áron polgármester), továbbiakban: Szponzor, 
 

másrészről Algyő Sportkör (6750 Algyő, Sport u. 7., nyilvántartási szám: 22/2013, 
adószám: 19983484-2-06; bankszámlaszáma: 57600125-15300162, képv.: Juhász 
Sándor) továbbiakban: Szponzorált között az Algyői Sportkör Kajak-Kenu 
Szakosztályának versenyzője, Kopasz Bálint vonatkozásában az alábbi feltételekkel: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 337/2018.(X.18.) Kt 
határozata alapján jelen szerződés célja, hogy Szponzor 2018. november 01. 
napjától 2019. október 31. napjáig támogassa Szponzorált tevékenységét - hazai és 
nemzetközi versenyekre történő felkészülést és a versenysorozatokon történő 
szereplését - Szponzorált pedig jelen szerződésben meghatározott módon és 
helyeken „támogatóként” tüntesse fel Szponzort. 

 

2. Szponzorált részére adott összeg kizárólag jelen szerződés keretei között és 
céljainak megfelelően, a kajak-kenu sporttevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, 
a sporttevékenység céljával kapcsolatos útiköltség, táplálék kiegészítők 
költségének finanszírozására használható fel. 

 

3. Szponzor havonta bruttó 200.000,- Ft, kettőszázezer forint összeget, azaz a 
szerződés 12 hónapos időtartamára bruttó 2.400.000,- Ft, azaz kettőmillió-
négyszázezer forint bruttó összeget utal át a Szponzorált részére negyedéves 
bontásban, melyet az Algyői Sportkör köteles Kopasz Bálint versenyzőnek 
egészében átutalni negyedévente, az átutalást követő 30 napon belül. Szponzorált a 
kapott összeggel 2019. november 30-ig köteles elszámolni 

 

4. Esetleges egyesület váltás esetén, Szponzorált köteles 15 nappal előtte bejelenteni 
a váltás tényét, mely a szerződés feltételeinek újratárgyalását eredményezi. 

 

5. A támogatásért cserébe Szponzorált vállalja, hogy: 
 

 A rendelkezésére bocsátott logót és/vagy egyéb megjelölést – szlogent – jól 
látható módon elhelyezi sportruházatán (melegítő, póló, trikó) Szponzor által 
meghatározott módon, és azok megjelenését biztosítja, különösen az alábbi 
helyeken: 

 interjúk, 

 sajtómegjelenések, 

 fotózások, 

 versenyek, 

 sportesemények. 

 A versenyek beharangozása, sajtótájékoztatók, valamint a sporteseményekről 
szóló tudósítások kapcsán, PR megjelenések és nyilatkozatok során lehetőség 
szerint megemlíti Szponzor nevét és a szponzoráció tényét, illetve Algyő logóját 
viseli. 



 
 

 Szponzorált hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja 
saját kommunikációs tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben 
Szponzorálttal történt egyeztetést követően a szerződés időtartama alatt, 
illetve azt követő 1 évig. 

 Szponzorált és/vagy képviselője a médiában tett nyilatkozatai során lehetőség 
szerint megemlíti, hogy a Szponzor a Szponzorált „támogatója”. 

 Szponzorált vállalja, hogy a „Település Arca” lesz. Részt vesz a Szponzor által 
megszervezett, és finanszírozott fotózáson – egy nap, előre egyeztetett 
időpontban. Továbbá hozzájárul, hogy az így elkészült fotókat Szponzor 
felhasználja a település kommunikációs és PR tevékenységéhez a szerződés 
időtartama alatt és azt követő 1 évig. 

 Szponzorált vállalja, hogy a településen megrendezett sporttal kapcsolatos 
eseményeken – előre egyeztetett időpontokban – megjelenik legalább évi két 
alkalommal. 

 Szponzorált részt vállal a Szponzor koordinációjával és szervezésében az algyői 
intézményekben szervezett rendezvényeken előre egyeztetett időpontban 
(Algyő Napja, Gyereknap, Falunap) – legalább évi két alkalommal a sport 
népszerűsítésében. 

 Szponzorált vállalja, hogy e-mail útján tájékoztatja a szponzort az elkövetkező 
versenyprogramokról. 

6.  Szponzor vállalja a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott összeg 
megfizetését. 

 

7.  Szponzor jogosult az 5. pontban foglaltak teljesítését a helyszínen ellenőrizni. 
 

8.  Amennyiben Szponzorált az 5. pontban vállalt kötelezettségeinek önhibájából 
részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a kapott összeget (vagy annak 
arányos részét) az erre való felszólítást követően 15 napon belül visszafizetni. 

 

9.  Felek a szerződést határozott időre kötik, 2018. november 1. napjától 2019. 
október 31. napjáig terjedő időtartamra.  

 

10. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét Fél hozzájárulásával lehetséges. 
 

11. Jelen szerződés elküldésre kerül a Magyar Kajak - Kenu Szövetségnek 1 
példányban. 

 

12. Felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás 
útján, békés úton kívánják rendezni. 

 

Felek kijelentik, hogy jelen okiratot annak elolvasása után, mint akaratukkal mindennel 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 

Algyő, 2018. október …… 
 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Algyői Sportkör  
Molnár Áron Juhász Sándor Kopasz Bálint 
polgármester elnök sportoló 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

338/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Magyar zászló biztosítása az algyői lakosság részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Magyar zászló biztosítása az algyői lakosság 
részére” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy az 
algyői lakosság részére lakóház ingatlanonként 1 darab magyar zászlót, homlokzati 
zászlótartó konzolt és rudat biztosít, térítésmentesen. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a zászlók beszerzése 
érdekében a szükséges további intézkedések megtételére, illetve az írásbeli 
igénylések alapján a lakosság részére történő átadás megszervezésére. 
 

3. A Képviselő-testület 2018. évben 30 darab magyar zászló, homlokzati zászlótartó 
konzol és rúd beszerzéséhez 165.000,- forintot biztosít a költségvetés Általános 
fejlesztési céltartalék sora terhére. 

 
4. A Képviselő-testület kéri, hogy a magyar nemzeti színű zászló igénylésének 

lehetőségéről készüljön tájékoztatás az Algyői Hírmondóba. Az írásbeli lakossági 
igények összegyűjtése minden év február 15. napjáig történjen meg, és ez alapján 
kerüljön meghatározásra a megvásárlandó zászlók darabszáma. 

 
5. A magyar zászló épületen történő biztonságos elhelyezéséről az igénylőnek kell 

gondoskodnia. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

339/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: EFOP-1.2.11-16-2017-00045 projekt megvalósításához kapcsolódó 

tanácsadás, szakértői tevékenység 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „EFOP-1.2.11-16-2017-00045 projekt 
megvalósításához kapcsolódó tanácsadás, szakértői tevékenység” tárgyú előterjesztését, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 Esély Otthon pályázat megvalósításához kapcsolódó 
tanácsadás, szakértői tevékenység elvégzésére a Gyevikult Nkft-t bízza meg. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-

00045 Esély Otthon pályázat megvalósításához kapcsolódó tanácsadás, szakértői 
tevékenység elvégzését, a Képviselő-testület 5/2018. (II.23.) Ör. rendelet 3. számú 
melléklet „20. EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algyői fiataloknak 
pályázat” pontjában foglaltakkal összhangban jóváhagyja. 

 
3. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a 

szerződés előkészítésére, és a Polgármestert annak aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Gyevikult Nkft. 
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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

340/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: EFOP-1.2.11-16-2017-00045 projekt megvalósításához kapcsolódó 

szolgáltatások 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „EFOP-1.2.11-16-2017-00045 projekt 
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 Esély Otthon pályázat megvalósításához kapcsolódó 
szolgáltatások elvégzésére a Dél-Projekt Kft-t bízza meg. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-

00045 Esély Otthon pályázat megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások 
elvégzését, a Képviselő-testület 5/2018. (II.23.) Ör. rendelet 3. számú melléklet „20. 
EFOP-1.2.11-16-2017-00045-Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat” pontjában 
foglaltakkal összhangban jóváhagyja. 

 
3. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a 

szerződés előkészítésére, és a Polgármestert annak aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Dél-Projekt Kft. 
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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

341/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP energetika kivitelezői szerződések módosítása 
 

 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „TOP energetika kivitelezői szerződések módosítása” 
tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Algyőn – Polgármesteri Hivatal, Egészségház és Civilház 
épületének felújítása” tárgyú Vállalkozási szerződésekben foglalt teljesítési 
határidők 2018. november 30-ra történő módosítását. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Algyőn – Polgármesteri 
Hivatal, Egészségház és Civilház épületének felújítása” tárgyú Vállalkozási 
szerződés módosítások aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

342/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. október 18. napján tartott ülésén 
megvitatta Angyal Zsolt aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület 
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. 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. október 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

343/2018. (X.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. október 18. 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: 


