
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. augusztus 10. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

283/2018. (VIII.10.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018. augusztus 10. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
 
Nyílt ülés 

1. Algyő, Bartók Béla u. 37. és 41. szám alatti ingatlanok tulajdonosainak 
ingatlanrész felajánlása 
Előterjesztő: Alpolgármester 

2. A TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00005 projekt azonosítószámú, „Turizmusfejlesztés 
Algyő településen” című pályázat – közbeszerzési eljárás lezárása 
Előterjesztő: Alpolgármester 

 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
dr. Gubacsi Enikő sk. Angyal Zsolt sk. 

alpolgármester aljegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. augusztus 10. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

284/2018. (VIII.10.) Kt. határozat 
Tárgy: Bartók Béla utca 37. és 41. szám alatti ingatlanok tulajdonosainak  
  telekrész felajánlása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. augusztus 10. napján tartott rendkívüli 
ülésén megtárgyalta Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester „Bartók Béla utca 37. és 41. szám 
alatti ingatlanok tulajdonosainak telekrész felajánlása” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
önkormányzat az Algyő, Bartók Béla u. 37. szám (a változási vázrajzon 1773/3. 
hrsz jelölésű) alatti ingatlanból a tulajdonosok által felajánlott, garázsépületek 
mögött elhelyezkedő, kb. 130 m2 területű ingatlanrészt megvásárolja. 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az 
önkormányzat az Algyő, Bartók Béla u. 41. szám alatti (a változási vázrajzon 
1772/3. hrsz. jelölésű) ingatlanból a tulajdonosok által felajánlott, garázsépületek 
mögött elhelyezkedő kb. 4 méter széles ingatlanrészt megvásárolja. 

3. A Képviselő-testület a korábbi telekrészvásárlásoknál meghatározott vételárat 
kívánja alapul venni.  

4. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott vételre felajánlott 
ingatlanrészek vonatkozásában a területek kimérését és a változási vázrajzok 
elkészítését rendelje meg. 

5. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy a változási vázrajz elkészülését követően ismételten készüljön előterjesztés 
az ügyben a pontos vételár meghatározása, illetve az adásvételi szerződések 
előkészítése érdekében. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport  
6. Pénzügyi és adócsoport 
7. Algyő, Bartók Béla u. 37. és 41. szám alatti tulajdonosok 
8. Irattár 

 

K.m.f. 
 

dr. Gubacsi Enikő sk. Angyal Zsolt sk. 
alpolgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
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Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. augusztus 10. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

285/2018. (VIII.10.) Kt. határozat 
Tárgy: A TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00005 projekt azonosítószámú, 

„Turizmusfejlesztés Algyő településen” című pályázat – közbeszerzési 
eljárás lezárása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. augusztus hó 10. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Gubacsi Enikő alpolgármester „A TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00005 
projekt azonosítószámú, „Turizmusfejlesztés Algyő településen” című pályázat – 
közbeszerzési eljárás lezárása” közbeszerzési eljárás” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja „Turizmusfejlesztés Algyő településen Új kikötő 
kialakítása” tárgyú, a Kbt. 115. § szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményét. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a bruttó 167.296.539,- Ft 

ajánlati összeg költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről, a TOP-1.2.1-
15-CS1-2016-00005 / Turisztikai önrész / saját rész költségvetési sor terhére. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a Békés Drén Kft-vel, mint nyertes 

ajánlatot adóval a mellékelt szerződést megkösse 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Dr. Géczi József – közbeszerzési szaktanácsadó 
8. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

dr. Gubacsi Enikő sk. Angyal Zsolt sk. 
alpolgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


