
 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

1/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. január 24. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Nyílt ülés: 

1. Gyeviép Nkft. 2019. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Gyeviép Nkft. ügyvezető 

2. Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési Szerződés módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Gyevitur Nkft. 2019. évre vonatkozó üzleti terve 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

4. Gyevikult Nkft. 2019. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Gyevikult Nkft. ügyvezető 

5. Helyi műsorszolgáltatás az AKTV információs csatornáján 
Előterjesztő: Gyevikult Nkft. ügyvezető 

6. Gyevikult Nkft. Vagyonkezelési Szerződés módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Az Algyői Könyvtár 2018. évi beszámolója 
Előterjesztő: Intézményvezető 

8. Az Algyői Könyvtár 2019. évi munkaterve és továbbképzési terve 
Előterjesztő: Intézményvezető 

9. Beszámoló a Turisztikai Kerekasztal 2018. évi munkájáról 
Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 

10. Algyő, Négyszög tó fejlesztése – Vállalkozási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. A 2018. évi beruházások költségei és pótmunka igényei 
Előterjesztő: Polgármester 

12. „Turizmusfejlesztés Algyő településen” tárgyú TOP turisztikai pályázattal 
kapcsolatban utólag keletkezett pótmunkák és pótigények vonatkozásában 
tervezői felelősség vizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

13. Közúti biztonsági felülvizsgálati jelentés 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Algyő Park Kft. taggyűlése 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme taggyűlésen kívüli határozat 
hozatalhoz 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Fejlesztő pedagógus foglalkoztatása 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn 
Előterjesztő: Polgármester 



 
 

18. 2019. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatásnak nem 
minősülő nem pénzbeli ellátás 
Előterjesztő: Polgármester  

19. A 2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai III. 
Előterjesztő: Polgármester  

20. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjának felülvizsgálata VI. – Gyevi Patika Bt. 
Előterjesztő: Jegyző 

22. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjának felülvizsgálata VI. – Denti Cure Kft. 
Előterjesztő: Jegyző 

23. Háziorvosi praxisjog értékesítésének bejelentése, valamint az ahhoz szükséges 
előszerződés megkötése 
Előterjesztő: Jegyző 

24. Algyő, Komp u. 6. szám alatti ingatlan bérlete 
Előterjesztő: Polgármester 

25. Polgármester 2019. évre vonatkozó szabadságának kiadása 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

28. Egyebek 
 
Zárt ülés: 

29. Algyő, Kikelet u. 4. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének módosítása II. 
Előterjesztő: Polgármester 

30. Pályázati lehetőség „Bölcsőde fejlesztési program” című pályázati kiírásra III. 
Előterjesztő: Polgármester 

31. Kuktor-köz önrész biztosítása 
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 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

2/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyeviép Nkft. 2019 évi üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, 2019. január 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal ügyvezető „A 
Gyeviép Nkft. 2019 évi üzleti terve” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft 2019. évi üzleti 
tervét 345.506.094,- forint várható bevétellel, és 327.983.094,- forint várható 
kiadással elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati működési támogatás összegét 
145.497.794,- forintban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó 
10.000.000,- forint összeget állapít meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyeviép Nkft. ügyvezető 
4. Pénzügy és Adócsoport  
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

3/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési szerződés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Molnár Áron polgármester „Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési szerződés 
módosítását az alábbiak szerint: 
 

1.) Preambulum teljes szövege: 
Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2014. január 01. napján vagyonkezelési szerződés, 
2014. október 09. napján 1. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződés, 2014. november 07. napján 2. számú módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, majd 2018. február 26. napján 3. számú 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés jött létre, mely 
szerződéseket a létrejöttére visszamenőleges hatállyal a mai napon közös akarat-
elhatározással módosítják, melyet jelen 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződésben rögzítenek.  
Jelen 4. számú módosítással a Vagyonkezelési Szerződés 2. sz. mellékletét (vagyonkezelés 
tárgyát képező tárgyi eszközök, gépek, felszerelések, berendezések listája) felek az alábbiak 
szerint módosítják: 
 277/2018. (VIII.01.) Kt. határozat szerint. Tárgya: TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázatból megvalósuló 
horgászstég vagyonkezelésbe adása (01726/7 hrsz. Levendula Szálló mellett) 

 287/2018. (VIII.16.) Kt. határozat szerint. Tárgya: HUSRB/1602/32/0020-TISATUR 
vízitúra- és tábori eszközök beszerzéséről döntés. 

 

2.) A 2. sz. melléklet (tárgyi eszközök, gépek, felszerelések, berendezések), a módosítást 
követően, az egységes szerkezetű Vagyonkezelési szerződés mellékleteként kerül 
csatolásra. 

 

3.) A Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési szerződés módosítása 2019. január 01. napjától lép 
hatályba. 

 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési szerződés aláírására, 
és felkéri a Jegyzőt, hogy a Vagyonkezelési szerződés módosításával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyeviép Nkft. ügyvezető 
4. Pénzügy és Adócsoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

4/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. 2019. évre vonatkozó Üzleti terv 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád ügyvezető a „Gyevitur Nkft. 2019. évre vonatkozó Üzleti terv” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja 

a Gyevitur Nkft. 2019. évre vonatkozó Üzleti tervét. 
Üzleti tervben leírt finanszírozási kérelemét szintén elfogadja a következők szerint: 

 
Tervezett önkormányzati finanszírozások 2019-es évre (támogatási tételek) 

Cím Összeg (Ft) Átutalás ideje 
Iskolakonyha üzemeltetése 
(biztonsági tartalékkal 
tervezve) 

9.000.000.-  Az összeget négyes 
bontásban, egyenlő összegű 
átutalással kérjük. 

Központi gazdasági általános 
költségek támogatása 

31 000 000.-  Az összeget négyes 
bontásban, egyenlő összegű 
átutalással kérjük. 

Összesen: 40.000.000.-  
Tervezett önkormányzati finanszírozások 2019-es évre (számlázandó tételek) 

Cím Összeg (Ft, bruttó) Átutalás ideje 
Diétás étkezés (2018-as év 
előrevetített mutatói szerint) 

2 600 000 Folyamatos, számlázásra 
kerül negyed éves szinten. 

Egészséges életmódra 
nevelés, közcélú feladatok 
ellátásának ellenszolgáltatása  

4 000 000 Folyamatos, számlázásra 
kerül negyed éves szinten. 

Összesen: 6 600 000  

 
Mindösszesen: 46 600 000 Ft 
Költségforrás: Önkormányzati költségvetés terhére 
Teljesítése: Üzleti terv ütemezése szerint 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevitur Nkft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár  

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

5/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevikult Nkft. 2019 évi üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető „Gyevikult Nkft. 2019 évi üzleti 
terve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevikult Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 
tervét 89.870.000,- forint várható bevétellel, és 89.870.000,- forint várható 
kiadással elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati működési támogatás összegét 
62.000.000,- forintban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó 
8.200.000,- ft összeget állapít meg. 
 

3.) A Képviselő-testület kéri, hogy a közeljövőben kerüljön sor egyeztető tárgyalás 
megtartására a Móra Ferenc Népszínház, Algyő Nagyközség Önkormányzata, a 
Gyevikult Nkft ügyvezetője, valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság 
részvételével. 

 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevikult Nkft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

6/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Helyi műsorszolgáltatás az AKTV információs csatornáján 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető „Helyi műsorszolgáltatás az AKTV 
információs csatornáján” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület támogatja Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető „Helyi 
műsorszolgáltatás az AKTV információs csatornáján” tárgyú előterjesztését, 
amelynek keretében HD minőségben induljon műsorszolgáltatás. Ennek 
összköltsége: nettó 4.999.590,- Ft, bruttó 6.349.691,- Ft. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének tervezésénél a fenti összeget fejlesztési célú pénzeszköz 
átadásként vegye figyelembe. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri Kovács László ügyvezetőt, hogy vizsgálja meg annak 
lehetőségét, hogy a beszerzésre kerülő technikai eszközök költségét milyen 
módon lehetne reálisan csökkenteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevikult Nkft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

7/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevikult Nkft. Vagyonkezelési szerződés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyevikult Nkft. Vagyonkezelési szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevikult Nkft. Vagyonkezelési 
szerződés módosítását az alábbiak szerint: 

1.) Preambulum: 
Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2018. február 01. napján vagyonkezelési 
szerződés jött létre, mely szerződéseket a létrejöttére visszamenőleges hatállyal a 
mai napon közös akarat-elhatározással módosítják, melyet jelen 2. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződésben 
rögzítenek.  
Jelen 2. számú módosítással a Vagyonkezelési Szerződés II.1. 6. pont 982. hrsz 
(Kivett lakóház, udvar – Tájház) nyilvántartási értékét és 2. sz. mellékletét 
(vagyonkezelés tárgyát képező tárgyi eszközök, gépek, felszerelések, berendezések 
listája) felek az alábbiak szerint módosítják: 
 293/2018.(IX.20.) Kt. határozat szerint. Tárgya: A Gyevitur Nkft. Algyői 

Tájházban használt eszközeinek térítés nélküli átadásából származó ÁFA 
kötelezettség megtérítése. (A Tájházban a Gyevitur Nkft. által megvalósított 
beruházások a Gyevikult Nkft. vagyonkezelésébe kerülnek). 

 
2.) II.1. A szerződés tárgyát képezi az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban 

részletezett ingatlan vagyon, a módosítást követően: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés 
művelési ág 

Cím Hrsz. Terület 
   (m2) 

Nyilvántartási 
érték (Ft) 

1. Kivett faluház Algyő, Búvár u. 5. 1649 4435 218.179.560,- 
2. 
 
 

Kivett lakóház, udvar 
(Ifjúsági Klub) 

Algyő, Kastélykert utca 
63. 

6/2 
 

642 
(arány: 
642/1639) 

10.913.471,- 
(arányosítva) 

3. 
 
 

Kivett áruház (Civil 
Szervezetek Háza) 

Algyő, Kastélykert utca 
38. 
 

980 
 

488 
 

23.681.988,- 

4. Kivett lakóház, udvar 
(Alkotóház) 

Algyő, Kastélykert utca 
106. 

1603 585 31.717.812,- 

5. Kivett általános Iskola 
(Ezerjóház) 

Algyő, Kastélykert utca 
44. 

983/A/1 
983/A/2 

2392 
(arány: 
2392/2581 

32.927.984,- 
(arányosítva) 

6. Kivett lakóház, udvar 
(Tájház) 

Algyő, Kastélykert utca 
42. 

982 1267 32.051.270,- 

 



 
 

3.) A 2. sz. melléklet - ingatlan vagyon a Tájházra (982. hrsz) vonatkozóan, a módosítást 
követően: 

 

Utca+hsz. Hrsz. Lap Megnevezés Bruttó (Ft) Nettó (Ft) Megnevezés 
Kastélykert 
u. 42 982/ F2 Lakóház udvar/ Tájház 760 000 

 
760 000 Földterület: 1267 m2 

Kastélykert 
u. 42 982/ N4 Lakóház udvar/ Tájház 25 581 204 19 624 156 

Beépített 
alapterület:212m2 

Kastélykert 
u. 42 982/  Lakóház udvar/ Tájház 124 000 69 053 Kerítés hossza: 60 m 
Kastélykert 
u. 42 982/ Z11 Lakóház udvar/ Tájház 693 800 687 134 Gyógynövénykert 
Kastélykert 
u. 42 982/ P12 Lakóház udvar/ Tájház 1 755 626 1 749 587 Térkő burkolat 
Kastélykert 
u. 42 982/ P8 Lakóház udvar/ Tájház 120 000 80 893 Kerekes kút: 1 db 
Kastélykert 
u. 42 982/ P10 Lakóház udvar/ Tájház 3 016 640 2 200 971 Bemutató fészer: 1 db 

 

A 2. sz. melléklet - tárgyi eszközök, gépek, felszerelések, berendezések vagyon a 
Tájházra (982. hrsz) vonatkozóan, a módosítást követően: 

 

Elhelyezés Lelt.szám Megnevezés 
Bruttó 
(Ft) Nettó (Ft) 

Mennyiség 
(db) 

Tájház k2329 ASUS VH DR 19" WS LED monitor 29 999 0 1 

Tájház 5000-05058 Rádiós magnó cd-vel 0 0 1 

Tájház k2330 Porszívó Gorenje VCK 1801 19 989 0 1 

Tájház k151 Hűtőszekrény Elektrolux E 59 990 0 1 

Tájház k152 Gáztűzhely Móra 2429 17E2 51 990 0 1 

Tájház 3000-03074 Kárpitozott szék 0 0 40 

Tájház 5500044 Prospektustartó fali 0 0 1 

Tájház k056 Zászló /magyar 150*90 3 990 0 1 

Tájház k035 Vízmelegítő Ariston TI10U 20 690 0 1 

Tájház k041 Gyúrótábla 2 689 0 1 

Tájház k354 Billentyűzet Locitech LGB 3 552 0 1 

Tájház 3000-03141 Irattartó szekrény* 2 ajtós 0 0 2 

Tájház 1000-01036 Telefon 0 0 1 

Tájház 3000-03038 Íróasztal 0 0 1 

Tájház 3000-03059 Öltözőállvány 0 0 1 

Tájház 3000-03071 Egyéb szék 0 0 2 

Tájház 3000-03088 Egybeépített kétajtós szekrény 0 0 3 

Tájház 3000-03092 Ülőgarnitúra 0 0 1 

Tájház 5000-05225 Szabó baba /próba baba 0 0 3 

Tájház 6000-06039 Mikrohullámú sütő 0 0 1 

Tájház 7000-07021 Asztali lámpa 0 0 1 

Tájház 7000-07231 Posztamens 0 0 2 

Tájház Kiállítási tárgy Sublót (fiókos szekrény) 65 000 65 000 1 

Tájház Kiállítási tárgy Halászbárka 50 000 50 000 1 

Tájház Kiállítási tárgy Fürdőszoba berendezés 1970 53 500 53 500 1 

Tájház   Tájékoztató interaktív installáció 5 045 627 5 008 255 1 



 
 

 
4.) A Gyevikult Nkft. Vagyonkezelési szerződés módosítása 2019. január 01. napjától 

lép hatályba. 
 

5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési szerződés 
aláírására, és felkéri a Jegyzőt, hogy a Vagyonkezelési szerződés módosításával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Gyevikult Nkft. 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

Molnár Áron sk. 
dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

8/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Könyvtár 2018. évi beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dományházi Edit intézményvezető „Az Algyői Könyvtár 2018. évi 
beszámolója” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyői Könyvtár 
intézményvezetőjének beszámolóját az Algyői Könyvtár 2018. évi 
tevékenységéről. 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Szilágyi Perjési Katalinnak a 2018. évben 
végzett odaadó és kitartó munkájáért. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

9/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Könyvtár 2019. évi munkaterve és továbbképzési terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dományházi Edit intézményvezető „Az Algyői Könyvtár 2019. évi 
munkaterve és továbbképzési terve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Könyvtár 2019. évi munkatervét 
és továbbképzési tervét elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Dományházi Edit, intézményvezető 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

10/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a Turisztikai Kerekasztal 2018. évi munkájáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Füzesy István PGB elnök „Beszámoló a Turisztikai Kerekasztal 2018. 
évi munkájáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a „Turisztikai Kerekasztal tevékenysége” tárgyban készült tájékoztatást. 

2. A Képviselő-testület javasolja a tevékenység folytatását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Dr. Füzesy István elnök 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

11/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Négyszög tó fejlesztése – Vállalkozási szerződés módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő, Négyszög tó fejlesztése – Vállalkozási szerződés 
módosítása” tárgyban készült előterjesztését, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja ,,A "Négyszög" tó fejlesztése Algyőn (pályázati 
azonosító: TOP-2.l.3-15-CSl-2016-00006)” tárgyú Vállalkozási szerződés 
módosítását az előterjesztés mellékletét képező „Vállalkozási szerződés 1. sz. 
módosítása” szerint. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert ,,A 

"Négyszög" tó fejlesztése Algyőn (pályázati azonosító: TOP-2.l.3-15-CSl-2016-
00006)” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának aláírásával. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Geo Hidrobau Kft. (6721 Szeged, Lechner tér 4. fsz/6.) 
6. Dr. Géczi József – közbeszerzési tanácsadó 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

12/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2018. évi beruházások költségei és pótmunka igényei 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A 2018. évi beruházások költségei és 
pótmunka igényei” tárgyban készült előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a 2018. évi beruházások költségeiről és pótmunka 
igényeiről szóló beszámolót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erről értesítést kap: 

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. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

13/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: „Turizmusfejlesztés Algyő településen” tárgyú TOP turisztikai pályázattal 

kapcsolatban utólag keletkezett pótmunkák és pótigények 
vonatkozásában tervezői felelősség vizsgálata 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Turizmusfejlesztés Algyő településen” tárgyú 
TOP turisztikai pályázattal kapcsolatban utólag keletkezett pótmunkák és pótigények 
vonatkozásában tervezői felelősség vizsgálata” tárgyban készült előterjesztését, és a 
következő határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület elfogadja a beszámolót, tudomásul veszi, hogy az elvégzett 
munka magasabb színvonalát a tervező a kiviteli terv átdolgozásával biztosította, 
azonban felkéri a Berényi András csoportvezetőt, hogy a tervező felé jelezze a 
tájékoztatási kötelezettség elmulasztását, a tervezés folyamán felmerült problémákkal 
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. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

14/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Közúti biztonsági felülvizsgálati jelentés 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Közúti biztonsági felülvizsgálati jelentés” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Algyő település Közúti 
biztonsági felülvizsgálati jelentését. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot az alábbi közúti biztonsági problémák megoldása 
vonatkozásában: 

a) Az Algyői Halászcsárda környékén indokolt az útpadkán történő parkolási 
lehetőség megtiltása, azzal, hogy történjen egyeztetés a vendéglátó egység 
tulajdonosával, annak érdekében, hogy miként tudná saját területén belül 
bővíteni a parkolás lehetőségeit. 
Felelős: Polgármester, Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
Határidő: Azonnal 

b) A Tiszavirág utcát érintően javasolt a 30 km/h korlátozott sebességű övezet 
megszűntetése, és a rávezető mellékutcákban „elsőbbségadás kötelező” 
táblák kihelyezése. 

c) Indokolt a 47-es számú fő közlekelési út csomópontjainak felülvizsgálata, a 
csatlakozási problémák megoldása, az ehhez szükséges egyeztetésekbe 
történjen meg a Magyar Közút Zrt. és a Mol Zrt. bevonása. 

 
3. A Képviselő-testülte felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy tegye 

meg a szükséges előkészítő munkákat a 2. pontban foglaltakhoz. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Adócsoport vezetőjét, hogy a 
költségvetési rendelet készítésekor vegye figyelembe a határozatban foglaltakat. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Fejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök 
6. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

15/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Park Kft. taggyűlése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Park Kft. taggyűlése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft. 2019. január 25. napján tartandó taggyűlésén az 1. napirendi pontban az alábbi 
álláspontot képviselje: 
 

1. 01748/31/B (1500 m2) csarnokba 5 tonnás híddaru és 2 db hőlégbefúvó 
beépítése, amelynek nettó költsége 14.000.000,- Ft– a csatolt írásos anyag 
alapján:    elfogadás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Algyő Park Kft – Ormay Tamás 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

16/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme taggyűlésen kívüli 

határozat hozatalhoz 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. 
január hó 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme taggyűlésen kívüli határozat hozatalhoz” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. által 
előterjesztett, a használt hulladékgyűjtő edények beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatását a megküldött szavazólapon támogatja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Képviselő-testületi döntés szerint a szavazólapot aláírja. 

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

 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

17/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Fejlesztő pedagógus foglalkoztatása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Fejlesztő pedagógus foglalkoztatása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztő 
pedagógus foglalkoztatása tárgyban készült, az előterjesztés mellékletét képező 
„Feladat-ellátási megállapodást” aláírja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Algyői Szivárvány Óvoda 
6. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása – Szeged, Széchenyi tér 5. 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

18/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Rotavírus elleni védőoltási program folytatása 
Algyőn” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. évben is támogatja a 

rotavírus elleni oltási program folytatását és a védőoltás térítésmentesen történő 
beadását Algyőn, a 2019. évben születendő, algyői állandó lakcímmel rendelkező 
csecsemők esetében.  

2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. évben várhatóan születendő, állandó 
algyői lakóhellyel rendelkező csecsemők mintegy 40 fős létszámára tekintettel a 
gyermekenként háromszori, összesen bruttó 38.000 Ft-os védőoltás költségét 
figyelembe véve 1.520.000 Ft-os keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetés 
„Település egészségügyi feladatok” előirányzat terhére.  

3.) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Molnár Máriát, hogy 
a 2019. évben születendő csecsemők szüleinek írásbeli nyilatkoztatását követően a 
rotavírus elleni védőoltási programot 2019. évben folyamatosan hajtsa végre.  

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert, hogy a rotavírus 
elleni „Rotateq” elnevezésű vakcina beszerzése és a védőoltás beadása érdekében 
kössön az előterjesztésben foglaltak teljesítése érdekében 2020. február 28. napjáig 
szóló együttműködési megállapodást az MSD Pharma Hungary Kft-vel, az Euromedic 
Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt-vel, illetve Dr. Molnár Mária 
gyermekorvossal. 

 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 
5. Jankovicsné Veres Katalin szakmai koordinátor 
6. Irattár 

K.m.f. 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

19/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott 

juttatásnak nem minősülő nem pénzbeli ellátás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „2019. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes 
meghatározott juttatásnak nem minősülő nem pénzbeli ellátás” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

I. 2019. évi cafeteria juttatás 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselői, Algyő Nagyközség Önkormányzata választott tisztségviselői, 
közalkalmazotti, és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére, valamint Algyő 
Nagyközség Önkormányzata intézményei közalkalmazotti dolgozói részére a 
cafetéria- juttatás bruttó mértékét 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg 
2019. évben. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Algyő Nagyközség 

Önkormányzata és Intézményei választott tisztségviselői, közalkalmazotti és Mt. 
hatálya alá tarozó dolgozói részére 2019. évre, egyszeri, 2019. júniusban kifizetendő, 
1 havi bruttó bérnek megfelelő keretet biztosít.  
 

3. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Algyő Nagyközség 
Önkormányzata és Intézményei választott tisztségviselői, köztisztviselői, 
közalkalmazotti és Mt. hatálya alá tarozó dolgozói részére, a dologi kiadások 
csökkentése mellett, a 2018. évi havi nettó összegnek megfelelően biztosítja a 
bérnek megfelelő egyes meghatározott juttatásnak nem minősülő nem pénzbeli 
juttatást. 
A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat és Intézményei vezetőit, hogy a 
költségvetés tervezésekor, a dologi kiadások csökkentésével kerüljön minél nagyobb 
mértékben biztosításra a bérnek megfelelő egyes meghatározott juttatás pénzügyi 
fedezete. 

 
4. A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot. 
 
5. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetés készítése során 

vegye figyelembe a fenti pontokban foglaltakat. 
 
 
 



 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ákos jegyző 
3. Valamennyi intézményvezető 
4. Pénzügyi és Adó Csoport csoportvezető 
5. Személyügyi előadó 
6. Intézmények 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

 19/2019. (I.24.) Kt. határozat melléklete 
 

SZABÁLYZAT 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 

CAFETÉRIA - JUTTATÁSAIRÓL 
 
 
 
I. Jelen szabályzat hatálya kiterjed: 
 
A szabályzat hatálya kiterjed az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, Algyő 
Nagyközség Önkormányzat választott tisztségviselői, közalkalmazotti, valamint Mt. 
hatálya alá tartozó munkavállalóira, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Intézményeiben dolgozó közalkalmazottakra. 
 
II. Nem jogosult cafetéria juttatásra: 
 
 a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára); 
 a fegyelmi büntetés ezzel sújtja; 
 azon időtartamra, amely távollét során a foglalkoztatott illetményben vagy 

átlagkeresetben nem részesül, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 
harminc napot; 

 a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejére, az első naptól kezdődően. 
 
III. Juttatási keret 
 
1. Béren kívüli juttatások kerete 
 
A cafetéria – juttatás éves keretösszege (továbbiakban: keretösszeg) tárgyévben bruttó 
200.000,- Ft/fő, nettó 148.699,- Ft/fő. Heti 35 órát el nem érő részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén a keretösszeg időarányosan jár.  
 
Az egyes cafetéria – juttatásokhoz kapcsolódó közterhek a foglalkoztatott éves 
keretösszegébe beleszámítanak. 2019-ben a kedvezményes juttatás annyit jelent, hogy a 
munkáltatót az éves cafetéria kereten belül 34,5 % közteher terheli, amely a következő 
elemekből tevődik össze: 15% SZJA, 19,5% SZOCHO. 
 
Az éves keretösszeg a tárgyévben a szabályzatban meghatározott cafetéria juttatások 
igénybevételére használható fel. A tárgyében igénybe nem vett összeg a következő évre 
nem vihető át. A foglalkoztatott a tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról 
november 30-ig írásban nyilatkozik. 
 
A jogosult által kiválasztott juttatások együttes összege nem haladhatja meg a fenti 
keretet, a munkavállaló az esetleges túllépés esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 
A tárgyévben igénybe nem vett keret a tárgyévet követő évre nem vihető át. 

  



 
 

IV. A jogosultak meghatározása  
 
A foglalkoztatott – a keretösszeg, illetve a cafetéria-juttatások meghatározását követően 
nyilatkozik az általa választott juttatásokról, valamint azok mértékéről. A juttatásokról a 
teljes tárgyévre vonatkozóan kell nyilatkoznia.  
 
A cafetéria – juttatások év közbeni módosítására csak kivételesen - személyes 
körülményekben beállt változás következtében -, évente maximum egyszer kerülhet sor. 
A foglalkoztatottnak írásbeli kérelemmel kell a munkáltatóhoz fordulni.  
 
Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony év közben keletkezik, vagy a foglalkoztatott év 
közbeni áthelyezésére kerül sor, illetve tartós távollétről tér vissza, akkor az első 
munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az általa választott 
cafetéria - juttatásról. 
 
Amennyiben a foglalkoztatott a nyilatkozattételi határidőt önhibáján kívül elmulasztja, 
az akadályoztatás megszűntét követő öt munkanapon belül választhat a jelen 
szabályzatban rögzített cafetéria – juttatások közül. 
 
V. A keretösszeg terhére az alábbi cafetéria- juttatások választható: 
 
1. Széchenyi Pihenő Kártya 

1.1 SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás    (200.000.- forint) 
1.2 SZÉP kártya melegkonyhás étkezés    (150.000.- forint) 
1.3 SZÉP kártya szabadidő eltöltés     (75.000.- forint) 

 
1. Széchenyi Pihenő Kártya támogatás 
 
Béren kívüli juttatásnak minősül, a munkáltató által a Széchényi Pihenő Kártyára utalt 
támogatás. A kapcsolódó 76/2018 (IV.20.) Korm. rendelet alapján a támogatás három 
egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható: 
 

1.1.  Szálláshely-szolgáltatás: 
A szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 200.000,- forint támogatás. 
 

1.2.  Vendéglátás szolgáltatás: 
Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a 
munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra 
felhasználható legfeljebb 150.000,- forint támogatás. 
 

1.3.  Szabadidő eltöltését, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás: 
Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést 
szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 
75.000,- forint támogatás. 

  



 
 

VI. Eljárási szabályok 
 
A foglalkoztatott kitölti a személyügyi ügyintéző által részére eljuttatott Cafetéria 
nyilatkozatot. A nyilatkozat táblázatos formában tartalmazza a választáshoz szükséges 
adatokat, így 

 rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg, 
 választható juttatások listája, rövid bemutatása. 

 
A Cafetéria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. A Cafetéria 
nyilatkozatot két példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy példányt 
eljuttat a személyügyi ügyintézőnek, másik példányát megőrzi.  
 
Jelen Szabályzat 2019. február 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 11/2018. 
(I.19.) Kt. határozat mellékletét képező szabályzat hatályát veszti. 
 
 
 
 

…………………………..……………. 
Molnár Áron 
polgármester 

 
  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

20/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai III. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A 2019. évi költségvetési koncepció fejlesztési 
javaslatai III.” tárgyban készült előterjesztését, és a következő határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja Algyő település „A 2019. évi költségvetési 
koncepció fejlesztési javaslatai III.”-ben foglalt beruházási terveket, irányokat és 
az alábbi kiegészítéseket, módosításokat javasolja: 

 a III./ tervezett önerős beruházok (2019. év) elnevezésű táblázat az 
alábbiak szerint kerüljön kiegészítésre: 
14. pont Temető ravatalozó előtti díszburkolat kialakítása: 6.200.000,- Ft 
15. pont Közúti közlekedési biztonság előkészítési munkái: 5.000.000,- Ft 
16. pont Bowling pálya kialakítása 

 
2. A Képviselő-testület az alábbiakra további kidolgozást, árajánlatot, illetve 

tervezői költségbecslés bekérését javasolja: 
 a Képviselő-testület a gördeszka pálya fejlesztésére vonatkozóan, a 

pályafelelőssel való egyeztetést követően, a beruházás részletes 
kidolgozását kéri a Gyeviép Nkft-től 
Határidő: 2019. március havi soros testületi ülés 

 
3. 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. Gyeviép Nkft. 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

20/2019. (I.24.) Kt. határozat melléklete 

 
2019. évi fejlesztési javaslat 

 
 

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 150.000.000 
(350.000.000 TAO) 

150.000.000 0 

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 

 

12 Bölcsődefejlesztés előkészítés 
20.000.000 

(területvásárlás, 
eng. tervkészítés) 

0 20.000.000 

 

13 

Vízjogi létesítési engedély 
megszerzése a csapadékvíz elvezető 
rendszerre 

15.000.000 0 15.000.000 

 

 ÖSSZESEN: 
1.436.000.000 
(euro árfolyamtól 

függően) 

kb. 836.000.000 
(euro árfolyamtól 

függően) 

kb. 554.000.000 
(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 

80.000.000 

3 Árokkarbantartás csak bejárók és átereszek javítása dologi kiadás 

4 Belterületi fásítás és tájépítés 5.000.000 

5 Játszótér kialakítás a „Zöld iskola udvarán” 10.000.000 

6 Bartók Béla utca felújítás II. ütem 80.000.000 

7 Teniszpálya kialakítás 5.000.000 



 
 

8 
2018. évi intézmények és egyéb önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítása és karbantartása 

5.000.000 

9 Tiszai partszakasz és tiszai projekt fejlesztése 10.000.000 

10 Utca névtáblák cseréje  1.500.000 

11 Közvilágítás pótlása 5.000.000 

12 Temető közvilágítás és kamerarendszer fejlesztés 4.000.000 

13 Gördeszka pálya fejlesztés 3.000.000 

14 Temető ravatalozó előtti díszburkolat kialakítása 6.200.000 

15 Közúti közlekedési biztonság előkészítési munkái 5.000.000 

16 Bowling pálya kialakítása  

 ÖSSZESEN: 252.000.000 

 

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 
 

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 

Kajak Kenu szövetség 

 
 

32.690.136 
6.646.050 

50.000.000 

 
 

21.690.136 
1.661.513  

 

 
 

11.000.000 
4.984.537 

50.000.000 

 

 

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 

4. 
Óvoda és bölcsőde férőhelyek megoldása új épületek építése útján 
saját erős/pályázati forrásból 

 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

21/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetése I. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetése I.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a rendelet előkészítésénél 
vegye figyelembe az alábbi módosítást: 

A testület kéri, hogy történjen meg a 6. sz. melléklet 2019. évre tervezett 
eredeti előirányzat elnevezésű oszlopában az intézményvezetők 
bérkeretének nyolc százalékkal történő megemelése. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2019. évi költségvetés előterjesztése 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, az 1. pontban foglaltak 

alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal 
képezze meg a 2019. évi költségvetési rendeletet.  
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2019.évi költségvetés előterjesztése 

 
3. A Képviselő-testület kéri, hogy történjen meg az ügyvezetők munkabérének nyolc 

százalékkal történő megemelése. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Intézményvezetők 
5. Csoportvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

22/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú 

helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata VI. – Gyevi Patika Bt. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata VI. – Gyevi Patika Bt.” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevi Patika Bt. (6750 Algyő, 
Egészségház u. 42., képviseletében: Dr. Roczkó András) kérelmével kapcsolatban 
az alábbi döntést hozza: 
 a testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gyevi Patika Bt. (6750 Algyő, Egészségház 

u. 42., képviseletében: Dr. Roczkó András), a 120.000 forintos bérleti díj 
ellenében igénybe vegye az Algyő, Egészségház utca 42. szám alatt 
megtalálható, földszinti, összesen 125,1 m2 alapterületű gyógyszertár céljára 
szolgáló- és a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségeket, valamint: 
a) a lépcső alatti földszinti közös tároló helyiséget 
b) a padlástérben található kisebb alapterületű tároló helyiséget. 

 a testület a gépjármű tárolására szolgáló garázs helyiség igénybevételére 
vonatkozó bérleti szerződést felmondja. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a háziorvosok kérelmével kapcsolatban az 
alábbi döntést hozza: 
 a testület hozzájárul ahhoz, hogy az Algyő, Egészségház utca 42. szám alatti 

ingatlan padlásterében lévő, nagyobb alapterületű tároló helyiségét a felnőtt 
háziorvosok vegyék igénybe. 

 a testület hozzájárul ahhoz, hogy az Algyő, Egészségház utca 42. szám alatti 
ingatlan, korábban veszélyes hulladéktárolónak használt, kazánházból 
leválasztott kisebb helyiségét a gyermekorvos vegye igénybe. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a helyiségbérleti szerződések 
aláírására. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Gyevi Patika Bt. – dr. Roczkó András 
6. Dr. Szabó J. Attila – háziorvosok képviseletében 
7. Irattár 

K.m.f. 
 

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

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

23/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú 

helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata VI. – Denti-Cure Kft. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata VI. – Denti-Cure Kft.” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a testülete a Denti-Cure Kft. (6750 Algyő, 

Egészségház u. 42., képviseletében: Dr. Kovács Ágnes) kérelmével kapcsolatban az 
alábbi döntést hozza: 

 
 a testület hozzájárul ahhoz, hogy a DENTI-CURE Kft. a keddi és csütörtöki 

napokon, 14.00 órától 16.00 óráig, magánrendelés céljára, 50.000,- Ft/hó bérleti 
díjért, a kiállított számla ellenében használja a 6750 Algyő, Egészségház u. 42. 
szám alatti ingatlanban lévő fogorvosi rendelőt és az önkormányzati tulajdonú 
eszközöket. A bérleti díj mértéke a bérbeadó által elvégzésre kerülő értéknövelő 
beruházás műszaki átadásának napját követő hónap 1. napjától hatályos. 

 a testület hozzájárul ahhoz, hogy a felek 5 évig a kölcsönösen elfogadott bérleti 
díjat nem vizsgálják felül, azt minden évben kizárólag a KSH által közzétett 
infláció mértékével növelik meg attól a hónaptól kezdve, amikor az inflációs ráta 
közzétételre kerül. A felek 5 év elteltével újra felülvizsgálhatják a piaci 
viszonyoknak megfelelően a bérleti díjat. 

 az Önkormányzat a bérleti díjon felül a Denti-Cure Kft.-től semmilyen jogcímen az 
ingatlan használatával kapcsolatosan semmilyen követelést nem támaszt, 
beleértve ebbe a rezsiköltségeket is. 

 
2. A testület hozzájárul ahhoz, hogy a fenti feltételeket a felek a szerződés módosításról 

készült okiratba foglalják, és felhatalmazzák a Polgármestert annak aláírására. 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Denti Cure Kft. 
6. Irattár 

K.m.f. 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

24/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Háziorvosi praxisjog értékesítésének bejelentése, valamint az ahhoz 

szükséges előszerződés megkötése 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Háziorvosi praxisjog értékesítésének bejelentése, 
valamint az ahhoz szükséges előszerződés megkötése” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, 060179 számú felnőtt háziorvosi 
körzet feladatainak ellátását személyesen végző Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó 
háziorvos praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a praxisjogot 

megvásárolni kívánó orvossal, Dr. Szabó József Attilával — a praxisjog 
megszerzését követően — a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 
13/2002. (X.01.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott, 060179 
számú háziorvosi körzet ellátási területére kiterjedően feladat-ellátási 
előszerződést kíván kötni, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti feladat-
ellátási előszerződés aláírására.  

 
4. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az előszerződésben foglalt feltételek 

teljesülése esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést köt Dr. Szabó József 
Attila, háziorvossal. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. BO-MED 17. Bt., 6750 Algyő, Egészségház u. 42. 
5. Dr. Szabó József Attila, 6750 Algyő, Tiszavirág u. 7. 
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Népegészségügyi Osztálya, 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 
7. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  



 
 

1. sz. melléklet a 24/2019. (I.24.) Kt. határozathoz 

 

Feladat-ellátási előszerződés 

 

amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., törzsszám: 726973, adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 
15726975-8411-321-06, képv.: Molnár Áron Polgármester), a továbbiakban: 
Önkormányzat, 

másrészről Dr. Szabó József Attila (6750 Algyő, Tiszavirág u. 7., szül.: Gyoma, 
1972.09.16., a.n.: Albert Róza, adóazonosító jele: 8386090758, onysz.: 62149) háziorvos, 
a továbbiakban: Háziorvos, között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 
évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (1) bekezdése értelmében BO-MED 
17. Bt. (6750 Algyő, Egészségház u. 42.) képviseletében Dr. Kassné Dr. Bakó 
Ildikó háziorvos, az Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a háziorvosi 
körzetek meghatározásáról szóló 13/2002. (X.01.) számú önkormányzati 
rendeletben meghatározott, 060179 számú háziorvosi körzet ellátási területére 
kiterjedő praxisjoga elidegenítésére vonatkozó szándékát a praxisjogot 
megszerezni kívánó Dr. Szabó József Attila háziorvos személyének 
megjelölésével az Önkormányzat részére bejelentette. 

 

2. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Algyő 060179 
számú háziorvosi praxis (a továbbiakban: Praxis) feladat-ellátására vonatkozó, 
az Öotv. 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése. 

 
3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy abban az esetben jogosultak határozatlan időre 

szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis feladatainak ellátására, 
amennyiben Dr. Szabó József Attila a Praxisra vonatkozó praxisengedély 
megszerzését, a praxisjog megvásárlását, továbbá a működési engedélyeztetési 
eljárás megindítását igazolja. Dr. Szabó József Attila jelen előszerződést az 
Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott 
praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja. 

 
4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73 §-a alapján a feladat-
ellátási szerződést jelen előszerződés 3. pontjában rögzített feltételek 
teljesülését követően, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig megkötik. 

 
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a 

feladatellátás feltételeit. 
  



 
 

 
6. Dr. Szabó József Attila kijelenti, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés 

megkötése esetén a szolgáltatásért személyesen felel, az Öotv. 2. § (9) bekezdése 
értelmében a szolgáltatást személyesen és folyamatosan nyújtja, kivételt képez 
ez alól a helyettesítés, szabadság és betegállomány. A Háziorvos helyettesítéséről 
– beleértve annak pénzügyi feltételeit – a Háziorvos gondoskodik. A Háziorvos 
akadályoztatása esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni oly módon, 
hogy azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas 
személlyel végezteti. A hat hetet meghaladó folyamatos helyettesítésről köteles 
az Önkormányzatot értesíteni. 

 
7. A feladatot ellátó Háziorvos köteles ellátni – külön jogszabályban foglaltak 

szerint a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakon felül – a 
rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy 
krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulás lassító állapot romlásához vezetne. 

 
8. A Háziorvos csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás 

esetén annak a személynek a bejelentkezését, akinek lakóhelye az 
Önkormányzat ellátási területén van, azonban ebben az esetben is el kell látnia 
az ellátási területén lakó beteget, ha az ellátatlansága egészséget károsító, vagy 
gyógyulását lassító állapotromláshoz vezetne. 

 
9. Az egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó 

feladatok ellátásához szükséges fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel megkötendő finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből 
biztosítja. 

 

10. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az együttműködésre a 
területi ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan 
működésének érdekében. 

 
11. A Háziorvos köteles az Önkormányzat felkérésére írásban a jogszabályokban 

előírt adatokat szolgáltatni és tevékenységéről beszámolni. A Háziorvos köteles 
az Önkormányzat kérésére minden olyan információt megadni, mely a 
háziorvosi területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

 
12. Dr. Szabó József Attila kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi körzetében 

munkaszerződés vagy megbízási szerződés keretében a feladatra jogszabályban 
előírt munkaidőben biztosítja a jogszabályoknak megfelelő képesítésű és számú 
egészségügyi személyzetet (asszisztenst). 

 
13. A Háziorvos a területi ellátási kötelezettségét az Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól az 
Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, kijelölt 
060179. számú háziorvosi körzeti orvosi rendelő ingatlanrészben teljesíti, 
amelyet az Önkormányzat – más egészségügyi szolgáltatóval közösen 
használt ingatlanrészekkel (váró-, mellékhelyiségek, stb.) együtt – 
térítésmentesen biztosít számára a háziorvosi feladatok ellátásának 



 
 

időtartamára. A Háziorvos a rendelőt csak rendeltetésének megfelelően 
használhatja, harmadik személynek Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének hozzájárulása nélkül – szabadság betegség, 
továbbképzés, egyéb indokolt távolléte esetén a helyettesítő orvos részére 
történő átadás kivételével – sem állandó, sem ideiglenes jelleggel, semmilyen 
jogcímen át nem engedheti. 

 
14. A Háziorvos kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 40 órát rendel a lakosság 

érdekét figyelembe vevő, általa megállapított, de az Önkormányzattal előzetesen 
egyeztetett rendelési idő szerint, ezen belül munkanapokon legalább 4 órát 
rendel. Sürgős szükség, illetve veszélyeztető állapot esetében – az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározottak szerint – 
házhoz megy, akár rendelési időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő 
ellátását. 

 
15. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátáson túli, a jogszabály 

alapján térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a 
Háziorvos saját bevételeként kezeli. 

 

16. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

17. Felek jogvitáikat tárgyalás útján rendezik, a tárgyalások sikertelensége esetén a 
Szegedi Járásbíróság és a szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 

 
18. Ha valamely fél a 4. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés 

megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél 
a Ptk. 6:73 § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.  

 
19. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73 § 

(3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben 
előírt feltételek hiánya esetén. 

 
20. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha 

a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 
 
21. Jelen előszerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha a Háziorvosnak a 

Finanszírozóval kötött finanszírozási szerződése jogerősen megszűnik, vagy a 
Háziorvos működési engedélye bármilyen okból megszűnik. 

 
22. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag 
aláírták. 

 



 
 

23. Jelen előszerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült. 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előszerződést a 
24/2019. (I.24.) Kt. határozatával fogadta el. 

 

 

Algyő, 2019. január 24. 

 

 

   …………………………………….                                            ……..……….……………. 

Algyő Nagyközség Önkormányzata    Dr. Szabó József Attila 

képv.: Molnár Áron Polgármester             Háziorvos 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: ……………………… 

 

Jogi ellenjegyzés: ………………………..……. 

  



 
 

 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

25/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Komp u. 6. szám alatti ingatlan bérlete 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyő, Komp u. 6. szám alatti ingatlan 
bérlete” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Komp u. 6. szám alatti, 2 szobás, 60 

m2-es, komfortos költségalapú bérlakás bérlőjéül: 
Varga Tamás Soma 6750 Algyő, Téglás u. 127. szám alatti lakost jelöli ki, 2019. 
február 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő időtartamra, négyhavi bérleti 
díj előleg megfizetése mellett. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 

bérleti szerződést kösse meg. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri Angyal Zsolt aljegyzőt a bérlő nyilatkoztatására abban 
a vonatkozásban, hogy az ingatlanban jelenleg fellelhető bútorok használatára 
igényt tart-e. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Érintett bérlő 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Irattár 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

26/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester 2019. évre vonatkozó szabadságának kiadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. január 24. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Polgármester 2019. évre vonatkozó 
szabadságának kiadása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Molnár Áron polgármester 2019. évre 
vonatkozó szabadságának kiadását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ákos jegyző 
3. Horgos Nóra személyügyi előadó 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

27/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. január 24 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. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. január 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

28/2019. (I.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. január 24. 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. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 


