
 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

83/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. március 21. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

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

1. Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Polgármester 

2. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi beszámolója 
Előterjesztő: Polgármester 

3. A Vízügyi Építési Alap 2019. évi felosztása és a 2018. évi felhasználás elszámolása 
II.  
Előterjesztő: Polgármester 

4. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-
használatáról és használati díjáról szóló 13/2013.(X.1.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Az Algyői Szivárvány Óvoda beiskolázási terve 2019. 
Előterjesztő: Intézményvezető 

7. Partneri igény- és elégedettségmérés eredményeinek összegzése – Algyői 
Szivárvány Óvoda 
Előterjesztő: Intézményvezető 

8. Gördeszka pálya fejlesztésére vonatkozó beruházás részletes kidolgozása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

9. Szabad strand 2019. évi fejlesztése 
Előterjesztő: Ügyvezető 

10. Parthasználati engedély kiadásának szabályozása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Külterületi csatornaszakaszok tulajdonba és üzemeltetésre történő átadása 
Előterjesztő: Polgármester 

12. HUSRB-TISATUR eszközbeszerzés 
Előterjesztő: Polgármester 

13. Feladat-ellátási szerződés megszüntetése az Algyő, 060179 számú felnőtt 
háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan 
Előterjesztő: Jegyző 

14. Gyevi Patika Bt. kérelme a gyógyszertár világításának korszerűsítésével 
kapcsolatban 



 
 

Előterjesztő: Polgármester 
15. Horgásztanya bérleti díjának és kezelésének felülvizsgálata 

Előterjesztő: Polgármester 
16. Szerződések felülvizsgálata 

Előterjesztő: Polgármester 
17. Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület és Algyő Nagyközség 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Algyő 1820. hrsz. alatti ingatlan tulajdonváltásához hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata Informatikai rendszerének 
ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 

20. Testvér-települési együttműködési megállapodás Sándorfalva városával 
Előterjesztő: Polgármester 

21. 2018/2019. évi tanév tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezető pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Algyő Park Kft. taggyűlése 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

26. Egyebek 
 
Zárt ülés 

27. Lepény András Norbert kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

28. Algyő, belterület 802/1. hrsz-ú ingatlan (Algyő, Búvár u. 2.) megvásárlása 
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. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

84/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a Szegedi Rendőrkapitányság Algyő Nagyközség közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
készített beszámolóját. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszöntét fejezi ki a Szegedi 

Rendőrkapitányságnak a 2018. évben végzett munkájáért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

85/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi 

beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2018. évi beszámolója” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

86/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Vízügyi Építési Alap 2019. évi felosztása és a 2018. évi felhasználás 

elszámolása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Vízügyi Építési Alap 2019. évi felosztása és a 
2018. évi felhasználás elszámolása II.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi Vízmű Zrt. által 
készített, az előterjesztés mellékletében csatolt Vízügyi Építési Alap 2019. évi vízi-
közművek rekonstrukciójára vonatkozó felújítási és pótlási tervet, és a 2018. évi 
felhasználás elszámolását elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

87/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi 
közbeszerzési terve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervét, a Komp utca aszfaltozásával kiegészítve, a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



 
 

87/2019. (III.21.) Kt. határozat melléklete 

 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 
 
 

I. Építési beruházások 
 
 

Beszerzés meghatározása, 
megnevezése 

A tervezett közbeszerzés Beszerzés 
becsült nettó 

értéke 
Ft-ban 

Az eljárás 
megindításá-

nak 
időpontja 

Szerződés-
kötés 

időpontja 

Szerződéses 
összeg nettó 

Ft-ban 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja tárgya fajtája 

Uniós értékhatár alatti eljárás (Kbt. harmadik rész) 

Külterületi helyi közutak 
fejlesztése – Kuktor köz 

építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével induló) 

eljárás 

95.000.000,-     

DNy-i lakópark I. üteme (járda) építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével 
induló) eljárás 

27.652.000,-     

DNy-i lakópark II. üteme 
(járda) 

építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével 
induló) eljárás 

30.716.000,-     

DNy-i lakópark II. üteme 
(csapadékvíz elvezetés) 

építés 
a Kbt. 115.§-a szerinti 

nyílt (ajánlattételi 
felhívás 

35.083.970,-     



 
 

megküldésével 
induló) eljárás 

Aszfaltozás: Kosárfonó utca építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével 
induló) eljárás 

78.000.000,-     

Aszfaltozás: Komp utca építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével 
induló) eljárás 

25.000.000,-     

Bartók Béla utca felújítása II. 
ütem 

építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével 
induló) eljárás 

63.000.000,-     

Fehér Iskola felújítása 
sportközponttá és szálláshellyé 

(LEADER pályázat és Magyar 
Kajak Kenu Szövetség 

támogatása) 

építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével 
induló) eljárás 

65.000.000,-     

Óvoda bővítés 
konténerszobával II: 

építés 

a Kbt. 115.§-a szerinti 
nyílt (ajánlattételi 

felhívás 
megküldésével 
induló) eljárás 

35.000.000,-     

 
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Kbt. második rész) 

 

        

 
 



 
 

II. Árubeszerzés 
 

Beszerzés meghatározása, 
megnevezése 

A tervezett közbeszerzés Beszerzés 
becsült nettó 

értéke 
Ft-ban 

Az eljárás 
megindításá-

nak 
időpontja 

Szerződés-
kötés 

időpontja 

Szerződéses 
összeg nettó 

Ft-ban 

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja tárgya fajtája 

Uniós értékhatár alatti eljárás (Kbt. harmadik rész) 

        

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Kbt. második rész) 

        

 
III. Szolgáltatás beszerzések 
 

Beszerzés meghatározása, 
megnevezése 

A tervezett közbeszerzés Beszerzés 
becsült nettó 

értéke 
Ft-ban 

Az eljárás 
megindításá-

nak 
időpontja 

Szerződés-
kötés 

időpontja 

Szerződéses 
összeg nettó 

Ft-ban 

Szerződés 
teljesítésé-

nek várható 
időpontja tárgya fajtája 

Uniós értékhatár alatti eljárás (Kbt. harmadik rész) 

        

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Kbt. második rész) 

        

 



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

88/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 

közterület-használatról és használati díjáról szóló 13/2013. (X.1.) 
Önkormányzati rendeletének módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének a közterület-használatról és használati díjáról szóló 13/2013. (X.1.) 
Önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztését és a következő 
határozatot hozta:  
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett rendeletmódosítást 

az alábbi változtatásokkal: 
a) A rendelet 4. § (1) bekezdés q) pontja az következők szerint módosuljon: 

q) kapubejáró szélesítése (a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
egyedi elbírálása alapján, amennyiben az nem parkolás céljára szolgál). 

 
b) A Rendelet 4. § (3) bekezdés e) pontja kerüljön kivételre a jogszabályból. 

 
c) A Rendelet 6. § egészüljön ki a (8) bekezdéssel, mely szerint: 

A közterületen elhelyezett tárgyakat (parkolás megakadályozására, közterületi 
előkert védelmében, díszítés céljára stb.) az útpadkától számított 80 cm-en 
belül az Önkormányzat felszólítás nélkül elszállíttatja, 80 cm-en túl csak 
közterület használati engedéllyel helyezhetők el. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy az elfogadott rendeletről készült tartalmi 

összefoglaló jelenjen meg az Algyői Hírmondóban és Algyő Nagyközség hivatalos 
honlapján.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

89/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda beiskolázási terve 2019. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Az Algyői Szivárvány Óvoda 
beiskolázási terve 2019.” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyői Szivárvány Óvoda 2019. évi 
beiskolázási tervét. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

90/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Partneri igény- és elégedettségmérés eredményeinek összegzése – 

Algyői Szivárvány Óvoda 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Partneri igény- és elégedettségmérés 
eredményeinek összegzése – Algyői Szivárvány Óvoda” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Partneri igény- és elégedettségmérés 
eredményeinek összegzését. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

91/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gördeszka pálya fejlesztésére vonatkozó beruházás részletes 

kidolgozása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, a 2019. március 21. napján tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal ügyvezető 
„Gördeszka pálya fejlesztésére vonatkozó beruházás részletes kidolgozása” tárgyú 
előterjesztését, és a következő határozatot hozta:  
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének a gördeszka pálya fejlesztésének I. ütemére vonatkozó 
előterjesztését. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 950.937,- forint összegű fejlesztési 
támogatást nyújt a gördeszka pálya fejlesztése I. ütemének megvalósítására az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetés Gördeszka pálya fejlesztés sora terhére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül 

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

 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

92/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabad strand 2019. évi fejlesztése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, a 2019. március 21. napján tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal ügyvezető 
„Szabad strand 2019. évi fejlesztésre” tárgyú előterjesztését, és a következő határozatot 
hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének a szabad strand 2019. évi fejlesztésére vonatkozó előterjesztését 
az alábbi kiegészítésekkel: 
 a testület költségkimutatást kér a Gyeviép Nkft-től a strandot megközelítő 

útvonal betontalpfával történő megépítésére, illetve parkoló kialakítására 
vonatkozóan, 

 a testület kéri a tanösvényen található híd állapotának felülvizsgálatát. 
 

2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 6.110.380 Ft fejlesztési támogatást nyújt a 
szabad strand 2019. évi fejlesztésére az Önkormányzat 2019. évi költségvetés 
Szabad strand fejlesztés sora terhére. 

 
3) A Képviselő-testület a Szabad strand fejlesztés sor terhére meghatározott összeg 

fennmaradó része feletti rendelkezést a Településüzemeltetési és Fejlesztési-, 
továbbá a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja a 
fejlesztések hatékony és gyors megvalósítása érdekében. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. GYEVIÉP Nkft. ügyvezető 
6. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
7. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
8. Irattár  

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

93/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Parthasználati engedély kiadásának szabályozása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Parthasználati engedély kiadásának 
szabályozása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a területen a parthasználatért a 2019. 
évben, az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság által megállapított, országos 
szinten elfogadott díjakat szabja meg, az alábbiak szerint: 

a. 25 m2 alatti, nyilvántartásba vételre nem kötelezett úszóműállás: 
1.500,-Ft/(kikötés által elfoglalt partszakaszra vetített) méter/év; 

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

c. Úszóműves kishajó kikötő: 
3.000-Ft/(kikötés által elfoglalt partszakaszra vetített) méter/év; 

d. Úszóműves nagyhajó kikötő:  
4.000-Ft/(nagyhajó állás által elfoglalt vízfelület partra vetített) méter/év. 

 

A fenti díjak nettó összegek, melyeknek az ÁFA tartalommal növelt értékét 
köteles a parthasználati engedélyt szerző kifizetni. 

 

A parthasználati díjakat évente szükséges felülvizsgálni. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete előírja, hogy a parthasználói engedély csak 
megfelelő műszaki állapotú, a 49/2002.(XII. 28.) GKM rendelet, valamint az 
510/2017.(XII.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő létesítményekre 
adható, amely vonatkozásban a vagyonkezelő állásfoglalása irányadó. 

 
3.  Az Önkormányzathoz beadott parthasználati engedély iránti kérelmet minden 

esetben egyedileg, a kérelmező által benyújtott adatok és telepítési célok alapján 
értékelje a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, és terjessze véleményét 
a Képviselő-testület elé. 
 

4. Az engedélyek bírálatnál maximálisan figyelembe kell venni az adott 
partszakaszra vonatkozó önkormányzati fejlesztési terveket. További kiemelt 
szempont, hogy a területen a beruházások, turisztikai programok az ökológiai 
védelemre alapulva, a természet közelségét hasznosító, - amennyiben lehetséges - 
a természetes adottságokat megtartó jelleggel kerüljenek kialakításra. Nem cél a 
partszakasz úszóművekkel történő lefedése, a természet, a partfal leterhelése. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

94/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Külterületi csatornaszakaszok tulajdonba és üzemeltetésre történő 

átadása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Külterületi csatornaszakaszok tulajdonba és 
üzemeltetésre történő átadása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Algyő, 01448. hrsz-
ú (természetben Györpölési-szorítógátas csatorna), valamint az Algyő, 01354. 
hrsz-ú (természetben Gyevifoki párhuzamos csatorna) külterületi 
csatornaszakaszok térítés nélkül, a Magyar Állam tulajdonába, majd a vízügyi 
igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerüljenek azzal, hogy az Algyő, külterület 
01722. és 01725. helyrajzi számok megosztását követően a hullámtéri utak 
tulajdonjoga átadásra kerül az Önkormányzat részére. A töltéstest és rámpa pár 
pedig marad a Magyar Állam tulajdonában, és az ATIVIZIG vagyonkezelésben, az 
azokon húzódó útburkolatok pedig az Önkormányzat üzemeltetésébe kerülnek. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési 
csoportot, hogy Algyő, külterület 01722. és 01725. helyrajzi számú ingatlanok 
telekmegosztását kezdje meg. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az ingatlanok megosztását Algyő 
Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetése Településüzemeltetés dologi 
kiadásai sora terhére kívánja megvalósítani. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtegye, valamint az üzemeltetési szerződést 
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. 

polgármester jegyző 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

95/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: HUSRB – TISATUR eszközbeszerzés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „HUSRB – TISATUR eszközbeszerzés” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 3/2019. (I.24.) Kt. határozattal, a 
HUSRB/1602/32/0020 projekthez kapcsolódó eszközöket, a Gyeviép Nkft. 
vagyonkezelésébe adta. 
 

2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 3/2019. (I.24.) Kt. határozatot a 
HUSRB/1602/32/0020 projekthez kapcsolódó eszközök vonatkozásában 
visszavonja, és a Gyeviép Nkft-vel megkötött Vagyonkezelési szerződést ennek 
megfelelően módosítja. 
 

3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított Vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 

4.) A Vagyonkezelési szerződés módosításával a HUSRB/1602/32/0020 projekthez 
kapcsolódó eszközök nyilvántartásba/leltárba vétele, értékcsökkenési leírásának 
vezetése Algyő Nagyközség Önkormányzatának vagyonnyilvántartásában 
realizálódik. 
 

5.) A Képviselő-testület kimondja, hogy a HUSRB/1602/32/0020 projekthez 
kapcsolódó eszközök a fenntartási időszak végéig az Önkormányzat tulajdonában 
maradnak, és azokat kizárólag a pályázatban meghatározott célok eléréséhez 
használja fel. 
 

6.) A Képviselő-testület a pályázat során a HUSRB/1602/32/0020 projekthez 
kapcsolódó eszközök üzemeltetésével, karbantartásával a Gyeviép Nkft-t bízza 
meg azzal, hogy sem az Önkormányzatnak, sem az üzemeltető Gyeviép Nkft-nek 
nem keletkezhet bevétele az eszközök üzemeltetéséből. 
 

7.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó 
szerződés elkészítésére, amelynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert, a 
Humán és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérését követően. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

96/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megszüntetése az Algyő, 060179 számú 

felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére 
vonatkozóan 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Feladat-ellátási szerződés megszüntetése az Algyő, 
060179 számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata és a 
BO-MED 17. Háziorvosi Bt. között - az Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 
háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 13/2002. (X.01.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott, 060179 számú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátási területére kiterjedő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre 
vonatkozó -, 2013. október 22. napján létrejött megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetését 2019. március 31. napjával jóváhagyja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 
„feladat-ellátási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel” tárgyú szerződés 
aláírására. 

 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. BO-MED 17. Háziorvosi Bt. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

1. sz. melléklet a 96/2019. (III.21.) Kt. határozathoz 

 
Feladat-ellátási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel 

 
 
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 a BO-MED 17. Háziorvosi Bt. (Cg.: 06 06 014152, adószám: 21852400-1-06, 
székhely: 6750 Algyő, Egészségház u. 42.) képviseletében: Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó 
háziorvos, mint egészségügyi szolgáltató, a továbbiakban: Megbízott, között a mai napon 
az alábbi feltételekkel: 
 
I. Előzmények: 
 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2013. október 22. napján feladat-
ellátási szerződés jött létre az Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 
háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 13/2002. (X.01.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározott, 060179 számú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátási területére kiterjedő felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre 
vonatkozóan. 
 

2. A Felek egyező akarattal kijelentik, hogy - a Megbízott kérelmére, a praxisjog 
értékesítése miatt - az 1. pontban rögzített feladat-ellátási szerződést 2019. 
március 31. napjával, közös megegyezéssel megszüntetik. 
 

3. A Megbízott kijelenti, hogy az Algyő 060179 számú felnőtt háziorvosi körzethez 
tartozó háziorvosi rendelőt, az önkormányzat tulajdonát képező háziorvosi 
feladatok ellátásához szükséges, térítésmentes használatba adott eszközöket, 
felszereléseket, műszereket az Önkormányzat részére 2019. február 13. napján 
átadta. 
 

4. Megbízott kijelenti, hogy a betegekre vonatkozó, az egészségügyi és a hozzájuk 
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 
törvény szerint kezelt egészségügyi dokumentációt Dr. Szabó József Attila 
háziorvos részére legkésőbb 2019. március 31. napjáig térítésmentesen, 
használható állapotban átadja, és az átadás-átvétel tényét az Önkormányzat felé 
igazolja. 

 
5. Felek kijelentik, hogy a feladat-ellátási szerződéssel összefüggésben – a 4. 

pontban meghatározottak kivételével – egymással szemben további követelésük 
nincs. 
 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 



 
 

7. A Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen egymás 
közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, s csak ennek eredménytelensége 
esetén fordulnak bírósághoz.  
 

8. Jelen szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálására szerződő Felek a 
perértéktől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 

9. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 
 

10. Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült. Algyő 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését a 96/2019. (III.21.) Kt. 
határozatával fogadta el. 

 
 
 
 
 
Algyő, 2019. ………………….…….    Algyő, 2019. ……………………..…. 
 
 
 
   …………………………………….                               …………………..……….……………. 
Algyő Nagyközség Önkormányzata           BO-MED 17. Bt. 
képv.: Molnár Áron Polgármester     képv.:Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó 

Megbízott 
 
 

 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: ……………………… Algyő, 2019. március …. 
 
Jogi ellenjegyzés: ……………………………. Algyő, 2019. március …. 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

97/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevi Patika Bt. kérelme a gyógyszertár világítás korszerűsítésével 

kapcsolatban 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján megtartott soros 
ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyevi Patika Bt. kérelme a gyógyszertár 
világítás korszerűsítésével kapcsolatban” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Gyevi 
Patika világítás korszerűsítéséhez azzal, hogy a beruházást kérelmező saját 
költségén végezze el, továbbá, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén a 
helyiséget minimum az eredetinek megfelelő állapotban kell a tulajdonos Algyő 
Nagyközség Önkormányzata részére átadnia. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt az 1. pontban 
meghatározott szempontok szerint a korszerűsítésről szóló megállapodás 
elkészítésére, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

3. A 2019. évi költségvetési tervek alapján Algyő Nagyközség Önkormányzata a 
beruházás megvalósításához semmilyen anyagi formában sem kíván 
hozzájárulni, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat több, mint tíz-millió forint 
saját erő felhasználásával, átcsoportosítással valósította meg a gyógyszertár 
energetikai felújítását, mert a pályázatban nem volt támogatható és elszámolható 
a gyógyszertár pályázati összegből történő finanszírozása. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

98/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Horgásztanya bérleti díjának és kezelésének felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Horgásztanya bérleti díjának és kezelésének 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Algyő, 01211/2. 
hrsz-ú horgásztanya bérleti díját 30.000,- forint/nap (24 óra időtartam) 
összegben határozza meg 2019. április 1. napjától kezdődően. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Algyő, 01211/2. 

hrsz-ú horgásztanya gondnoki feladatait egyszerűsített foglalkoztatás, vagy 
megbízási szerződés keretében kívánja ellátni. 
A testület a gondnoki feladatok ellátásának időtartamát öt munkaórában 
határozza meg, a rendezvénykiadás napjaira vonatkozóan. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az egyszerűsített foglalkoztatási 

szerződés/megbízási szerződés előkészítésére, és felhatalmazza 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. Horgos Nóra személyügyi referens 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

99/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Szerződések felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szerződések felülvizsgálata” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak tudomásul 
vétele mellett a következő intézkedések megtételét kéri a felülvizsgált 
szerződések tekintetében: 
 a testület kéri az Ezerjófű Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesülettel kötött 

együttműködési megállapodás további felülvizsgálatát, 
 a testület felkéri a Gyevikult Nkft. ügyvezetőjét, hogy a hasznosításra kiadott 

ingatlanok tekintetében tekintse át a használókkal a perspektivikus 
terveknek és a tervezett programoknak megfelelő hasznosítási, tevékenységi 
kört. 

2. A Képviselő-testület a nem vizsgált szerződések tekintetében bérleti- és 
használati díjat nem kívánja emelni. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, intézkedjen az 1. pontban megjelölt 
intézkedések megtételéről. 

 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

100/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület és Algyő 

Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú 
Egyesület és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú 
Egyesület és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára, illetve az Egyesület között, valamint az Önkormányzat és a Gyevikult 
Nkft. között fennálló egyéb vitás kérdések tisztázására felkéri a Humán és Ügyrendi 
Bizottságot, Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezetőt, Berényi András Fejlesztési és 
Üzemeltetési csoportvezetőt, valamint a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
részéről Nagy Miklósné dr. képviselőt, azzal, hogy az Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör 
Közhasznú Egyesület képviselőinek, valamint a Gyevikult Nkft. és a Gyeviép Nkft. 
ügyvezetőinek bevonásával tegyen javaslatot az együttműködési megállapodásra 
vonatkozóan. 
 
Határidő: 2019. április havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke, Aljegyző 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú 
7. Gyevikult Nkft. 
8. Gyeviép Nkft. 
9. Nagy Miklósné dr. képviselő 
10. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
11. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

101/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő 1820. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosváltásához hozzájárulás 

kérése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő 1820. hrsz. alatti ingatlan 
tulajdonosváltásához hozzájárulás kérése” tárgyú előterjesztését, és a következő 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá a Varga 
Zsolt tulajdonát képező 1820 hrsz. alatt fekvő építési telek ingatlan 
tulajdonosváltásához.  

 

2. A Képviselő-testület az értékesítésre kerülő, volt önkormányzati tulajdonú 1820 
hrsz. alatti ingatlant vissza kívánja vásárolni Varga Zsolt 6724 Szeged, Nádas u. 
15/a II. emelet 4. szám alatti lakostól 3.757.500,- Ft-os eredeti vételáron. A 
visszavásárlás indoka az, hogy a 2017. november 9. napján létrejött adásvételi 
szerződés 6./ pontjában foglaltak szerint az ingatlanra, beépítési kötelezettség 
biztosítására, az önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési 
tilalom van bejegyezve. Az ingatlan beépítése eddig nem történt meg, a 
Képviselő-testület eredeti célja így nem valósult meg, ezért a Képviselő-testület 
az ingatlan másnak történő értékesítéséhez nem járul hozzá. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan visszavásárlásával 
kapcsolatos adásvételi szerződés aláírására, és felkéri, hogy gondoskodjon az 
ingatlan licitáláson történő újbóli értékesítéséről. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2019. március 21. napja után kötött, 
az önkormányzat által értékesített ingatlanok adásvételi szerződése kerüljön 
kiegészítésre az önkormányzat általi visszavásárlás jogával. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron, polgármester 
2. dr. Varga Ákos, jegyző 
3. Angyal Zsolt, aljegyző 
4. Kovács Erika csoportvezető 
5. Varga Zsolt 6724 Szeged, Nádas u. 15/a II. emelet 4. szám alatti lakos 
6. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 

 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

102/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat Informatikai 

rendszerének ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Informatikai rendszerének ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőrzési jelentés 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Informatikai rendszerének ellenőrzéséről” szóló belső ellenőrzési jelentésben leírt 
megállapításokat elfogadja, és az abban foglaltak végrehajtására felkéri a Jegyzőt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
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. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

103/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Testvér-települési együttműködési megállapodás Sándorfalva 

városával 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Testvér-települési együttműködési 
megállapodás Sándorfalva városával” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Csongrád 
megyében található Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületével 
testvér-települési kapcsolatot kíván kialakítani a határozat mellékletét képező 
„Testvér-települési együttműködési megállapodás”-ban foglaltak szerint.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírásának előkészítésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester – Sándorfalva Város Önkormányzat 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

103/2019. (III.21.) Kt. határozat melléklete 

 

TELEPÜLÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött egyrészről 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Képviseli: Molnár Áron polgármester  
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Telefonszám: +36/62-517-517 
E-mail: ph@algyo.hu 

másrészről 

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Képviseli: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester  
Cím: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
Telefonszám: +36/62-572-963 
E-mail: polghiv@sandorfalva.hu 

között – a továbbiakban együtt, mint Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-
testületei, – 

alulírott helyen, időben, az alábbi feltételek szerint:  

1. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei jelen együttműködési 

megállapodás aláírásával olyan kapcsolatot szeretnének teremteni, mely hozzájárul 

Algyő és Sándorfalva között a társadalmi, gazdasági, kulturális és sport kapcsolatok 

fejlesztéséhez, ápolásához és élénkítéséhez.  

2. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei jelen megállapodással 

kimondják, hogy a lakosaik közötti szolidaritás, kölcsönös megértés elengedhetetlen 

feltételei azon integrációs folyamatoknak, melyek elmélyítik a települések közötti 

kapcsolatot, ugyanakkor tiszteletben tartják településeik történelmét, kultúráját és 

hagyományait. 

3. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei vállalják, hogy közös 

történelmük részét képező Tiszai Nagyárvíz emlékére, a két település egymás között 

minden évben kulturális, sport és helytörténeti vetélkedőt szervez a település falu- 

vagy városnapján (páros évben Algyő, páratlan évben Sándorfalva). 

4. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei az egymástól való 

tanulás, a tapasztalatszerzés, valamint egymás segítése érdekében lehetőségeikhez 

mérten támogatják és elősegítik a településeik lakossága közötti összetartozás 

erősítését, a baráti kapcsolatok kialakításának lehetőségét, hagyományaik és 

szokásaik megismertetését. A célok megvalósítása érdekében elősegítik a két 



 
 

település lakosai közötti baráti kapcsolatok felvételét, csereprogramokon, 

tanulmányutakon való részvételét, az együttműködést polgáraik, egyesületeik, civil 

szervezeteik, egyházaik, intézményeik között.  

5. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei nagy figyelmet fordítanak 

a közigazgatási, szervezési-tervezési tapasztalatok cseréjére és a képviselő-

testületek, illetve a polgármesteri hivatalok kapcsolatára.  

6. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei elősegítik a két település 

közötti idegenforgalom fellendülését. Ennek érdekében az algyői Borbála Fürdőben 

és a Sándorfalva Nádastó Szabadidőparkban egymás településeinek lakosai részére 

kedvezményes belépőjegyet biztosítanak.  

7. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei kinyilvánítják 

szándékukat, amely szerint – pénzügyi lehetőségeikhez és adottságaikhoz mérten – 

a közös célokat megvalósító pályázatokban együttműködnek. 

8. Megállapodást kötő Önkormányzatok Képviselő-testületei kiemelt fontossággal 

kezelik a településeken élő fiatalok közötti kapcsolatok kialakítását és 

megerősítését. Ennek érdekében támogatják a fiatalokat tömörítő civil szervezetek 

közös pályázatát, különös tekintettel az Európai Uniós és a hazai szervezetekhez 

benyújtandó pályázatokra. 

9. A Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodás a Megállapodást kötő 

Önkormányzatok Képviselő-testületei bármelyikének, a másik félhez intézett 

írásbeli nyilatkozatával felmondható. A Megállapodás a Megállapodást kötő 

Önkormányzatok Képviselő-testületei határozatának meghozatalát követő, 

legkésőbb 30 napon belőli aláírásának napján lép hatályba.  

A települési Együttműködési Megállapodást Sándorfalva Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete ………/2019.(……….) Kt. határozatával jóváhagyta. 

A települési Együttműködési Megállapodást megkötését Algyő Nagyközség Képviselő-
testülete 103/2019.(III.21.) Kt. határozatával jóváhagyta 

Algyő, 2019. ……     Sándorfalva, 2019…… 

 

 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete képviseletében 

Sándorfalva Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete képviseletében 

Molnár Áron 
polgármester 

Gajdosné Pataki Zsuzsanna 
polgármester 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

104/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018/2019. évi tanév tavaszi és nyári szünidei gyermekétkeztetés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március. hó 21 napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2018/2019. évi tanév tavaszi és nyári szünidei 
gyermekétkeztetés” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület a 2018/2019. évi tanév tavaszi és nyári szünet – 2019. április 
18-tól 2019. április 23-ig, valamint 2019. június 17-től 2019. augusztus 30-ig – 
időtartama alatt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére 
ingyenesen biztosítja a szünidei étkezést. 

 
2.) A Képviselő-testület a szünidei étkezés biztosítására felkéri a Polgármestert, hogy 

kössön szerződést a Gyevitur Nkft-vel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szociális- és Igazgatási csoport – Volford Beáta ügyintéző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Gyevitur Nkft. 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

105/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezető pályázat 

elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. március hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. 
ügyvezető pályázat elbírálása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Bella Árpádot választja meg a Gyevitur 
Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezetőjének, 2019. április 1. napjától 
2024. március 31. napjáig. 

2. A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét bruttó 450.000,- Ft/hó összegben 
és egyéb juttatásban és egyéb juttatásban (NAV norma szerinti üzemanyag-
költség elszámolás, Gyevitur Nkft. mindenkori cafetéria-rendszere szerinti 
juttatás) állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pont szerinti 
tartalommal kötött munkaszerződés aláírására. 

4. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a cégnyilvántartáson történő átvezetés iránt. 

 
Felelős: Jegyző, képviseletében: Horgos Nóra, személyügyi előadó 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Horgos Nóra, személyügyi előadó 
4. Gyevitur Nkft. ügyvezető 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

106/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Park Kft. taggyűlése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. március 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Park Kft. taggyűlése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2019. március 26. napján tartandó taggyűlésén az 1. napirendi pontban az 
alábbi álláspontot képviselje: 

elfogadás. 
 
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2019. március 26. napján tartandó taggyűlésén a 2. napirendi pontban az alábbi 
álláspontot képviselje: 

ügyvezető határozatlan időtartamra történő megválasztása: elfogadás, 
ügyvezető munkabérének megállapítása esetén: tartózkodás. 

 
3./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2019. március 26. napján tartandó taggyűlésén a 3. napirendi pontban az alábbi 
álláspontot képviselje: 

tartózkodás. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Kovács Erika csoportvezető 
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. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

107/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. március 21. 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. március 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

108/2019. (III.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. február 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 


