
 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
216/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. július 18. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

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

1. Lehet Könnyebben Egyesület támogatási kérelme Karitatív tevékenységek 
Alapjából II. 
Előterjesztő: Polgármester 

2. 2019. évi I. félévi adóügyi beszámoló 
Előterjesztő: Jegyző 

3. Beszámoló az Algyői Bóbita Bölcsőde 2018-2019. évi gondozási évéről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

4. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési éve értékeléséről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság által végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Közmeghallgatás 2019. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

7. TOP 1.4.1-19 – „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Gördeszka pálya fejlesztésére vonatkozó beruházás részletes kidolgozása II. 
Előterjesztő: Gyeviép Nkft. ügyvezető 

9. Együttműködési megállapodás módosítása a Szegedi Úszó és Vízilabda 
Tömegsport Egylettel a Borbála Fürdő területén tervezett 33 méteres 
sportmedence megvalósításáért II. 
Előterjesztő: Jegyző 

10. ATIVIZIG részéről az Algyő 01282 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása 
Előterjesztő: Polgármester  

11. Boróka utcai telekvégek felajánlása 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Algyő 1837 hrsz alatti ingatlan visszavásárlása 
Előterjesztő: Polgármester  

13. Az Algyő DNy-i lakóparkban kialakított építési telkek újraértékesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Papdi Jenő egyéni vállalkozó kérelme határidő meghosszabbítására 
Előterjesztő: Polgármester  

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



 
 

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

17. Egyebek 
 

Zárt ülés 
18. Algyő Park Kft. taggyűlése 

Előterjesztő: Polgármester 
19. Kitüntető címek adományozása 2019. 

Előterjesztő: Polgármester 
20. Benedek-Káplárné Turák Erika kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás 

megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

21. Berkes István kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

22. Dr. Gregus Beatrix Szibilla kérelme lakáscélú önkormányzat támogatás 
megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

23. Szávicsné Szilágyi Szilvia kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás 
megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
217/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Lehet Könnyebben Egyesület támogatási kérelme Karitatív 

tevékenységek Alapjából II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Lehet Könnyebben Egyesület támogatási 
kérelme Karitatív tevékenységek Alapjából II.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 300.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a 

Lehet Könnyebben Egyesület önkéntességen alapuló segítő munkáját 2019. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
Karitatív tevékenységek Alapja sorának terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, mely 

tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait is. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a Lehet Könnyebben Egyesületet, hogy tisztázza Algyő 

Nagyközség Önkormányzata felé valamennyi érintett települési önkormányzattal 
kapcsolatban fennálló tevékenysége finanszírozási hátterét. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
4. Pénzügyi és Adócsoport / Kovács Erika, Juhász Rita 
5. Lehet Könnyebben Egyesület 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
218/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. I. félévi adóügyi beszámoló 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. július hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „2019. I. félévi adóügyi beszámoló” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „2019. I. félévi adóügyi beszámoló” 
tárgyú előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
219/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Bóbita Bölcsőde 2018-2019. évi gondozási 

évéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Beszámoló az Algyői Bóbita 
Bölcsőde 2018-2019. évi gondozási évéről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyői 
Bóbita Bölcsőde 2018/2019-es gondozási évben elvégzett munkájáról szóló 
tájékoztatót. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetőt, hogy a 

2019. szeptember havi soros Képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoztatást az 
ételallergiás gyermekek létszámára, valamint a étkeztetési lehetőségeikre 
vonatkozóan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
220/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési éve 

értékeléséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Beszámoló az Algyői Szivárvány 
Óvoda 2018/2019-es nevelési éve értékeléséről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az Algyői Szivárvány Óvoda 
2018/2019-es nevelési évben elvégzett munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
221/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság által végzett 

tevékenységről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron Polgármester „Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 
által végzett tevékenységről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

beszámolót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2020. évi januári soros Képviselő-testületi ülésre 
készüljön előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság 2019. év II. félévi munkájáról. 

 
3. A Képviselő-testület támogatja Szabó Beáta Algyő, Aranyhíd utca 12. szám és Kiss 

Róbert Algyő, Tiszavirág utca 48. szám alatti lakosok felvételét a Települési Értéktár 
Bizottság tagjai közé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Települési Értéktár Bizottság elnöke - Izbékiné Cseuz Gabriella 
4. Szabó Beáta (Algyő, Aranyhíd u. 12.) 
5. Kiss Róbert (Algyő, Tiszavirág u. 48.) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
222/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Közmeghallgatás 2019. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Közmeghallgatás 2019. évben” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. II. félévi munkatervében szereplő 
közmeghallgatás megtartásáról az alábbiak szerint határoz: 
 
Téma:   

1. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata lakáscélú programjainak 
alakulásáról 

2. Beszámoló a fejlesztésekről 
3. Összefoglaló Algyő Nagyközség Képviselő-testületének ötéves munkájáról 

 
Időpont: 2019. szeptember 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
223/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP-1.4.1-19 – „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. 

pályázat benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP-1.4.1-19 – „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” c. pályázat benyújtása” tárgyban készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
nyújtsa be a pályázatot a TOP-1.4.1-19 – „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
bővítése” keretében kiírt pályázati konstrukcióra. 

 
2. Megvalósítási helyszín, helyrajzi számok: 1771/94; 1771/95; 1772/4; 1772/6; 

1773/4; 1775/1 hrsz. 
 

3. A Képviselő-testület a TOP-1.4.1-19 – „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 
c. pályázati kiírás keretében meghirdetett pályázat vonatkozásában, az építési 
engedélyes tervek elkészítéséhez szükséges bruttó 5.000.000,- Ft összeget a 2019 
évi költségvetés 8. melléklet Bölcsőde pályázat előkészítése című 2.1.2.3.2 sora 
terhére biztosította. 

 
 
 
 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
224/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Gördeszka pálya fejlesztésére vonatkozó beruházás részletes 

kidolgozása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, a 2019. július 18. napján tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal ügyvezető 
„Gördeszka pálya fejlesztésére vonatkozó beruházás részletes kidolgozása II.” tárgyú 
előterjesztését, és a következő határozatot hozta:  
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének a gördeszka pálya fejlesztésének II. ütemére vonatkozó 
előterjesztését.  

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft fejlesztési támogatást nyújt a 

gördeszka pálya fejlesztése II. ütemének megvalósítására, az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének Gördeszka pálya fejlesztés sora terhére. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. GYEVIÉP Nkft. ügyvezető 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
225/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Együttműködési megállapodás módosítása a Szegedi Úszó és 

Vízilabda Tömegsport Egylettel a Borbála Fürdő területén tervezett 
33 méteres sportmedence megvalósításáért II. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Együttműködési megállapodás módosítása a 
Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylettel a Borbála Fürdő területén tervezett 33 
méteres sportmedence megvalósításáért II.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a közbeszerzési költségek emelkedése 
miatt, a Borbála Fürdő területén tervezett 33 méteres sportmedence 
megvalósításra, további 970.000,- forint önerőt biztosít a Szegedi Úszó és 
Vízilabda Tömegsport Egylet részére, a 2019. évi költségvetés Fejlesztési 
céltartalék sora terhére. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

„Együttműködési, üzemeltetési megállapodás II. számú módosítását” elfogadja, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

225/2019. (VII.18.) Kt. határozat melléklete 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

(Algyő, 1771/90 hrsz Uszoda)  
 

 
amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok 
hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről a 
 
 

 
 
(a tova bbiakban: SZUVTE), másrészről 
 

 
 
(a tova bbiakban: Önkormányzat) ko zo tt az ala bbi felte telekkel. 
 
 
1.) Előzmények: 
 
Szerzo do  Felek ro gzí tik, hogy ko zo ttu k 2017. november 16. napja n Egyu ttmu ko de si 
mega llapoda s jo tt le tre, melyet Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete a 327/2017. (X.19.) Kt. 
hata rozata val jo va hagyott. A Felek mega llapodtak abban, hogy az O nkorma nyzat tulajdona t 
ke pezo , a Szegedi Ja ra si Fo ldhivatalna l Algyo  1771/90. helyrajzi sza mon nyilva ntartott, 
terme szetben Algyo  Sport u. 9. alatti ingatlanon 1 db 6,50 x 23,90 m ku lme retu  fo ldszintes 
ví zge pha z e pu letet, egy 33,33 x 25,00 me teres u szo medence t, 1 db szello zteto  ge pha zat, 
ponyva t e s tarto szerkezetet valamint 1 db „nyaktagot” (Tova bbiakban: Medence) kí va nnak 
le tesí teni, az azokhoz tartozo  ge pe szeti tartoze kokkal. 
 
Felek megállapodtak, hogy a beruházás becsült teljes bekerülési költségének 70%-os részét a 
ta rsasa gi ado  to rve ny (1996. e vi LXXXI. tv. (TAO) 22/C. § szerinti la tva ny-csapatsport 
támogatásból a Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet viseli, e s az O nkorma nyzat 
va llalta, hogy a beruha za s teljes bekerülési költségének 30%-os részét, de - az Együttműködési 
megállapodás jóváhagyásának időpontjában hatályos képviselő-testületi határozat szerint - 
legfeljebb 150.000.000,- Ft, azaz Egyszázötvenmillió Forint összeget a Szegedi Ú szo  e s 
Ví zilabda To megsport Egylet rendelkeze se re bocsa t. 
 
Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete a ko zbeszerze si elja ra s eredme nyes leza ra sa e rdeke ben - a 
319/2018. (X. 08.) Kt. hata rozata val - a Medence e pí te se hez tova bbi 130 millio  Ft, azaz 
Egysza zharmincmillio  Forint o nero t biztosí tott, a 2019. e vi ko ltse gvete s terhe re. 
Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete a 225/2019. (VII.18.) Kt. hata rozata val a Medence 
e pí te se vel o sszefu ggo  ko ltse gekre tova bbi 970.000,- Ft, azaz Kilencsza zhetvenezer Forint o nero t 
biztosí t, a 2019. e vi ko ltse gvete s terhe re. 
 
Fentiekre tekintettel Felek az Egyu ttmu ko de si mega llapoda s IV. 1. pontja nak megfelelo en a 

Megneveze s: 
Sze khely: 
Ke pviseli: 
Ado sza ma: 

  Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet 
6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 14. 
Varga Árpád elnök 
18473308-1-06 

 

Hivatalos ne v: 
Sze khelye: 
Ke pviseli: 
Ado sza ma: 

 Algyő Nagyközség Önkormányzata 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Molnár Áron polgármester 
15726975-2-06 

 



 
 

ko zo ttu k 2017. november 16. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si mega llapoda s IV. pontja t egyezo  
akarattal, 2019. augusztus 1. napi hata llyal az ala bbiak szerint mo dosí tja k. 
 
2.) Az Együttműködési megállapodás IV. pontjának módosítása: 
 
Eredeti IV. pont: 
 
IV. Finanszírozás: 
 

1. Felek mega llapodnak, hogy a beruha za s [jelen mega llapoda s melle klete ben ro gzí tett] 
teljes bekeru le si ko ltse ge nek 70%-os re sze t a ta rsasa gi ado  to rve ny (1996. e vi LXXXI. 
tv. (TAO) 22/C. § szerinti la tva ny-csapatsport ta mogata sbo l a Szegedi Ú szo  e s 
Ví zilabda To megsport Egylet viseli. Felek mega llapodnak tova bba , hogy az 
O nkorma nyzat va llalja, hogy a beruha za s teljes bekeru le si ko ltse ge nek 30%-os re sze t, 
de a jelenleg hata lyos ke pviselo -testu leti hata rozatok szerint legfeljebb 280.000.000,- Ft, 
Ke tsza znyolcvan millio  Forint o sszeget a Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet 
rendelkeze se re bocsa tja. Felek ro gzí tik, hogy a beruha za s bekeru le si ko ltse ge nek 
no vekede se esete n u j ke pviselo -testu leti hata rozat meghozatala, e s annak 
fu ggve nye ben a mega llapoda s esetleges mo dosí ta sa szu kse ges.  

2. A Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet a rendelkeze se re bocsa tott o sszeget , 
mint o nre szt jogosult felhaszna lni a TAO tv. szerinti ta mogata s ige nybeve tele hez. 

3. Felek mega llapodnak, hogy az O nkorma nyzat a va llalt o nre sz o sszege nek elso  u teme ben 
o sszesen 16.500.000,- Ft, azaz Tizenhatmillio -o tsza zezer Forint o sszeget az 
egyu ttmu ko de si mega llapoda s - mindke t fe l re sze ro l to rte no  - ala í ra sa t ko veto  15 napon 
belu l a Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet a ltal megnyitott e s az 
O nkorma nyzat a ltal rendelkeze sre bocsa tott 11735005-26040013 sza mu  elku lo ní tett 
alsza mla ra utalja. A fennmarado  o sszegbo l 133.500.000,- Ft-ot, azaz 
Egysza zharmincha rommillio -o tsza zezer Forintot a ko zbeszerze s e rve nyes e s 
eredme nyes leza ra sa t (az e pí te si szerzo de s ala í ra sa t) ko veto  15 napon belu l, a 
fennmarado  130.000.000,- Ft-ot, azaz Egysza zharmincmillio  Forintot pedig a ta mogata si 
szerzo de sben elo í rt u temeze s szerint, de legke so bb a kivitelezo  a ltal kia llí tott teljesí te s 
igazola snak az Egylet a ltal az O nkorma nyzathoz to rte no  benyu jta sa uta n az 
O nkorma nyzat – az Egylet í ra sbeli ke relme re - a fenti sza mlasza mra a tutalja.  

4. A Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet va llalja, hogy az O nkorma nyzat a ltal 
rendelkeze sre bocsa tott o sszeget a 11735005-26040013 sza mu  elku lo ní tett 
alsza mla n kezeli, e s azt kiza ro lag a jelen egyu ttmu ko de s ce lja t ke pezo  Úszoda 
megvalo sí ta sa ra haszna lja fel. A Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet a 
rendelkeze sre bocsa tott o sszeg felhaszna la sa ro l ko teles a felhaszna la st ko veto  30 
napon belu l a felhaszna la st igazolo  dokumentumok benyu jta sa val elsza molni az 
O nkorma nyzat fele . 

 
A IV. pont a módosítást követően: 
 
IV. Finanszírozás: 
 

1. Felek mega llapodnak, hogy a beruha za s [jelen mega llapoda s melle klete ben ro gzí tett] 
teljes bekeru le si ko ltse ge nek 70%-os re sze t a ta rsasa gi ado  to rve ny (1996. e vi LXXXI. 
tv. (TAO) 22/C. § szerinti la tva ny-csapatsport ta mogata sbo l a Szegedi Ú szo  e s 
Ví zilabda To megsport Egylet viseli. Felek mega llapodnak tova bba , hogy az 
O nkorma nyzat va llalja, hogy a beruha za s teljes bekeru le si ko ltse ge nek 30%-os re sze t, 
de a jelenleg hata lyos ke pviselo -testu leti hata rozatok szerint legfeljebb 280.970.000,- Ft, 
Ke tsza znyolcvanmillio  - kilensza zhetvenezer Forint o sszeget a Szegedi Ú szo  e s 
Ví zilabda To megsport Egylet rendelkeze se re bocsa tja. Felek ro gzí tik, hogy a 
beruha za s bekeru le si ko ltse ge nek no vekede se esete n u j ke pviselo -testu leti hata rozat 



 
 

meghozatala, e s annak fu ggve nye ben a mega llapoda s esetleges mo dosí ta sa 
szu kse ges. 

2. A Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet a rendelkeze se re bocsa tott o sszeget , 
mint o nre szt jogosult felhaszna lni a TAO tv. szerinti ta mogata s ige nybeve tele hez. 

3. Felek mega llapodnak, hogy az O nkorma nyzat a va llalt o nre sz o sszege nek elso  u teme ben 
o sszesen 16.500.000,- Ft, azaz Tizenhatmillio -o tsza zezer Forint o sszeget az 
egyu ttmu ko de si mega llapoda s - mindke t fe l re sze ro l to rte no  - ala í ra sa t ko veto  15 napon 
belu l a Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet a ltal megnyitott e s az 
O nkorma nyzat a ltal rendelkeze sre bocsa tott 11735005-26040013 sza mu  elku lo ní tett 
alsza mla ra utalja. A fennmarado  o sszegbo l 133.500.000,- Ft-ot, azaz 
Egysza zharmincha rommillio -o tsza zezer Forintot a ko zbeszerze s e rve nyes e s 
eredme nyes leza ra sa t (az e pí te si szerzo de s ala í ra sa t) ko veto  15 napon belu l, a 
fennmarado  130.000.000,- Ft-ot, azaz Egysza zharmincmillio  Forintot pedig a ta mogata si 
szerzo de sben elo í rt u temeze s szerint, de legke so bb a kivitelezo  a ltal kia llí tott teljesí te s 
igazola snak az Egylet a ltal az O nkorma nyzathoz to rte no  benyu jta sa uta n, 970.000,- Ft-ot, 
azaz Kilencsza zhetvenezer Forintot 2019. augusztus 15. napja ig az O nkorma nyzat – az 
Egylet í ra sbeli ke relme re - a fenti sza mlasza mra a tutalja.  

4. A Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet va llalja, hogy az O nkorma nyzat a ltal 
rendelkeze sre bocsa tott o sszeget a 11735005-26040013 sza mu  elku lo ní tett 
alsza mla n kezeli, e s azt kiza ro lag a jelen egyu ttmu ko de s ce lja t ke pezo  Úszoda 
megvalo sí ta sa ra haszna lja fel. A Szegedi Ú szo  e s Ví zilabda To megsport Egylet a 
rendelkeze sre bocsa tott o sszeg felhaszna la sa ro l ko teles a felhaszna la st ko veto  30 
napon belu l a felhaszna la st igazolo  dokumentumok benyu jta sa val elsza molni az 
O nkorma nyzat fele . 

 
3.) Felek kijelentik, hogy a ko zo ttu k 2017. november 16. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si 
mega llapoda s e s a 2018. okto ber 26. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si, u zemeltete si 
mega llapoda s I. sza mu  mo dosí ta sa jelen mo dosí ta ssal nem e rintett rendelkeze sei va ltozatlan 
tartalommal hata lyban maradnak. 
 
Jelen Egyu ttmu ko de si mega llapoda s mo dosí ta st a Felek elolvasa s e s kello  e rtelmeze s uta n a mai 
napon, mint akaratukkal mindenben megegyezo t jo va hagyo lag, e s saja t kezu leg ala í rta k. 
 
 
 
Algyo , 2019. ju lius …...     Algyo , 2019. ju lius …... 
 
 
 
 
 
 
Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet  Algyő Nagyközség Önkormányzata 

       ke pviseli: Varga A rpa d elno k     ke pviseli: Molna r A ron polga rmester 
 
 
 
 
 
Pe nzu gyi ellenjegyze s: ……………………….. 
 
Jogi ellenjegyze s: …………………………….. 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
226/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: ATIVIZIG részéről az Algyő 01282. hrsz-ú ingatlan térítésmentes 

felajánlása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „ATIVIZIG részéről az Algyő 01282. hrsz-ú 
ingatlan térítésmentes felajánlása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az ATIVIZIG részéről történő, Algyő, 01282 
helyrajzi számú terület térítésmentes átvételét támogatja. 

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

felajánlott terület átvételéhez szükséges intézkedéseket megtegye, és az 
átvételről szóló szerződést 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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
227/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Boróka utcai telekvégek felajánlása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Boróka utcai telekvégek felajánlása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a lakók által felajánlott Boróka utcai 
telekvégeket (helyrajzi számok: 1355.; 1359.; 1357.; 1367.; 1350.; 1377.; 1356.; 
1360.; 1382.; 1368.) nem kívánja megvásárolni. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Tüskevár utca és Boróka utca 
által lehatárolt, lakóingatlannal nem rendelkező 1280 hrsz., 1282-1285 hrsz., 
1287-1309 hrsz., 1311-1337 hrsz., 1347-1369 hrsz., 1373 hrsz., 1377-1384 hrsz., 
1389 hrsz., 1392-1399 hrsz. ingatlanokra és az 1385 hrsz-ú ingatlanra 
elővásárlási jogot kíván bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba, az 
önkormányzat településfejlesztési céljainak megvalósítása érdekében. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elővásárlási jog bejegyzésére 
vonatkozó intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Ingatlan tulajdonosok 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
228/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő 1837 hrsz. alatti ingatlan visszavásárlása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő 1837 hrsz. alatti ingatlan 
visszavásárlása” tárgyú előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, belterület 1837 hrsz. alatt fekvő, 
523 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, volt önkormányzati 
tulajdonú ingatlan ½-ed - ½-ed részét visszavásárolja Somogyi Richárd János és 
Csöndör Kinga Katalin 6726 Szeged, Fürj u. 20. szám alatti lakosoktól, 
mindösszesen 3.922.500,- Ft vételárért. Az ingatlanon végzett értéknövelő 
beruházásokat - amelyeket a tulajdonos számlákkal igazol –, az önkormányzat 
legfeljebb 150.000,- Ft értékben téríti meg eladó részére. 

 
2. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás fedezetét 2019. évi költségvetésében a 

Fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 
 

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

 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Somogyi Richárd János és Csöndör Kinga 6726 Szeged, Fürj u.20. 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

229/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyő DNy-i lakóparkban kialakított építési telkek 

újraértékesítése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyő DNy-i lakóparkban kialakított építési 
telkek újraértékesítése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület árverésen történő értékesítésre meghirdeti a következő 
belterületi, üresen álló építési telkeket: 

 1785/75 hrsz.  
 1820 hrsz. 
 1837 hrsz. 
 1859 hrsz. 
 1862 hrsz. 

2. Az ingatlanok árverésen történő értékesítése tekintetében 8.500,- Ft/m2 induló, 
kikiáltási árat határoz meg.  

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 2019. július 18. napjával kezdje 
meg az 1. pontban foglaltak figyelembe vételével az építési telkek értékesítését az 
Algyői Polgármesteri Hivatal bevonásával. A testület kéri, hogy a nyilvántartásba 
vett érdeklődők értesítést kapjanak az árverési hirdetményről. 

4. Az 1. pontban megjelölt építési telkek értékesítése az ajánlattévők regisztrálása 
után, árverés útján történjen meg. Az értékesítésről készült hirdetményt az 
önkormányzat honlapján – internetes felületein, illetve az Algyői Hírmondóban 
kell megjelentetni. 

5. A telkek értékesítéséről készült hirdetmény jelen határozat 1. sz. mellékletét 
képezi. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. pontjában 
megjelölt építési telkek eladásával kapcsolatos szerződések aláírására, az 
adásvétellel kapcsolatos további teendők megtételére. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport/Berényi András, Dukai Attila 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
7. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül:  



 
 

229/2019. (VII.18.) Kt. határozat melléklete 

 
Pályázati hirdetmény 

 
Algyő, „Délnyugati Lakóparkban” található „beépítetlen terület” megnevezésű, 1/1 részben 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb 
áron történő értékesítése 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján 
történő értékesítésére 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a hatályos vagyonrendelet alapján, valamint 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 229/2019. (VII. 18.) Kt. határozata értelmében 
nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok 
értékesítésére. 
 
1.) Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517  
Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516 
 
2.) Az eljárás célja és fajtája: 
2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás 
2.b.) A pályázat célja 
Algyő belterület 1820, 1837, 1859 és az 1785/75 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő 
értékesítése. 
 
3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei: 
 
3.a.) Tárgy: 

  
 

Hrsz. Megnevezés Terület 
nagysága m2 

1. Algyő 1820 beépítetlen terület 501 
2. Algyő 1837 beépítetlen terület 523 
3. Algyő 1859 beépítetlen terület 858 
4. Algyő 1785/75 beépítetlen terület 1124 
5. Algyő 1862 beépítetlen terület 1179 

 
3.b.) Műszaki feltétel: 
Az ingatlanok Algyő Nagyközség DNy–i részén, a településközponttól kb. 900 m, a 47-es főúttól 
kb. 1 km távolságra helyezkednek el, a Kastélykert utca és a Tiszavirág utca kereszteződésétől 
délre határolt területen. A terület közvetlen szomszédságában általános iskola, sportközpont, 
illetve fürdő található. A terület közművesített. Az értékesített területek megvásárlóit beépítési 
kötelezettség terheli, melynek határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 2 év.  
 
A területen az országos települési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) 13.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők 
el. Algyő Nagyközség Szabályozási Terve értelmében a terület a „Lk” építési övezetbe tartozik, 
ami kisvárosi lakóterületet jelent. A szabályozási terv rendelkezéseivel kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető. Az újonnan épülő építmények tervezésénél 
kérjük felöltés tényét és mértékét figyelembe venni. 
 



 
 

 
3.c.) Jogi feltételek: 
- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. 
- Az 1785/75 hrsz. alatti terület földmérő által kimért telekhatárára szomszéd ingatlanok 
tulajdonosai kerítés építettek. Az ingatlan megvásárlása esetén vevőt a telekhatár rendezése 
terheli. 
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a 
legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot. 
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 30 napon belül meg 
kell kötni, ezen határidő jogvesztő. A teljes vételárat a szerződés aláírásakor maradéktalanul 
meg kell fizetni. 
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű 
ajánlatot tevő személlyel köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri Hivatal küld 
értesítést. Amennyiben többen tettek azonos összegű vételárajánlatot, a vevő személyéről 
sorsolás dönt. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik. 
- Az ingatlan tulajdonosát ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az adásvételi szerződés aláírásától 
számított 2 éven belüli beépítési kötelezettség terheli. Az ingatlan be nem építése esetén, a 2 év 
letelte után az önkormányzat – ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - visszavásárlási jogát 
érvényesítheti. 
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal 
benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek. 
- A licit eljáráson a ráajánlás (licit) összege bruttó 100.000,- Ft. összegenként történik. 
- Ajánlati biztosíték: 

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely 

ingatlanonként 300.000,- Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 12067008-00190442-

00100003 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig. 

 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele. 

 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító 

mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz 

visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 8 munkanapon belül. 

 
4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: 
4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára: bruttó 8.500,- 
Ft/m2 

 
  

 
Hrsz. Megnevezés Terület 

nagysága 
(m2) 

Kikáltási ár 
(bruttó Ft) 

1. Algyő 1820 beépítetlen terület 501 4.258.500,- 
2. Algyő 1837 beépítetlen terület 523 4.445.500,- 
3. Algyő 1859 beépítetlen terület 858 7.293.000,- 
4. Algyő 1785/75 beépítetlen terület 1124 9.554.000,- 
5. Algyő 1862 beépítetlen terület 1179 10.021.500,- 
 
4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötéskor köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat 
12067008-00190442-00100003 számú számlájára. 
4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli. 
4.d.) Az ingatlanok birtokbaadása a vételár teljes összegének a kiegyenlítését követő 5 napon 
belül történik. 
 
5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje: 
A licitálás helye és ideje 
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2019. július 22. 



 
 

A licitálás ideje: 2019. szeptember 11. (szerda) 16.00 óra 
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Ülésterem 
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje: 2019. szeptember 10. (kedd) 12.00 óra 
 
6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető: 
Algyői Polgármesteri Hivatal, 
Angyal Zsolt aljegyző  
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
E-mail:  angyal.zsolt@algyo.hu 
Telefon:   +36-62/517-517, Fax.: +36-62/517-516 
Honlap:   www.algyo.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra és 13.00-17.00 óra, péntek: 

8.00-12.00 óra között 

  

http://www.algyo.hu/


 
 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
230/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Papdi Jenő egyéni vállalkozó kérelme határidő meghosszabbítására 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Papdi Jenő egyéni vállalkozó kérelme határidő 
meghosszabbítására” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Papdi Jenő egyéni vállalkozó kérelmének helyt ad, 
és a támogatás elszámolásának határidejét a támogatási szerződés 7. pontja alapján 90 
nappal, 2019. október 5. napjáig meghosszabbítja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Papdi Jenő egyéni vállalkozó 
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. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
231/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július 18. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. július 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
232/2019. (VII.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. július hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről” tárgyú előterjesztését, 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: 


