
 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
271/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. szeptember 19. napján tartott soros ülés napirendjének 

elfogadása 
 

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

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2017.(IX.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jegyző  

2. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. 
(III.01.) Ör. módosítása (II.) 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a társadalmi 
szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotása 
Előterjesztő: Jegyző 

4. Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2019. évi igazgatási feladatairól 
Előterjesztő: Aljegyző 

5. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2018/2019-es tanévének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Tájékoztató a Szegedi Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe adott 
eszközökről  
Előterjesztő: Polgármester 

7. Bursa Hungarica pályázat feltételeinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Ételallergiás étkeztetés az Algyői Bóbita Bölcsődében 
Előterjesztő: Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 

10. Bartók B. utca parkoló építés és csapadékvíz elvezetés tárgyú beruházás 
vállalkozási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. 2019. évi járda felújítási programmal kapcsolatos szerződésmódosítás 
Előterjesztő: Polgármester 

12. TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése 
Előterjesztő: Polgármester 

13. HU-SRB pályázat beadása 
Előterjesztő: PGB elnök 

14. Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési Szerződés módosítása 



 
 

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

hozatalhoz III. 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Belső ellenőri jelentés a 2018. évi beszámoló ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző  

17. Az Algyő, belterület 803 hrsz. alatti ingatlanra elővásárlási jog bejegyzése 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Rákóczi-telepi barakk helyiségei bérbeadásának meghosszabbítása 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Az Algyő, Kikelet u. 4. szám alatti ingatlan bérbe adása 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Gyevi Art Kulturális Egyesület kérelme a horgásztanya ingyenes használata iránt 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 2019. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

24. Egyebek 
 
Zárt ülés 

25. Az Algyő, belterület 95/4 hrsz. alatti ingatlan felajánlása megvételre az 
Önkormányzat számára 
Előterjesztő: Polgármester 

26. Az Algyő, belterület 415/7. hrsz. alatti ingatlan 4/8-ad tulajdoni hányadának 
felajánlása megvételre az Önkormányzat számára II.  
Előterjesztő: Polgármester 

27. Csiszérné Péter Gabriella kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás 
megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

28. Herczeg Ferenc kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

29. Meszesán Katalin Júlia kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás 
megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

30. Takácsné Pál Anikó 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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
272/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a társadalmi 

szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelete 
megalkotása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelete 
megalkotása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a hivatal Pénzügyi és Adócsoportját 
a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá eső, 
folyamatban lévő kifizetések pontosítására, az elszámolások aktuális helyzetének 
ellenőrzésére. 
Felelős: Kovács Erika csoportvezető 
Határidő: soron következő Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsági ülés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Dr. Füzesy István Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
273/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2019. évi igazgatási 

feladatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2019. 
évi igazgatási feladatairól” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal 2019. évi 
igazgatási feladatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
274/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2018/2019-es 

tanévének tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
2018/2019-es tanévének tapasztalatairól” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola 2018/2019-es tanévének tapasztalatairól készített tájékoztatót. 

2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Gondáné Pál Ildikó intézményvezetőt, hogy 
készítsen részletes tájékoztatást a Képviselő-testülete részére a 2019/2020-as 
tanévben indított szakkörökről, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában oktató 
munkát végző művészeti iskolákról, a sportiskolai tevékenységről, a testnevelés 
órák keretében végzett úszásoktatásról, az úszásoktatásban érintett osztályokról, 
az úszásórák osztályonkénti számáról, valamint az iskolagyümölcs- és 
iskolazöldség programról, az ebben érintett osztályokról. 
Határidő: 2019. október havi soros Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. dr. Gondáné Pál Ildikó intézményvezető 
4. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
275/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a Szegedi Tankerületi Központ részére vagyonkezelésbe 

adott eszközökről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató a Szegedi Tankerületi Központ 
részére vagyonkezelésbe adott eszközökről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

I. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „2018. évben végrehajtott leltár 
eredménye” témában az alábbi döntést hozza a szükséges intézkedésekről: 

 
1. A Képviselő-testület a rendelkezésre bocsátott dokumentumok 

áttanulmányozását követően megállapítja, hogy a Vagyonkezelési szerződés, 
valamint annak 3. sz. mellékelte, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló 
ingó vagyonról szóló kimutatás szabályszerűen, az átvevő által megbízott 
személyek részéről elfogadottan került aláírásra. Az átadó megelőző 
leltárjában, valamint az átadás folyamata során az eszközök fellelhetők voltak. 

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat által végrehajtott 

átadás-átvétel folyamata az előírásoknak megfelelően zajlott, nem szúrópróba 
szerű tevékenység formájában. 

 
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az iskolai dolgozók, valamint a 

karbantartást végző személyek tájékoztatása szerint a vitatott eszközök 
fellelhetőek voltak, ezért a Szegedi Tankerületi Központ indokolását a 
Képviselő-testület nem tartja elfogadhatónak. 

 
4. A Képviselő-testület felhívja a Szegedi Tankerületi Központ figyelmét arra, 

hogy a vagyon átadást követően az átvett eszközökre vonatkozóan anyagi, 
nyilvántartási, állagmegóvási, selejtezési felelősséggel a Szegedi Tankerületi 
Központ tartozik a jogszabályoknak megfelelően, selejtezni pedig a tulajdonos 
nélkül nem lehet, így a Képviselő-testület kéri a selejtezést az Önkormányzat 
bevonásával végrehajtani, és kéri a leselejtezett eszközök bemutatását és 
átadását az Önkormányzat részére. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az általa megbízott személy 

vagy bizottság pontosítsa a leltárhiány okait, és a leltárhiány által az 
Önkormányzatot ért veszteséget. 

 



 
 

II. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete „a 2019.07.12-i iskolabejáráson 
tapasztalt állapotokról” témában az alábbi döntést hozza a szükséges 
intézkedésekről: 

 
1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a 2019. július 12. napján az 

iskolabejáráson tapasztalt állapotokkal kapcsolatban a jegyzőkönyv és 
fotódokumentáció kerüljön megküldésre a Szegedi Tankerületi Központ 
vezetője részére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Szegedi Tankerületi 

Központ irányába kezdeményezze a hibák kijavítását, és tegyen 
állagmegóvásra történő figyelemfelhívást. 

 

3. A Ke pviselo -testu let felke ri a Polga rmestert, hogy í ra sban keresse meg 
Gonda ne  Pa l Ildiko  inte zme nyvezeto t arra vonatkozo an, hogy mie rt a 
takarí to no kkel e s egye b ma s beoszta su  alkalmazottakkal ve geztette el az 
Algyo i Fehe r Igna c A ltala nos Iskola helyse geinek feste se t. 

 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az Intézményvezetőt, hogy biztosítson 

lehetőséget a vagyont átadó Önkormányzat részére 2019. szeptember 30. 
napjáig egy újabb bejárásra a Fehér Ignác Általános Iskolában a 
Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, valamint a Fejlesztési és 
Üzemeltetési csoport részvételével. 

 
5. A Ke pviselo -testu let felke ri a Jegyzo t, hogy ta je koztassa a Gyevie p Nkft-t arro l, 

hogy mely esetekben szu kse ges a vagyonkezele si szerzo de s alapja n az 
Ö nkorma nyzat hozza ja rula sa t ke rnie a karbantarta si munka latokhoz.  

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport  
6. Gyeviép Nkft. 
7. Szegedi Tankerületi Központ Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató 
8. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
9. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
276/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Bursa Hungarica pályázat feltételeinek felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Bursa Hungarica pályázat feltételeinek 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 145/2009. (VII.29.) Kt. határozat mellékletének 4. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

„4. A pályázó a támogatásra, azaz az ösztöndíjra akkor rászorult, ha a családban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- forint összeget. Az adott évi 
költségvetési forrás terhére, a jövedelem vizsgálatával emelkedő sorrendben 
részesítheti a pályázókat támogatásban a Humán és Ügyrendi Bizottság. 
 

A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető egyéb körülmények: 
Amennyiben pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 
150.000,- forintot, akkor a Képviselő-testület méltányosság alapján, egyéb szociális 
körülmények figyelembe vételével dönthet.” 

 
2. A módosított 145/2009. (VII.29.) Kt. határozat melléklete jelen határozat 

mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Volford Beáta ügyintéző 
5. Humán és Ügyrendi Bizottság 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

276/2019. (IX.19.) Kt. határozat melléklete 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestületének Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályzata 

(egységes szerkezetben, hatályos 2019.IX.19. napjától) 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 145/2009. (VII.29.) Kt. számú 
határozatával az alábbi szabályzatot alkotja: 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pénzügyi lehetősége függvényében évente 
dönt (a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának értesítésében szabott határidőn 
belül) az Öktatási Minisztérium kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. 

2. A szabályzat hatálya kiterjed a település közigazgatási területén állandó 
lakhellyel rendelkezőkre, akik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztön- díjpályázathoz való csatlakozás feltételeivel rendelkeznek. 

3. A Képviselő-testület (a csatlakozási szándék kinyilvánítását követően) elfogadja a 
mindenkori ösztöndíj pályázati kiírást, ha az abban résztvevők részére anyagi 
támogatást a központi költségvetés biztosít. 

4. A pályázó a támogatásra, azaz az ösztöndíjra akkor rászorult, ha a családban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 150.000,- forint összeget. Az adott évi 
költségvetési forrás terhére, a jövedelem vizsgálatával emelkedő sorrendben 
részesítheti a pályázókat támogatásban a Humán és Ügyrendi Bizottság. 

 
A pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a pályázó, aki 
a. árva, félárva, 
b. családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 
c. egyedül neveli gyermekét, 
d. valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos 

ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van, 
e. eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül. 

 
A pályázat elbírálásakor figyelembe vehető egyéb körülmények: 
Amennyiben pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 
150.000,- forintot, akkor a Képviselő-testület méltányosság alapján, egyéb 
szociális körülmények figyelembe vételével dönthet. 

 
A pályázati felhívás értelmében a pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázati kiírásban meghatározott személyi és egyéb adataikat, 
 a pályázó szociális helyzetének bemutatása (pl.: árva, félárva, bejáró, 

kollégista stb.) 
 a gondviselők helyzete (munkahellyel rendelkezik-e, nyugdíjas-e, 

munkanélküli stb.) 
 a családtagok helyzete (eltartottak száma, állandó egészségügyi ellátást 

igénylő, tartósan beteg van-e a családban stb.) 
 a család anyagi helyzete (pl.: egy főre jutó átlagjövedelem, lakásfenntartási 

költségek stb.) 



 
 

 a fentieket igazoló dokumentumokat , illetve másolataikat, iskolalátogatási 
igazolást, a 

 kérelmező családjában a keresők jövedelemigazolását, egyéb szociális indok 
igazolását. 

Az egy háztartáson belül az egy főre jutó havi jövedelem meghatározásánál, ha a 
felsőoktatásban részt vevőhallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és az Általános Szerződési 
Feltételek ellentétesen nem rendelkeznek a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.§ (1) bekezdését kell figyelembe venni. 
A jövedelem vizsgálatánál figyelembe vehető időszak, ha a felsőoktatásban részt 
vevőhallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III.26.). 
 
Kormányrendelet és az Általános Szerződési Feltételek ellentétesen nem rendelkeznek a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (2)-(5) 
bekezdésében szabályozottak. 
 
A pályázó, valamint családjában élő tartósan beteg/fogyatékossággal élő: ha 

 a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. tv. alapján fogyatékossági támogatásban részesül, 

 a rokkantsági járadékról szóló 83/1987 (XII. 27.) MT rendelet alapján 
rokkantsági járadékban részesül, 

 a családok támogatásáról szóló többször módosított 1998. évi LXXXIV. törvény 
szerint saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

 súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. 
(XII. 27.) Korm. rendelet alapján ellátásra jogosult. 

 
5. A 4. pontban foglalt rászorultsági okok figyelembe vételével a Képviselő-testület 

(hatáskör átruházás esetén a hatáskör jogosultja) pályázónként eltérő mértékű 
ösztöndíjat állapíthat meg, melynek mértéke 3.000,-Ft-tól 5.000,-Ft-ig terjedhet. 

 
6. A Képviselő-testület a megítélt ösztöndíjat visszavonja 

a.) “A” típusú pályázat esetén, ha: 
 a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az ösztöndíj 

folyósítási feltételeknek nem felel meg, 
 a támogatásban részesített állandó lakóhelye megszűnik a településen. 

b.) “B” típusú pályázat esetén, ha: 
 az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, 
 a támogatásban részesített állandó lakóhelye megszűnik a településen. 

A támogatott pályázók rászorultságát évente egyszer felülvizsgálásra kerül -“B” 
típusú pályázat esetén- két tanulmányi félévet követően. 
 

7. A Szabályzat 2009. szeptember 30. napján lép hatályba, de rendelkezéseit alkalmazni 
kell a folyamatban lévő ügyekben. 

  



 
 

 
KIVONAT 

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
277/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Szünidei gyermekétkeztetés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 19 napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szünidei gyermekétkeztetés” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.) A Képviselő-testület a 2019/2020. évi tanév őszi és téli szünet – 2019. október 26-

tól 2019. november 04-ig, valamint 2019. december 21-től 2020. január 05-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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
278/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Ételallergiás étkeztetés az Algyői Bóbita Bölcsődében 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Ételallergiás étkeztetés az 
Algyői Bóbita Bölcsődében” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az „Ételallergiás 
étkeztetés az Algyői Bóbita Bölcsődében” tárgyú tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
279/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Bartók B. utca parkoló építés és csapadékvíz elvezetés tárgyú 

beruházás Vállalkozási szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Bartók B. utca parkoló építés és csapadékvíz 
elvezetés tárgyú beruházás Vállalkozási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, „Bartók B. utca 

parkoló építés és csapadékvíz elvezetés” tárgyú Vállalkozási szerződés teljesítési 
határidejének 2019. november 30. nap időpontra történő módosítását. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a „Bartók B. 
utca parkoló építés és csapadékvíz elvezetés” tárgyú Vállalkozási szerződés 
módosítás aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
280/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. évi járda felújítási programmal kapcsolatos szerződés 

módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján megtartott soros 
ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2019. évi járda felújítási programmal 
kapcsolatos szerződés módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyeviép Nkft. arra irányuló 
kérelmét, hogy a 2019. évi járda felújítási program teljesítési határideje 2019. 
november 30. napra módosuljon. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

előterjesztés mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
281/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése 
 
 

HATÁROZAT I. 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő 
visszaigénylése” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő testülete támogatja a TOP-1.2.1-15-CS1-20016-
00006 – Turizmusfejlesztés Algyő településen c. projekthez kapcsolódóan a 
többlet forrás igénylését. A többletforrásra igényelt összeg: 21.341.975,- Ft. 
Ráemelési százalék: 14,99%. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TOP-1.2.1-15-CS1-20016-00006 – 
Turizmusfejlesztés Algyő településen c. projekthez kapcsolódóan felhatalmazza a 
Polgármestert az előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TOP-1.2.1-15-CS1-20016-00006 – 
Turizmusfejlesztés Algyő településen c. projekthez kapcsolódóan elfogadja, hogy a 
többlet igénylés során a módosított önerő összege 29.681.152,- Ft-ra csökkent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport Katona Máté 
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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
282/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése 
 
 

HATÁROZAT II. 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő 
visszaigénylése” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő testülete támogatja a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-
0006 – Az algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztése c. projekthez 
kapcsolódóan a többlet forrás igénylését. A többletforrásra igényelt összeg: 
7.345.100,- Ft. Ráemelési százalék: 14,99%. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-0006 – Az 
algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan 
felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-0006 – Az 

algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan 
elfogadja, hogy a többlet igénylés során a módosított önerő összege 602.555,- Ft-
ra csökkent. 

 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport Katona Máté 
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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
283/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése 
 

HATÁROZAT III. 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TÖP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő 
visszaigénylése” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TÖP-3.2.1-15CS1-2016-00045– 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Algyőn c. projekthez 
kapcsolódóan tudomásul veszi a támogatási összeg csökkentését.  
A módosított és megítélt támogatási összeg: 187.510.433,- Ft. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete TÖP-3.2.1-15CS1-2016-00045– 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Algyőn c. projekthez 
kapcsolódóan felhatalmazza a Polgármestert, hogy intézkedjen a 12.489.567,- Ft 
visszafizetési összegről. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2019. évi 
költségvetés módosításánál vegye figyelembe a megítélt támogatási összeg a 
12.489.567,- Ft visszafizetését a költségvetés Egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülre elnevezésű sor terhére. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő testülete támogatja a TÖP-3.2.1-15CS1-2016-
00045– Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Algyőn c. projekthez 
kapcsolódóan a többlet forrás igénylését. A többlet forrásra igényelt összeg: 
28.107.813,- Ft. Ráemelési százalék: 14,99%. 

5. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TÖP-3.2.1-15CS1-2016-00045– 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Algyőn c. projekthez 
kapcsolódóan felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez csatolt 
nyilatkozat aláírására. 

6. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TÖP-3.2.1-15CS1-2016-00045– 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Algyőn c. projekthez 
kapcsolódóan elfogadja, hogy a többlet igénylés során a módosított önerő összege 
96.922.330,- Ft,- Ft-ra csökkent. 

 
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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
284/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: HU-SRB pályázat beadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Füzesy István PGB elnök „HU-SRB pályázat beadása” tárgyban készült 
előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalva az Interreg-IPA 

Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA 
CBC Magyarország-Szerbia) harmadik, HUSRB/1903 számú pályázati felhívása 
alapján tervezett pályázat anyagát, hozzájárul ahhoz, hogy Magyarkanizsával 
beadásra kerüljön a Borkultúra turisztikai lehetőségei a Tisza Mentén (alcím: A 
történelmi Csongrádi borvidék bortermelői napjainkban a határ két oldalán) 
című pályázat. A pályázat beadási nyelve angol, valamint a PRAG eljárás szabályai 
érvényesek, amit már a tervezéskor is célszerű figyelembe venni, ezért külső 
pályázatíró cég, a Skydust Consulting Bt. bevonásra kerülhet. 

 

A pályázat benyújtási határideje 2019. szeptember 30. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a pályázat önerejét, a teljes pályázati 
összeg 5%-ának összegét biztosítja az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
Pályázatok saját erő alapja sora terhére.  

 
 
 
 
 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Dr. Füzesy István PGB elnök 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
285/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nkft. Vagyonkezelési 
szerződés módosítását az alábbiak szerint: 
 

1.) II.1. A szerződés tárgyát képezi az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban 
részletezett ingatlan vagyon, a módosítást követően: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés 
művelési ág 

Cím Hrsz. Terület 
(ha.m2) 

Nyilvántartási 
érték (Ft) 

1. Kivett udvar  
(edzőterem) 

Algyő, 
belterület 

6/2 481 10.817.471,- 

2. Kivett 
beépítetlen 
terület 
(szerelőcsarnok) 

Algyő, 
Kastélykert u. 
51. 
 

13 1013 6.582.270,- 

3. Kivett lakóház, 
udvar (Régi 
telephely) 

Algyő, 
Kastélykert u. 
16--1. 

640 1467 8.494.000,- 

4. Kivett vásártér 
(Piactér – 
játszótér) 

Algyő, Piactér 649 6278 4.742.500,- 

5. Kivett 
beépítetlen 
terület 
(Tüskevár utca – 
játszótér) 

Algyő, 
Tüskevár utca 
 

1278/1 8303 2.685.048,- 

6. Kivett Temető 
 

Algyő, 
Belterület 

1471 2.5885 34.144.999,- 

7. Kivett 
beépítetlen 
terület 
(Lovasudvar) 

Algyő, 
Belterület 
 

1473 4818 11.123.736,- 

8. Kivett 
sportpálya 

Algyő, 
Belterület 

1771/49 2811 33.872.216,- 



 
 

(gördeszka 
pálya) 

 

9. Kivett 
sportpálya (új 
iskola melletti 
focipályák) 

Algyő, Sport u. 
7. 
 

1771/89 2.8053 38.116.305,- 

10. Kivett közterület 
(Bartók B. u. – 
játszótér) 

Algyő, Bartók 
B. utca 
 

1771/95 4649 13.512.815,- 

11. Kivett – 
hulladékgyűjtő 
udvar 

Algyő, 
Belterület 
 

1480/2 1308 6.436.622,- 

12. Kivett vásártér, 
mérlegház 
(Térkőelem 
gyártó) 

Algyő, 
Belterület 
 

1480/3 5636  8.570.615,- 

13. Kivett 
anyaggödör, 
legelő 
(Lovaspálya) 

Algyő, 
Külterület 
 

01772/4 1.9424 35.486.361,- 

14. Gyep (legelő) – 
Szabad-strand 

Algyő, 
Külterület 
 

01721/5 5007 22.336.232,- 

15. Kivett közterület Algyő, 
Külterület 

01721/6 
 

709 
 

355.000,- 

16. Legelő Algyő, 
Külterület 

01721/8 
 

1500 1.200.000,- 

17. Kivett udvar 
(Szt. Anna Kikötő) 

Algyő, 
Külterület 

01724/2 
 

1843 
 

141.488.628,- 

 
2.) Az V.11. pont (Vagyonkezelo  jogai e s ko telezettse gei) a mo dosí ta st ko veto en: 

 
V.11. Szerződő felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy  
az Algyő belterület 6/2 Hrsz.-ú „kivett udvar” megjelölésű,  
az Algyő belterület 13 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 640 Hrsz.-ú „Kivett lakóház, udvar” megjelölésű,  
az Algyő belterület 649 Hrsz.-ú „Kivett vásártér”megjelölésű,  
az Algyő belterület 1278/1 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1471 Hrsz.-ú „Kivett Temető” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1473 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1771/49 Hrsz.-ú „Kivett sportpálya” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1771/89 Hrsz.-ú „Kivett sportpálya” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1771/95 Hrsz.-ú „Kivett közterület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1480/2 Hrsz.-ú „Kivett – hulladékgyűjtő udvar” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1480/3 Hrsz.-ú „Kivett vásártér, mérlegház” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01772/4 Hrsz.-ú „Kivett anyaggödör, legelő” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01721/5 Hrsz.-ú „Gyep (legelő)” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01721/6 Hrsz.-ú „Kivett közterület” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01721/8 Hrsz.-ú „Legelő” megjelölésű, 



 
 

és az Algyő külterület 01724/2 hrsz-ú „Kivett udvar” megjelölésű 
ingatlanokra a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és fejlesztési Nonprofit Kft. 
vagyonkezelői joga 2014.01.01. napjától 2029.01.01. napjáig bejegyzésre kerüljön az 
egységes ingatlan-nyilvántartásba. 
 
3.) A 2. sz. melléklet (tárgyi eszközök, gépek, felszerelések, berendezések), a módosítást 
követően, az egységes szerkezetű Vagyonkezelési szerződés mellékleteként csatolva. 
 
4.)A Gyevie p Nkft. Vagyonkezele si szerzo de s mo dosí ta sa 2019. szeptember 19. napja to l 
le p hata lyba. 

 
5.) A Ke pviselo -testu let felhatalmazza a Polga rmestert a Vagyonkezele si szerzo de s 
ala í ra sa ra, e s felke ri a Jegyzo t, hogy a Vagyonkezele si szerzo de s mo dosí ta sa val 
kapcsolatos inte zkede seket tegye meg. 
 
6.) A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy az 
üzemeltetési szerződések megkötéséhez a szükséges dokumentumokat szerezze be. 
Határidő: 2019. október havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Berényi András csoportvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
286/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme taggyűlésen kívüli 

határozat hozatalhoz III. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme 
taggyűlésen kívüli határozat hozatalhoz III.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. által 
előterjesztett, a „Szeged, Sándorfalvi Úti Regionális Hulladéklerakó Telep 
hulladékválogató üzemébe beszállított szelektív hulladék utóválogatása éjszakai 
teljesítéssel” szolgáltatás ellátására vonatkozó új közbeszerzési eljárás 
lefolytatását a szavazólapon támogatja. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. által 

előterjesztett, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítására vonatkozó szavazólapon az előterjesztést támogatja. 

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

Képviselő-testületi döntés szerint a szavazólapokat aláírja. 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
287/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőri jelentés a 2018. évi beszámoló ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Belső ellenőri jelentés a 2018. évi beszámoló 
ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőrzési jelentés előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Belső ellenőri jelentés a 2018. évi 
beszámoló ellenőrzéséről” szóló belső ellenőrzési jelentésben leírt megállapításokat 
elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
288/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyő, belterület 803 hrsz. alatti ingatlanra elővásárlási jog 

bejegyzése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyő, belterület 803 hrsz. alatti ingatlanra 
elővásárlási jog bejegyzése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, belterület 803 hrsz. alatti, 

természetben Téglás u. 52. szám alatti ingatlanra elővásárlási jogot kíván 
bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba településfejlesztési céljainak 
megvalósítása, a helyi piac fejlesztése érdekében. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti 

ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog bejegyzésével kapcsolatos teendők 
megtételére. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Algyő, Téglás u. 52. szám alatti ingatlan tulajdonosai 
5. 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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
289/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rákóczi-telepi barakk helyiségei 
bérbeadásának meghosszabbítása” tárgyú előterjesztés szavazásából, személyes 
érintettségére tekintettel kizárja Dr. Füzesy István képviselőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
290/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Rákóczi-telepi barakk helyiségei bérbeadásának meghosszabbítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Rákóczi-telepi barakk helyiségei 
bérbeadásának meghosszabbítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) A Képviselő-testület 2019. október 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig tartó 
határozott időtartamra továbbra is bérbe adja változatlan feltételekkel a Magyar 
Kender és Len Vertikum Szakmai Érdekképviseleti Egyesület (értesítési cím: 6723 
Szeged, Felső Tisza-Part 31-34., J/19.) részére az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonában álló, 6750 Algyő, Rákóczi-telep 01543/10 hrsz. alatti 
ingatlanon lévő barakk épület szélső helyiségét az egyesület céljainak 
megvalósítása érdekében, raktározás céljára.  

 
2) A helyiség bérleti díját a Képviselő-testület 20.000,- Ft/év + közüzemi költségek 

összegben állapítja meg azzal, hogy az egy éves bérleti időszakot követően 
történjen meg a szerződés és a bérleti díj felülvizsgálata. 
Határidő: 2020. szeptember havi soros testületi ülés 
Felelős: Angyal Zsolt aljegyző 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező bérleti szerződés aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Magyar Kender és Len Vertikum Szakmai Érdekképviseleti Egyesület (6723 Szeged, 

Felső Tisza-Part 31-34 J/19) – Német István elnök 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
291/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Kikelet u. 4. szám alatti ingatlan bérbeadása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyő, Kikelet u. 4. szám alatti ingatlan 
bérbeadása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, 734 hrsz. alatt felvett, 6750 Algyő, 

Kikelet u. 4. szám alatti, lakóház, udvar megjelölésű, komfortos, 2 helyiségből álló, 
fürdőszobával rendelkező ingatlan bérlőjéül, szociális helyzete alapján: 

 
Lele Krisztián 6750 Algyő Tüskevár utca 3. sz. alatti lakost jelöli ki, 

 
2019. szeptember 20. napjától határozatlan időtartamra. 

 
2./ A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját 5.000,- Ft/hó + rezsiköltség összegben 

határozza meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Lele Krisztiánnal a bérleti 

szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület kéri az bérleti szerződés kiegészítését az alábbiak szerint: 
 „Bérlő nem végezhet olyan tevékenységet, illetve nem tanúsíthat olyan magatartást, 

amely a lakókörnyezete, illetve a szomszédok nyugalmának zavarásával jár.” 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
292/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevi Art Kulturális Egyesület kérelme a horgásztanya ingyenes 

használata iránt 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember hó 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyevi Art Kulturális Egyesület kérelme a 
horgásztanya ingyenes használata iránt” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul a Gyevi Art Kulturális Egyesület 
részére a horgásztanya térítésmentes használatba adásához 2019. október 12. 
napjára. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban 

foglaltak alapján írja alá az ingyenes használatra vonatkozó okiratot Algyő 
Nagyközség Önkormányzata nevében. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
293/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

2019. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési 
Tervének elfogadása 2019. évben” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 15 éves, a 
2020 – 2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet 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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
294/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. 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. szeptember 19. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
295/2019. (IX.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. szeptember 19. 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: 


