
 
 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
316/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. október 31. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

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

1. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési éve 
megkezdésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

2. Beszámoló a 2019. III. negyedévi szociális ellátásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári táborokról 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Elővásárlási jog bejegyzése a rendezési tervben meghatározott ingatlanokra 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Településrendezési eszközök módosításának elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

6. „Algyő, DNy-i lakópark I. üteme szerinti járdaépítés” tárgyú Vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Allett C-34 professzionális fűnyíró gép beszerzése 
Előterjesztő: Gyeviép Nkft. ügyvezető 

8. Lehet Könnyebben Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

9. 2019. évi november havi rendes képviselő-testületi ülés időpontjának 
meghatározása 
Előterjesztő: Jegyző 

10. TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése II. 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Gyűjtési akció szervezése a GEMMA Központ javára 
Előterjesztő: Nagy Miklósné dr. képviselő 

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

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

14. Egyebek 
 
 



 
 

 
Zárt ülés 

15. Tóth Józsefné kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

16. A Gyevitur Nkft. eseti támogatási kérelme 
Előterjesztő: Ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
317/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési éve 

megkezdésének tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október hó 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Beszámoló az Algyői Szivárvány 
Óvoda 2019/2020-as nevelési éve megkezdésének tapasztalatairól” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az Algyői Szivárvány Óvoda 
2019/2020-as nevelési éve megkezdésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 

2. A Humán és Ügyrendi Bizottság által a Településüzemeltetési és Fejlesztési 
Bizottság részére meghatározott támpontokat a 2020. évi Fejlesztési koncepció 
tárgyalása során veszi figyelembe a Képviselő-testület. 

3. A Képviselő-testület javasolja Ozsváth Lászlóné intézményvezetőnek a 
közösségért végzett tevékenységek elősegítését, gondolva például a kerti játékok 
karbantartására, a játszó udvar parkosítására, valamint a fásítási programra. 

4. A Képviselő-testület köszönetet mond az Algyői Szivárvány Óvoda 
Intézményvezetőjének, illetve kollegáinak az eddig elvégzett tevékenységeikért, 
és munkájukhoz további sok sikert kíván. 

 
 
 
 
 
 
 
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. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
318/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2019. III. negyedévi szociális ellátásokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október hó 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló a 2019. III. negyedévi szociális 
ellátásokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. évi III. negyedévi szociális ellátásokról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
319/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári 

táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október hó 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból 
támogatott nyári táborokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a nyári 
gyermektáborokról szóló beszámolókat. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszöni a gyermektáborokat szervezők és 

segítők munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Juhász Rita pénzügyi előadó, általa szervezetek vezetői 
4. Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
320/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése a rendezési tervben meghatározott 

ingatlanokra 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése a rendezési 
tervben meghatározott ingatlanokra” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a településrendezési célok megvalósítása 
érdekében elővásárlási jogot kíván bejegyezni: 

 az Algyő 1499 helyrajzi szám, Téglás utca 120. fali számú és 
 az Algyő 01736/44 helyrajzi számú ingatlanra.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt 

ingatlanokra vonatkozóan elővásárlási jogot jegyeztessen be az ingatlan-
nyilvántartásba, Algyő Nagyközség Önkormányzat javára, településrendezési 
célok megvalósítása érdekében. 
Felelős: Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
321/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Településrendezési eszközök módosításának 
elfogadása” tárgyában készült előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a 
település 3/1999. (I.15.) KT. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Új-lépték Bt. Balogh Tünde 
5. Gubacsi Zoltán, 6750 Algyő Tiszavirág u. 34. 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 321/2019.(X.31.) Kt. határozathoz 

 

Településszerkezeti terv 2019. évi módosítása 

Megjegyzés: A településszerkezeti tervi ábrákon a változások helyét jelző lehatárolások 
és a területfelhasználásban bekövetkező változásokat mutató betűjelek a jóváhagyott 
tervben nem jelennek meg 

 
1. Irmamajorban a 01291 és 01292 helyrajzi számú telek (1,0 hektár) „Ev” védelmi 

erdőterület átsorolást nyer. 

Igazgatási terület módosított településszerkezeti terve – Irmamajor részlet) 

 

Indoklás: A bölcsőde/óvoda építésre új beépítésre szánt területet is kijelöl a módosítási 
terv (korábbi „Z” jelű közpark és „KÖu” jelű közlekedési terület a Tiszavirág utcában). A 
„Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdés értelmében: „Új beépítésre szánt terület kijelölésével 
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 
50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő 
zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy 
véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt 
terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell 
kijelölni.”. Az előírás utolsó mondata alapján kerül sor a védőerdő kijelölésére. 
Irmamajor a Kiskunsági Nemzeti Park Tájvédelmi körzetébe tartozik, ezért 
erdőkijelölés egyébként is csak védelmi rendeltetéssel megengedett. 



 
 

2. Bölcsőde és óvoda építés céljából „Ki” különleges intézményi terület kategóriába 
kerülnek a következő helyrajzi számú telkek: 1771/12 és 1771/94 (Vk központi 
vegyes területből, 0,21 hektáron); 1771/95 (Z zöldterületből, 0,47 hektáron); 
1772/1; 1772/2 és 1773/2 (KÖu közlekedési területből, 0,32 hektáron). Összesen 
1,0 hektár Ki jelű terület keletkezik. 

Belterület és környéke módosított településszerkezeti terve – Tiszavirág utcai részlet 

 
 

Indoklás: A Képviselő-testület 114/2019. (III.29.) Kt. határozata értelmében a TOP-1.4.1-
19 kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, Bővítése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó „Algyői Bóbita Bölcsőde férőhelybővítése” című fejlesztési projekt helyszíne 
az így létrejövő Ki terület lesz. A terület óvodaépítésre is alkalmas. 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
322/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: „Algyő, DNy-i lakópark I. üteme szerinti járdaépítés” tárgyú 

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, DNy-i lakópark I. üteme szerinti 
járdaépítés tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása”tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az „Algyő, DNy-i 
lakópark I. üteme szerinti járdaépítés” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítását. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az „Algyő, 
DNy-i lakópark I. üteme szerinti járdaépítés” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. 
számú módosításának aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. dr. Géczi József közbeszerzési tanácsadó 
6. GYEVIÉP NKFT. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49.) 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 322/2019. (X.31.) Kt. határozathoz 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA 
 
 

amely le trejo tt egyre szro l 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
sze khelye: 6750 Algyo , Kaste lykert u. 40. 
ado sza m: 15726975-2-06  
banksza mlasza m: 12067008-00190442-00100003 
naplo u gyfe l-jel (NÜ J): 579579604 
ke pviseli: Molna r A ron polga rmester, mint megrendelo  – a tova bbiakban: Megrendelő – , 
 

ma sre szro l a  
Gyeviép Nonprofit Kft 
sze khely: 6750 Algyo , Kaste lykert u. 49. 
Cg. sza m: 06-09-012704 
ado sza m: 20254304-2-06 
kivitelezo i nyilva ntarta si sza ma: 34A30996 
banksza mlasza m: 12067008-00240855-00100004 
ke pviseli: Katona Antal u gyvezeto , mint va llalkozo  – a tova bbiakban: Vállalkozó - 
 

ko zo tt, Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete nek 322/2019. (X.31.) Kt.-i hata rozatnak 
megfelelo en, a mai napon az ala bbi felte telekkel: 
 

Szerzo do  felek ro gzí tik, hogy az „Algyő, DNy-i lakópark járdaépítés I. ütem.” elneveze su  e pí te si 
beruha za s kiviteleze se ta rgya ban 2019. szeptember 24-e n, az elo zetesen lefolytatott 
ko zbeszerze si elja ra s eredme nyeke nt Va llalkoza si szerzo de st (a tova bbiakban: Szerzo de s) 
ko to ttek. Felek a Szerzo de st a mai napon, a Kbt. 141.§ (4) bekezde s c) pontja alapja n, kiza ro lag a 
teljesí te si hata rido  tekintete ben, az ala bbiak szerint mo dosí tja k:   
 

1. A Szerzo de s teljesí te si hata rideje mo dosul, mivel a Va llalkozo  akada lyko zle st jelentett az 
ala bbi elo re nem la thato  okok miatt: 
 

Elhu zo do  egyeztete sek a lako kkal az ala bbiakro l: 
 kapubeja ro k helye nek megva ltoztata sa, 
 kapubeja ro k me rete nek va ltoztata sa (a to bbletfelu letek ko ltse geit terme szetesen a lako k 

viselik), 
 A mege pu lt e pu letek nem terv szerinti e pí te si szintjei. 

 

Ennek megfelelo en a Szerzo de s 4. pontja az ala bbiak szerint mo dosul: 
 

„4. Teljesítési határidő: 2019. december 15.” 
 

2. A Szerzo de s egye b rendelkeze sei va ltozatlan forma ban tova bbra is e rve nyesek.  
 

A szerzo de smo dosí ta st ala ta maszto  akada lyko zlo  leve l a szerzo de smo dosí ta s melle klete t ke pezi. 
Felek a jelen va llalkoza si szerzo de smo dosí ta st elolvasa s e s egyu ttes e rtelmeze st ko veto en, mint 
akaratukkal mindenben megegyezo t jo va hagyo lag ala í rta k. 
 
 

Algyo , 2019. okto ber ….. 
 
 
 

MEGRENDELO  VA LLALKOZO  
Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata Gyevie p Nonprofit Kft. 

Molnár Áron polgármester Katona Antal u gyvezeto  
 

Melléklet: Akadályközlő levél  



 
 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
323/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Allet C-34 professzionális fűnyíró gép beszerzése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, a 2019. október 31. napján tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal ügyvezető 
„Allet C-34 professzionális fűnyíró gép beszerzése” tárgyú előterjesztését, és a következő 
határozatot hozta:  
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének az Allet C-34 professzionális fűnyíró gép beszerzésére vonatkozó 
előterjesztését.  

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 3.251.600,- forintot különít el a 2019. évi 
költségvetés Fejlesztési Céltartaléka terhére az Allet C-34 professzionális fűnyíró 
gép beszerzésére, melyből 975.480,- forint fejlesztési támogatás előlegeként 
kerül átutalásra a Gyeviép Nkft. részére.  

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a fennmaradó 2.276.120,- forint átutalása 2020. 
március 31. napjáig történjen meg abban az esetben, ha addig a Gyeviép Nkft. 
nem talál egyéb forrást a gép megvásárlására. 

 
 
 
 
 
 
 
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. október 31. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

324/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Lehet Könnyebben Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október hó 31. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Molnár Áron polgármester „Lehet Könnyebben Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri a Lehet Könnyebben Egyesületet, hogy rendezze 
az önkormányzati ingatlan (volt Zöld Iskola helyiségei) bérletével kapcsolatos helyzetét 
tekintettel arra, hogy 2019. október 1. napja óta jogalap nélkül használja, mivel nincs 
érvényes szerződése, továbbá felkéri az Egyesületet, hogy biztosítsa a Fejlesztési és 
Üzemeltetési Csoport számára, hogy megtekintse a helyiségeket. 

 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy az Egyesület számoljon be a 2019. október 31. napjáig Algyő 
Nagyközség területén elvégzett munkájáról, különös tekintettel az élelmiszerosztással 
kapcsolatos feladatokról az Élelmiszerbankkal kötött megállapodás tekintetében. 

 

Határidő az 1-2. pont vonatkozásában: 2019. november 15. 
Felelős: Angyal Zsolt aljegyző, Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető 
 

3.  A Képviselő-testület a 2017. november 30. napján megkötött Használatba adási szerződést 
a szerződés 11. pontja szerinti rendes felmondással, 8 napos felmondási idővel felmondja, 
és kéri az LCA959 frsz-ú Ford Focus típusú személygépkocsi tulajdonos részére történő 
átadását a szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

 

Felelős: Angyal Zsolt aljegyző 
Határidő: szerződés szerint 

 

4.  Amennyiben jelen határozatban és a támogatási szerződésben foglalt feladatokat nem 
teljesíti az Egyesület, a Képviselő-testület a 2017. november 30. napján megkötött 
Együttműködési megállapodás 7. pontjára tekintettel 2019. november 15. napjával javasolja 
felmondani az Együttműködési megállapodást. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport / Kovács Erika 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető 
6. Lehet Könnyebben Egyesület / Landler Ibolya 
7. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
325/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. évi november havi rendes képviselő-testületi ülés 

időpontjának meghatározása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október hó 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2019. évi november havi rendes képviselő-
testületi ülés időpontjának meghatározása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzatának az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X.24.) 
önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésére értelmében 2019. november 21. 
napjáról 2019. november 28. nap 9:00 órára halasztja a 2019. év november havi 
Képviselő-testületi ülés időpontját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetők 
5. ANKÖ Intézményei 
6. ANKÖ gazdasági társaságai 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
326/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő 
visszaigénylése II.” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő testülete támogatja a TOP-1.2.1-15-CS1-20016-
00005 – Turizmusfejlesztés Algyő településen c. projekthez kapcsolódóan a 
többletforrás igénylését. A többletforrásra igényelt összeg: 21.341.975,- Ft. 
Ráemelési százalék: 14,99 %. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TOP-1.2.1-15-CS1-20016-00005 – 

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-CS1-20016-00005 – 

Turizmusfejlesztés Algyő településen c. projekthez kapcsolódóan elfogadja, hogy 
a többlet igénylés során a módosított önerő összege 40.489.021,- Ft-ra csökkent. 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Katona Máté pályázati referens 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
327/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyűjtési akció szervezése a GEMMA Központ javára 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Nagy Miklósné dr. képviselő „Gyűjtési akció szervezése a GEMMA Központ 
javára” tárgyú szóbeli előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület árajánlatot kér a Gyeviép Nkft-től fémből készült, szív alakú 
kupakgyűjtő elkészítésére, továbbá felhívást intéz az algyőiek felé ugyanezen 
edényzet közösségi munka keretében történő elkészítésére. 

2. A Képviselő-testület kisebb méretű kupakgyűjtő edények elhelyezését javasolja az 
Algyői Szivárvány Óvoda, az Algyői Polgármesteri Hivatal és a Borbála Fürdőben a 
Szamóca cukrászda területén. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a kupakgyűjtő akció jelenjen meg az Algyői 
Hírmondóban, az önkormányzat honlapján és hivatalos facebook oldalán. 

A kupakgyűjtési akció koordinátora: Humán és Ügyrendi Bizottság 
Felelős: Volford Beáta szociális ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Volford Beáta szociális ügyintéző 
5. Gyeviép Nkft. 
6. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
7. Sajtóreferens 
8. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
328/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október 31. napján tartott ülésén 
megvitatta Angyal Zsolt aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

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

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy ismételten kérje fel dr. Gondáné 
Pál Ildikó intézményvezetőt a 274/2019. (IX.19.) Kt. határozatban foglalt 
tájékoztató elkészítésére, mely szerint 
„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.” 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat, tájékoztató 
jelleggel kerüljön továbbításra a Szegedi Tankerületi Központ részére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2019. november havi soros 
Humán és Ügyrendi Bizottsági ülésre készítsen tájékoztatót az Algyői Fehér 
Ignác Általános Iskolában történt leltározás vonatkozásában. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
6. Szegedi Tankerületi Központ 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
329/2019. (X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. október 31. 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: 


