
 
 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
332/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. november 28. napján tartott soros ülés napirendjének 

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Nyílt ülés 

1. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési 
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Helyi adómértékek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző  

3. Önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok bérleti díjának mértéke 2020. 
évben 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának mértéke 
2020. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek haszonbérleti 
díjának mértéke 2020. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Rendelet tervezet a köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról 
Előterjesztő: Polgármester 

7. A 2020. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester  

8. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai 2019. évi 
pályázati tevékenységéről 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Beszámoló a közterület-felügyelet ellátásának tapasztalatairól 
Előterjesztő: Jegyző 

12. Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola munkájáról 
Előterjesztő: Jegyző 

13. Gyeviép Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester  

14. Gyevitur Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester  

15. Gyevikult Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester 

  



 
 

16. AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester 

17. VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú Piac fejlesztés Algyőn pályázat kivitelezési 
ajánlatainak elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Csapadékvíz elvezető rendszer felmérés tapasztalatai 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Szegedi Vízmű Zrt. kérelme a 2019. évi Vízügyi Építési Alap átcsoportosításához 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Együttműködési megállapodás elfogadása az Algyői Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Együttműködési megállapodás módosítása a Tisza Volán Sport Clubbal 
Előterjesztő: Jegyző 

22. Lehet Könnyebben Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata II. 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Tüskevár u. 3. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat 
Előterjesztő: Polgármester 

24. Algyő Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési 
programja, 2020. évi időrendi táblázata, valamint a 2020. évi kockázatot generáló 
események meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 

25. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

26. Jutalom megállapítása a Polgármester részére 
Előterjesztő: Alpolgármester 

27. Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
Előterjesztő: Polgármester 

28. Gyógytornász megbízása 
Előterjesztő: Polgármester 

29. Kopasz Bálint támogatása 
Előterjesztő: Alpolgármester 

30. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

33. Egyebek 
 
Zárt ülés 

34. Gyevitur Nkft. 2020. évi előzetes üzleti terve 
Előterjesztő: Ügyvezető 

35. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulója II. 
Előterjesztő: Polgármester 

36. Algyő, Komp u. 4. szám alatti ingatlanra elővásárlási jog gyakorlása 
Előterjesztő: Polgármester 



 
 

37. Algyő, Búvár u. 9. földszint 5. szám alatti ingatlan bérlete 
Előterjesztő: Polgármester 

38. Patakiné Ambrus Piroska 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. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
333/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi 

költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi 
költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi végrehajtását az előterjesztés szerint 
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. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
334/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Helyi adómértékek felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Helyi adómértékek felülvizsgálata” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzatának helyi 
adókról szóló 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete 4. §-át az alábbi módosítással 
fogadja el:  
4. § Az adó évi mértéke 800 Ft/m2, reklámhordozó esetén pedig 6.000 Ft/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
335/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok bérleti díjának 

mértéke 2020-ban 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok 
bérleti díjának mértéke 2020-ban” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő 
önkormányzati lakások bérleti díját 2020. évre vonatkozóan nem kívánja emelni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Kordás Edina pénzügyi ügyintéző, általa bérlők 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
336/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjának 

mértéke 2020-ban 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú 
ingatlanok bérleti díjának mértéke 2020-ban” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő nem 
lakás célú helyiségek bérleti díját 2020. évre vonatkozóan nem kívánja emelni. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozatlan időre szóló szerződéseket 
fent kívánja tartani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Kordás Edina pénzügyi ügyintéző, által bérlők 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
337/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 

haszonbérleti díjának mértéke 2020. évben  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában lévő termőföldek haszonbérleti díjának mértéke 2020. évben” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő termőföldek haszonbérleti díját 2020. évre vonatkozóan nem kívánja 
emelni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt 
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. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
338/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Rendeletalkotás az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

köztisztviselők illetményalapjáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Rendeletalkotás az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők illetményalapjáról” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület az Algyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2020. évi illetményalapját: 53.560.- forintban határozza meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet 2. §-a az alábbiak szerint 
rendelkezzen: 
 
„A Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az illetményalap: 53.560,- forint.” 
 

 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Horgos Nóra személyügyi referens 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
339/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2020. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A 2020. évi költségvetési koncepció fejlesztési 
javaslatai” tárgyban készült előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja Algyő település a 2020. évi költségvetési koncepció 

fejlesztési javaslataiban foglalt beruházási terveket, irányokat és az alábbi 
kiegészítéseket, módosításokat javasolja: 

 

I./ Megnyert pályázatok 

 

Beruházás 
bruttó 

beruházási 
összeg (Ft) 

Saját forrás 
(Ft) 

Pályázati 
forrás (Ft) 

Megjegy-
zés 

1. 
Piacfejlesztés Algyőn pályázat – 
VP 
1860261152 

18.059.876 
2.861.244 

+ 
5.474.036 

15.198.632 
Támogatás 
intenzitás 

84% 

2. TAO Jégpálya önerő biztosítása  100.000.000  1 2 3 

3 

(VP) LEADER Helyi Akciócsoport 
felhívása - A „Fehér” iskola 
szálláshellyé való kialakítása: 
Infrastruktúra kialakítása 
(építés) 

23.842.860 12.842.863 10.999.997 
2021-es 
befejezés 

4 

(VP) LEADER Helyi Akciócsoport 
felhívása - A „Fehér” iskola 
szálláshellyé való kialakítás: 
Eszközbeszerzés (vendégszobák, 
közösségi tér eszközbeszerzése) 

6.646.047 1.661.525 4.984.522 
2021-es 
befejezés 

                                                        
1 A Képviselő-testület felkéri a Tisza Volán Sport Clubot, hogy a 2020. januári havi soros 

Képviselő-testületi ülésre vizsgálja felül, aktualizálja és mutassa be a 2018. június 
hónapban, a Tisza Volán SC Jégkorong szakosztálya által, a 65*30 méteres jég-sátor és 
kiszolgáló létesítményére vonatkozóan készített Fenntarthatósági és Üzemeltetési tervet. 

2 A Képviselő-testület felkéri a Tisza Volán Sport Clubot, hogy a 2020. januári havi soros 
Képviselő-testületi ülésre mutassa be a jégpálya megvalósításának aktualizált költségét. 

3 A Képviselő-testület felkéri a Tisza Volán Sport Clubot, hogy a 2020. januári havi soros 
Képviselő-testületi ülésre mutassa be, hogy terveik szerint kik és milyen időpontban fogják 
használni a jégpályát. 



 
 

5 Kubinyi 2019. évi pályázat 3.890.000 1.890.000 2.000.000 4 

 ÖSSZESEN: 52.438.783 124.729.668 33.183.151  

 
II./ Áthúzódó beruházások 

  

Beruházás 
2019. évi 

előirányzat 

2019.12.31-ig 
várhatóan 
kifizetett 
teljesítés 

Áthúzódó 

1. 
DNY-i lakópark I. üteme (járda, 
területrendezés, kertészet) 
befejezése 

46.284.000 27.337.722 18.946.278 

2. 
DNY-i lakópark II. üteme (út, 
közvill,)  

62.795.000 62.481.349 145.046 

 ÖSSZESEN: 109.079.000 89.819.071 19.091.324 

 

III./ Tervezett önerős beruházások (2020. év) 

  
Beruházás 

Becsült bruttó beruházási 
összeg (Ft) 

Megjegyzés 

1. 
Járdaépítés, Kosárfonó utca eleje (Téglás és 
Kőfal között) Kastélykert u. (Szamóca utcától a 
Téglás utcáig) + járdafelújítás, Kosárfonó utca  

40.000.000 
(30+10.000.000) 

5 

2. 

Aszfaltozás megvalósítási sorrendben: Hóvirág 
u., Komp u. (szélesítési és kerülési 
lehetőséggel), Nepomuki köz, Bányász u., 
Kuktor köz 

90.000.000 

 

3. 
DNy-i lakópark II. üteme (csapadékvíz, járda, 
tereprendezés, kertészet)  

44.353.000 + 34.767.000 + 
6.000.000 =  
85.120.000,-  

6 

4. 
Árokkarbantartás csak bejárók és átereszek 
javítása 

dologi kiadás 
7 

5. 
Vízjogi létesítési engedély megszerzése a 
csapadékvíz elvezető rendszerre 

15.000.000 
 

6. Belterületi fásítás 5.000.000 
 

 

                                                        
4 A Képviselő-testület felkéri a Gyevikult Nkft-t, nyilatkozzon arról, hogy a saját forrásból 

megvalósítandó rész milyen elemeket tartalmaz, majd a Képviselő-testület ennek 
ismeretében döntsön az Ezerjóház udvar fejlesztéséről. 

5 A Képviselő-testület felkéri a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, hogy a 2020. 
január havi soros ülésre dolgozza ki a Kosárfonó utca térköves bejáróihoz történő 
anyagbiztosítás támogatás pályázati rendszerét.  

6 A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a 2020. január havi 
soros testületi ülésre mutassa be egy szűkített II. ütem árazott költségvetését. 

7 A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a munkálatok költségét vegye figyelembe a 2020. 
évi költségvetés tervezésekor. 



 
 

7. Búvár u. 9. bérlakások nyílászárócsere min. 30.000.000 8 

8. 
Teniszpálya kialakítás (Gyeviép Nkft-nek 
pénzeszköz átadás) 

5.000.000 
9 

9. 
2018. évi Intézmények és egyéb önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok felújítása és karbantartása 

10.000.000 
 

10. Termálkút átvétele 74.685.000  

11. 
Tüskevár u. 3. ingatlan kezelése (bontás, 
területrendezés) 

3.000.000 
10 11 

12. 
Új termálkút bekötése (tervezés, kivitelezés) 
(Gyevitur Nkft. költségbecslése alapján) 

51.000.000,-  

13. 
Rappai csavartól vásárolt telek kitűzés, 
kerítésépítés, kapukészítés 

1.000.000 
12 

14. 
Infrastruktúra kialakítás TAO jégpálya érdekében 
közművek kialakítása 

21.000.000 
13 

15. Kosárfonó utca parkoló a Faház sörözőnél 4.000.000 14 

16. Külterületi csatornák karbantartása 2.000.000  

17. Közvilágítás fejlesztés 5.000.000  

18. Erdőgazdálkodás 5.000.000  

19. Kuktor tó rehabilitáció előkészítés 2.000.000 15 

20. Játszótérfejlesztés 5.000.000 16 

21. 
Tisza part fejlesztése (régi strandtól a Levendula 
szállóig) 

10.000.000 
17 

 

                                                        
8 A Képviselő-testület kéri, hogy Fejlesztési és Üzemeltetési csoport mérje fel a bejárati ajtók és 

az ablakok állapotát, majd a 2020. január havi soros testületi ülésre kérjen árajánlatokat a 
nyílászárók (műanyag) cseréjének vonatkozásában. 

9 A Képviselő-testület felkéri a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, valamint a 
Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy tegyen javaslatot a pálya helyszínére 
vonatkozóan, majd készítsen üzemeltetési tervet és kérjen be árajánlatot a létesítményre. 

10 A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy kérjen árajánlatot az 
épület bontására és az ingatlan parkosítására.  

11 A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy vizsgálja meg annak 
lehetőségét, hogy megállapodás keretében csere, vagy egyéb terület kialakítása 
ellentételezésével használhatná-e az önkormányzat a plébánia kertjének egy részét. 

12 A Képviselő-testület az ingatlan hasznosítási céljának meghatározását követően javasolja 
elvégezni a munkálatokat. 

13 A Képviselő-testület a TAO pályázat függvényében javasolja újratárgyalni a fejlesztési 
elképzelést a 2020. január havi soros testületi ülésen.  

14 A Képviselő-testület kéri, hogy az építési munkára vonatkozóan készüljön felmérés és 
költségbecslés, amennyiben szándék mutatkozik a Faház Söröző tulajdonosa részéről a 
terület egységes felújítására, úgy a testület kéri, hogy járuljon hozzá ennek költségéhez. 

15 A Képviselő-testület az érvényben lévő megállapodás alapján kéri megvizsgálni, hogy az 
önkormányzatnak van-e jogalapja a munkálatok elvégzésére. 

16 A Képviselő-testület a fitneszpark mellett javasolja új játszótér és ivókút kialakítását, továbbá 
a templom melletti játszótér bővítését. 

17 A Képviselő-testület a fejlesztések tekintetében a következőket javasolja: új interaktív táblák 
kihelyezése a tanösvényre, kutyáknak alkalmas fürdőhely kialakítása, padok kihelyezése. A 
testület kéri a költségbecslés elkészítését a javaslatok vonatkozásában. 



 
 

 

22. Utcanév táblák pótlása, cseréje 750.000  

 ÖSSZESEN: 529.555.000 
 

 

IV./ Elbírálás alatt lévő pályázatok  
(pozitív elbírálás esetén a megvalósítás 2020-2021-ben ) 

 

Beruházás 

Becsült 
bruttó 

beruházási 
összeg (Ft) 

Saját forrás 
(Ft) 

Pályázati 
forrás (Ft) 

Támog. 
intenz. 

Megjegy. 

1. 
Kajak Kenu szövetség 
fehér iskola 

50.000.000 0 50.000.000 100 % 
 

2. 

Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark 
Program (sportpark és 
futókör) - (pályázat) 

15.240.000 7.620.000 7.620.000 50 % 

18 

3. 
Bölcsődei fejlesztési 
program 
(Pénzügyminisztérium) 

750.000.000 450.000.000 300.000.000 40 % 
19 

 

4. 
Magyar-Szerb Interreg 
IPA - 
HUSRB/1903/31/0022 

117.123,66 
EUR 

5.856,19 EUR 
111.267,47 

EUR 
95 % 

 

 

5. 
TOP-1.4.1-19-CS1-2019-
00016 - Új bölcsőde 
építése 

750.000.000 0 750.000.000 100 % 
 

 
 

V./ Tervezett beruházások (2021. év) Megjegyz. 

1. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése az elkészült tervek alapján  

2. Kézilabda munkacsarnok 20 

3. Könyvtár mögötti sportterem és ifjúsági klub felújítása  

4. DNy-i lakópark III. üteme (összes közmű) (65.000.000 Ft)  

5. Faluház energetikai korszerűsítése 21 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet 
elkészítésénél a javasolt fejlesztéseket vegye figyelembe. 

 
 

                                                        
18 A Képviselő-testület kéri, hogy a pályázat negatív elbírálása esetén a beruházás önerőből 

kerüljön megvalósításra.  
19 A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a 2020. április havi soros testületi ülésig 

nyilatkozzon arról, hogy a jövő évben hány fő óvodás korú gyermek beiratkozása várható, 
illetve szükséges-e az óvoda további konténerrel történő bővítése. 

20 A Képviselő-testület pályázati támogatás esetén javasolja a beruházás megvalósítását. 
21 A Képviselő-testület a Faluház befogadó képességének növelése érdekében, az eredeti 

tervekből kiindulva, kéri az épület bővítési lehetőségeinek vizsgálatát. 



 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
6. Tisza Volán Sport Club 
7. Gyevikult Nkft.  
8. Algyői Szivárvány Óvoda 
9. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
340/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

koncepciója  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján 
tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1.) A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését 
kell biztosítani: 
 

a) A Képviselő-testület a bölcsődei ellátás tekintetében felkéri az Intézményvezetőt, 
hogy készítsen kimutatást és elemzést, hogy milyen hatással lenne egy esetleges 
bölcsődei térítési díj bevezetése a bevétel tekintetében. 
Határidő: 2020. január havi soros testületi ülés 
 
b) A térítési díjak emelése külön előterjesztés alapján hozott döntésnek megfelelő 
mértékben történhet. 
 
c) Az ingatlanok, az önkormányzati lakások, illetve nem lakás céljául szolgáló 
ingatlanok bérleti díjának emelése külön előterjesztés alapján hozott döntésnek 
megfelelő mértékben történhet. 

 
d) A személyi juttatásoknál figyelembe kell venni az ágazati törvényi változásokat, 
illetményemeléseket, a minimálbér emelkedése miatti szintre hozásokat. 
A személyi juttatások előirányzat összegének tartalmaznia kell az intézményi 
szerkezeti változtatásokkal, szintre hozásokkal (minimálbér illetve szakmunkás 
minimálbéremelés) korrigált bértömeget (kötelező soros előrelépések, jubileumi 
jutalmak, fenntartói döntések, jogszabályi változások). 
 
e) A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a 2020. január havi soros ülésre 
készítsen kimutatást az Intézményvezetők vezetői pótléka vonatkozásában, a 
jelenlegi állapot és az ágazati jogszabályváltozások miatt meghatározott esetleges 
módosulások tekintetében.  
 
f) Cafetéria a költségvetési törvény alapján meghatározott összeggel tervezhető be 
a költségvetésbe. A cafetéria szabályzatban a törvényi változásokat felül kell vizsgálni 
és át kell vezetni, valamint a költségvetésben és a szabályzatnak megfelelő összeget 
biztosítani. 



 
 

 
g) Az egyéb meghatározott juttatások tekintetében a külön előterjesztés szerinti 
elfogadott határozat alapján kell a költségvetési összeget biztosítani.  
 
h) Az önkormányzat a fenntartásában működő intézményi rendszer átszervezését, a 
fenntartói jogok átadását nem tervezi, de felkéri a hivatalt, hogy megkereső levéllel 
éljen a magyarországi egyházak képviselői felé az óvoda intézmény esetleges 
fenntartásával kapcsolatban. 
 
i) Az intézmények dologi kiadásai tervezésénél a 2019. évi eredeti előirányzat 
mértékén belül kell számolni. Indokolt általános működési tartalék képzése, oly 
módon, hogy az intézmények, valamint a hivatal dologi kiadásainak 5 %-át, valamint 
az önkormányzat működési kiadásainak 5 %-át zárolni kell.  
A Képviselő-testület kéri, hogy az óvoda esetében a megnövekedett gyermek- és 
dolgozói létszám alapján arányosan emelkedjen a dologi kiadás tervezett mértéke. 
 
j) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél, a tervezés 
során 2020. évi költségvetési eredeti előirányzattal kell számolni. 
 
k) Szociális kiadások terén, a 2020. évben hatályos jogszabályoknak megfelelő 
ellátások tervezhetőek az előző évi előirányzattal megegyező nagyságrendben. 
 
l) A helyi gyermekvállalás támogatására kidolgozott programot a következő évben 
is folytatni kell, és megfelelő összegű 5.000 eFt előirányzatot kell képezni a 2020. évi 
költségvetésben. 
 
m) Fiatalok lakáshoz jutása és a lakásfelújítás támogatására kidolgozott programot 
folytatni kell, a Képviselő-testület tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy 2019. 
évben mekkora összeg került felhasználásra. A testület a 2020. január havi soros 
ülésén dönt az előirányzat nagyságáról. 
 
n) A helyi vállalkozások támogatásának programját tovább kell folytatni, és a 
költségvetésben 5.000 eFt összegű előirányzatot kell megképezni. 
 
o) Az idősek szociális helyzetének javítása, a fekvőbeteg ellátás további bővítése 
érdekében meg kell vizsgálni további két fő házi gondozó alkalmazásának-, továbbá 
egy vészjelzőrendszer kiépítésének lehetőségét és költségét. 
Felelős: Humán és Ügyrendi Bizottság, AESZI intézményvezető 
Határidő: 2020. január havi soros Képviselő-testületi ülés 
 
p) A Képviselő-testület felkéri a Humán és Ügyrendi Bizottságot, hogy 2020. január 
hónapra az Ifjúsági javaslatcsomag keretében dolgozza ki a közép- és felsőoktatási 
intézménybe járó tanulókra vonatkozó ösztöndíjprogramot. A testület a program 
megvalósítására 5.000 eFt összegű előirányzatot képez a költségvetésben. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos, / 2020. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja. 

 



 
 

2.) A gazdasági társaságok működésének hatékonyság, és célszerűség szempontjából 
történő felülvizsgálata, valamint a kockázatos tevékenységek elkerülése, és csökkentése 
érdekében, külső szakértőt kell igénybe venni, a megfelelő kontrollkörnyezet kialakítása 
érdekében, és a szakértői javaslatok a 2019. évi mérleg leadásáig kerüljenek 
kidolgozásra. 

 

3.) A Képviselő-testület 2020. évben nem kíván új helyi adót bevezetni, a meglévő 
adómértékeken külön előterjesztés alapján hozott döntésnek megfelelő mértékben 
változtatat. 

 

4.) Indokolt tartalékok képzése az alábbi jogcímeken, a bevételek függvényében 
legalább a 2019. évi Költségvetési rendeletben szereplő nagyságrendben. 

 

 Általános működési tartalék 
 Adókockázati tartalék 
 Fejlesztési tartalék 
 Pályázati saját erő alapok 
 Ingatlanforgalmazási Alap 
 Beruházás előkészítési Alap 

 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos, / 2020. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 

 

5.) 
a) A fejlesztési kiadásokat az elnyert pályázatok esetében teljes összeggel, a benyújtott, 
de elbírálás alatt lévő pályázatok esetében csak önerő megképzésével indokolt tervezni. 

 

b) A fejlesztési koncepció által elfogadott, és szükségesnek látott beruházások, 
fontossági sorrendjének figyelembevételével a költségvetés készítéséig, azok 
költségvonzatát meg kell határozni, árajánlatok megkérésével.  

 

c) A beruházások jóváhagyásával egyidejűleg megtérülési számításokat és 
megvalósíthatósági tanulmányt kell végezni, illetve be kell mutatni az üzemeltetés 
becsült költségeit.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos, / 2020. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 

 

6.) A képviselő-testület, vagyontárgyak (ingatlanok, földterületek) 2020. évi 
értékesítését nem tervezi, kivéve a selejtezésre kerülő, önkormányzati feladatellátáshoz 
nem szükséges tárgyi eszközöket. 

 

Felelős: aljegyző 
Határidő: folyamatos, / 2020. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 
 
 
 
 



 
 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
8. Irattár 

 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
341/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai 

2019. évi pályázati tevékenységéről 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló az Önkormányzat és intézményei, 
gazdasági társaságai 2019. évi pályázati tevékenységéről” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a beszámolót 
az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai 2019. évi pályázati 
tevékenységéről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
342/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a közterület-felügyelet ellátásának tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló a közterület-felügyelet ellátásának 
tapasztalatairól” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a közterület-felügyelet ellátásának 
tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2020. év I. félévének tapasztalataira vonatkozó 
beszámoló a 2020. július havi képviselő-testületi ülésen kerüljön előterjesztésre. 
 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy az Algyői Hírmondóban és Algyő Nagyközség 
honlapján jelenjen meg felhívás az ingatlanok előtti járdaszakaszok lakosság 
általi tisztántartásának, hó- és síkosság mentesítésének kötelezettségére, továbbá 
az útpadka mellé kihelyezett akadályok megszüntetésére vonatkozóan. 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Piri László – közterület-felügyelő 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

343/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola munkájáról 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
munkájáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola munkájáról készített beszámolót a következő megállapításokkal: 
 az előterjesztés láthatóan a Fenntartó részére benyújtott beszámoló tartalmi 

elemeit tartalmazza, 
 a tanulók névsorára az önkormányzatnak nincs szüksége – adatvédelmi 

törvény, 
 az iskola gyümölcs – iskola zöldség programra vonatkozóan nem találhatók 

adatok, 
 a gyermekek részére a havi programok száma jelentősen csökkent a 

korábbiakhoz képest, 
 a feladatokra vonatkozó összesítés papíron működőképesnek tűnik, 
 az úszásoktatás elvileg működik, de a testület információ szerint nem minden 

esetben valósul meg 
 az iskolai kapcsolatok esetében felsorolt intézmények listája nem megfelelő 

tekintettel arra, hogy némelyik már megszűnt, illetve más az elnevezése, 
 jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy az iskolába csalogató programok 

időpontjáról az érintettek nem értesülnek, 
 további sportágbővítés nem javasolt a gyermeklétszám miatt, 
 a leltározással kapcsolatban inkább javasolt az eszközök rendbehozatala, a 

mozgáslehetőség biztosítása érdekében. 
2. A Képviselő-testület felkéri dr. Gondáné Pál Ildikó intézményvezetőt, hogy a 

2019/20-as tanév első félévének tapasztalatairól készítsen beszámolót a 2020. 
évi április havi soros Képviselő-testületi ülésre.  

3. A Képviselő-testület nem fogadja el a beszámoló selejtezésre vonatkozó részét, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem került értesítésre, továbbá nem a 
vagyonhasznosítási szerződés szerint történt meg a selejtezés, valamint a 
becsatolt szakértői vélemény alapján a játszótéri eszközök nem szorultak 
selejtezésre, a javításuk elegendő lett volna. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. dr. Gondáné Pál Ildikó intézményvezető 
4. Szegedi Tankerületi Központ 
5. Irattár 

K.m.f. 
 

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

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
344/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVIÉP Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „GYEVIÉP Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVIÉP Nkft. Felügyelő Bizottsági tagjainak 
2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra az alábbi 
tagokat választja: 
 

Draxler Ferenc 
(anyja neve: Landi Rozália, lakcíme: 6750 Algyő, Szamóca u. 5.) 
Lénárt Kálmán 
(anyja neve:, lakcíme: 6750 Algyő, Téglás u. 43.) 
Németh Sándor 
(anyja neve: Belovai Anna, lakcíme: 6750 Algyő, Téglás u. 67.) 

 
2. A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság elnökének 20.000,- Ft/hó tiszteletdíjat, 
tagjainak 15.000,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a Felügyelő Bizottsági tagok 
nevének létesítő okiratban történő feltüntetéséről. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2.  dr. Varga Ákos jegyző 
3.  Angyal Zsolt aljegyző 
4. Horgos Nóra személyügyi és munkaügyi előadó 
5.  GYEVIÉP Nkft. ügyvezetője 
6-8. Megválasztott FEB tagok 
9.  Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
345/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVITUR Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „GYEVITUR Nkft. Felügyelő Bizottsága 
tagjainak megválasztása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVITUR Nkft. Felügyelő Bizottsági 
tagjainak 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra az 
alábbi tagokat választja: 
 

Nacsa József 
(anyja neve: Vér Rozália, lakcíme: 6729 Szeged, Szigony u. 34.) 
Somogyváriné Oláh Krisztina Gréta 
(anyja neve: Vajas Gizella, lakcíme: 6750 Algyő, Tüskevár u. 45.) 
Vincze Zsolt 
(anyja neve: Pálinkó Mária, 6750 Algyő, Pesti u. 19.) 

 
2. A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság elnökének 20.000,- Ft/hó tiszteletdíjat, 
tagjainak 15.000,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a Felügyelő Bizottsági tagok 
nevének létesítő okiratban történő feltüntetéséről. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2.  dr. Varga Ákos jegyző 
3.  Angyal Zsolt aljegyző 
4. Horgos Nóra személyügyi és munkaügyi előadó 
5.  GYEVITUR Nkft. ügyvezetője 
6-8. Megválasztott FEB tagok 
9.  Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
346/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVIKULT Nkft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „GYEVIKULT Nkft. Felügyelő Bizottsága 
tagjainak megválasztása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVIKULT Nkft. Felügyelő Bizottsági 
tagjainak 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra az 
alábbi tagokat választja: 
 

Bácsi Sándor Zoltán 
(anyja neve: Kővágó Anna Mária, lakcíme: 6750 Algyő, Fazekas utca 1.) 
Lakatos Albertné Dr.  
(anyja neve: Motyovszki Mária, lakcíme: 6750 Algyő, Kastélykert utca 31.) 
Szűcsné Kolonics Erika 
(anyja neve: Daka Ilona, lakcíme: 6725 Szeged, Sárkány utca 16.) 

 
2. A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság elnökének 20.000,- Ft/hó tiszteletdíjat, 
tagjainak 15.000,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a Felügyelő Bizottsági tagok 
nevének létesítő okiratban történő feltüntetéséről. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2.  dr. Varga Ákos jegyző 
3.  Angyal Zsolt aljegyző 
4. Horgos Nóra személyügyi és munkaügyi előadó 
5.  GYEVIKULT Nkft. ügyvezetője 
6-8. Megválasztott FEB tagok 
9.  Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
347/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AKTV Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak 
2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra az alábbi 
tagokat választja: 
 

Lakatos Albert 
(anyja neve: Pesti Erzsébet, lakcíme: 6750 Algyő, Kastélykert u. 31.) 
Balázs Zsolt 
(anyja neve: Kátai Rozália, lakcíme: 6750 Algyő, Bartók Béla u. 34/b.) 
Canjavecz Tamás Gábor 
(anyja neve: Takács Katalin, lakcíme: 6750 Algyő, Csángó u. 41.) 

 
2. A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság elnökének 20.000.-Ft/hó tiszteletdíjat, 
tagjainak 15.000.-Ft/hó tiszteletdíjat, állapít meg.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a Felügyelő Bizottsági tagok 
nevének létesítő okiratban történő feltüntetéséről. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2.  dr. Varga Ákos jegyző 
3.  Angyal Zsolt aljegyző 
4. Horgos Nóra személyügyi és munkaügyi előadó 
5.  AKTV Kft. ügyvezetője 
6-8. Megválasztott FEB tagok 
9.  Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
348/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú Piac fejlesztés Algyőn pályázat 

kivitelezési ajánlatainak elbírálása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú Piac fejlesztés 
Algyőn pályázat kivitelezési ajánlatainak elbírálása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú pályázat 

megvalósításával kapcsolatban beérkezett ajánlatok alapján a következő 
vállalkozókkal javasol szerződést kötni: 

 

 padok és kukák esetében: Alma Rend Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Makói út; 
 térburkolatok készítésére: Gyeviép Nkft. 6750 Algyő, Kastélykert u. 49. 
 egyedi gyártású pavilonok esetében: GLB Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44. 
 műszaki ellenőri tevékenység: PROJEKT LÉNIA Bt. 6728 Szeged, Hídverő u. 114-

116. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
megjelölt munkálatok elvégzésére a képviselő-testület által kiválasztott 
vállalkozókkal a vállalkozási szerződést készítse el, és felhatalmazza a Polgármestert 
azok aláírására. 

 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása érdekében további 
5.474.036.- Ft önerőt biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetése Fejlesztési 
Céltartalék sora terhére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
349/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Csapadékvíz elvezető rendszer felmérés tapasztalatai 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Csapadékvíz elvezető rendszer felmérés 
tapasztalatai” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a csapadékvíz elvezető rendszer 
felméréséről készült beszámolót elfogadja, és felkéri a Településüzemeltetési és 
Fejlesztési Bizottságot, hogy a Fejlesztési és Üzemeltetési csoporttal közösen határozzák 
meg a tervezési koncepciót, és kérjenek be ajánlatokat tervező cégektől. A tervezési 
költséget a fejlesztési koncepció javaslati között szerepeltetni szükséges. 
 
Határidő: 2020. évi január havi soros Képviselő-testületi ülés 
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. TÜF Bizottság elnök 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
350/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. kérelme a 2019. évi Vízügyi Építési Alap 

átcsoportosításához 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szegedi Vízmű Zrt. kérelme a 2019. évi Vízügyi Építési 
Alap átcsoportosításához” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Vízmű Zrt. kérelmét az 
előterjesztés szerint jóváhagyja, és hozzájárul a 2019. évi Vízügyi Építési Alap felújítási 
munkáinak és az ahhoz szükséges összegnek az átcsoportosításához. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
351/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Együttműködési megállapodás elfogadása az Algyői Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Együttműködési megállapodás elfogadása az 
Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzattal” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Együttműködési megállapodásban foglaltakat elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Papné Dékány Tünde elnök (ARNÖ) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 351/2019. (XI.28.) Kt. határozathoz 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli Molnár Áron polgármester, székhely: 6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., bankszámlaszám: 1206708-00190442-00100003, adószám: 15726975-2-06, KSH 
statisztikai számjel: 15726975-8411-321-06, törzskönyvi azonosító szám: 726973) továbbiakban 
Önkormányzat, 
 
másrészről az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli Papné Dékány Tünde elnök, 
székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., bankszámlaszám: ………………………., adószám: 15841834-1-06, 
KSH statisztikai számjel: 15841834-8411-371-06, törzskönyvi azonosító szám: 841832) továbbiakban 
ARNÖ között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel 
  
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. §-a alapján az 
Önkormányzat és az ARNÖ együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 
  
A megállapodás jogi háttérszabályozása: 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.), 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
- a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának 
részletszabályairól 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XIl.3 1.) 
Korm. rendelet (Bkr.) 
 
A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és az ARNÖ együttműködését meghatározó 
szabályokat, azaz: 
- az ARNÖ működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (Njtv. 80. § 
(1)-(2) bekezdés) 
- az Önkormányzat és az ARNÖ költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési 
kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (Njtv. 80. § (3) bekezdés a) pont) 
- az ARNÖ kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési 
utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njvt. 80. § (3) 
bekezdés b) pont) 
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, 
(Njtv. 80. § (3) bekezdés c) pont) 
- az ARNÖ működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, a belső 
ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjét (Njtv. 80. § (3) bekezdés d) pont) 
 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Algyői Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást 351/2019. (XI.28.) Kt. határozatával jóváhagyta. 
Az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást ……/2019.(XI.20.) 
határozatával jóváhagyta. 
 

I. Az ARNÖ önkormányzati működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 
A Képviselő-testület a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az Önkormányzat 
költségvetési rendeletének keretein belül – az ARNÖ részére a működéshez szükséges feltételeket, 
továbbá az Önkormányzat az Algyői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) székhelyén biztosítja 
az ARNÖ részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá Hivatal útján 
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, ezek során: 



 
 

 
 
1. Helyiséghasználat biztosítása 
a) A Képviselő-testület az ARNÖ részére - önkormányzati működésének biztosítása érdekében – az 
Önkormányzat tulajdonát képező, a 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. szám alatti ingatlanban, a földszinti 
Tárgyaló helyiségben biztosít ingyenes rendeltetésre alkalmas helyiség-használati lehetőséget, havonta 
igénye szerint, de legalább naponta kettő (2) órában. Az Önkormányzat az ARNÖ részére biztosítja 
továbbá a helyiség használatával egyidejűleg az épületben kialakított mellékhelyiségek (női és férfi WC-
mosdó) és közlekedő folyosók használatát. 
b) Az Önkormányzat az a) pontban meghatározott helyiségek használatával kapcsolatban fizeti a villany, 
a víz-csatorna, a fűtés, a szemétszállítás és a kéményseprés díja közüzemi díjakat, költségeket. 
c) Az Önkormányzat az ARNÖ külön kérelmére – előzetes egyeztetést követően – az ARNÖ működésével 
kapcsolatos, eseti jellegű események, rendezvények (így különösen közmeghallgatás, fórum, kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények) lebonyolítására az ARNÖ kérelmében 
meghatározott időtartamra Hivatal egyéb helyiségeit - amennyiben ez a Hivatal, illetve a helyi 
önkormányzat egyéb közfeladatainak ellátását nem akadályozza - ideiglenesen és ingyenesen biztosítja. 
d) Az ARNÖ nagyobb szabású rendezvényeinek, programjainak megvalósításához az Önkormányzat 
valamennyi költségvetési szervének, gazdasági társaságainak közreműködését, segítségét kérheti, 
amennyiben ez az érintett szerveknek többletköltséggel nem jár 
 
2. Az ARNÖ önkormányzati működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása 
a) Az Önkormányzat az 1.a) pontban meghatározott helyiség(ek) működéséhez szükséges – a beépített 
tárgyakon, mint pl. fűtőtestek, világító testek, szaniterek, villany- és vízvezetékek és szerelvények felül – a 
tárgyaló helyiségben elhelyezett berendezési tárgyak használatát biztosítja a helyiség igénybevételének 
idejére. 
b) Az Önkormányzat az ARNÖ részére – kérésére igénye szerint – további számítógép használati 
lehetőséget a Hivatal épületén belül, a Hivatal nyitvatartási idejében biztosít. Továbbá az Önkormányzat 
biztosítja a Hivatal nyitvatartási idejében az olyan technikai eszköz használatát is, melyek a helyiségben 
nem találhatóak meg és az Önkormányzat a rendelkezik vele (pl. fax, scanner) 
c) Az Önkormányzat az ARNÖ önkormányzati működéséhez szükséges irodaszereket a Hivatalon 
keresztül (így különösen: írószerek, fénymásolópapír, boríték, bélyegzőpárna, párnafesték stb.) naptári 
hónaponként, az ARNÖ írásbeli igénye szerint ingyenesen biztosítja. 
d) Az Önkormányzat biztosítja az ARNÖ pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatai 
külön egységes szabályok szerinti elvégzését az Önkormányzat által működtetett - az állami informatikai 
rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszerrel, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés 
eszközeként is szolgál az átláthatóság érdekében. 
e) Az Önkormányzat honlapján keresztül köteles az ARNÖ részére elektronikus felületet (honlap) 
biztosítani annak érdekében, hogy a nemzetiségi önkormányzat eleget tehessen az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségének. 
f) Az ARNÖ önkormányzati működéséhez szükséges adminisztratív, e-ügyintézéshez szükséges segítő 
feladatokat a Hivatal kijelölt ügyintézője, munkatársa látja el. A nemzetiségi önkormányzat elnökének 
felhatalmazása alapján a Hivatal kijelölt munkatársa látja el a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi 
Felügyelet írásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszer használatát. Az ARNÖ bevételeivel és 
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, és 
ezzel összefüggő nyilvántartási feladatokat a Hivatal Pénzügyi és Adócsoportjának kijelölt ügyintézője 
látja el az Áht. 6/C. §-a alapján. Az ARNÖ a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a Hivatallal 
megállapodásban lévő belső ellenőr látja el. 
Az ARNÖ jelen megállapodással tudomásul veszi, hogy a képviselő-testületi adminisztrációs és egyéb e 
pontban jelölt feladatok elvégzését, továbbá a pénzügyi elszámolásait a Hivatal jegyzője által 
meghatározott munkarend betartásával kell tervezni és teljesíteni. 
 
Ennek keretében 

f.1.) a titkársági refens: 
- részt vesz az ARNÖ képviselő-testületi üléseinek előkészítésében, így különösen a meghívók, 
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítésében 
- legépeli és szükség szerint postázásra előkészíti a meghívókat, előterjesztéseket, hivatalos levelezést, 
- a testületi ülésekről jegyzőkönyvet készít, részt vesz azok postázásra való előkészítésében, 



 
 

- részt vesz a testületi döntések és a tisztségviselői döntések előkészítésében, ellátja a döntéshozatalhoz 
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási és postázásra való előkészítési feladatokat, 
- ellátja az ARNÖ működésével kapcsolatos nyilvántartási és iratkezelési feladatokat, 
- gondoskodik az ARNÖ üléseire szóló meghívók szabályszerű kifüggesztéséről, 
- gondoskodik a ARNÖ képviselő-testületi ülésre beterjesztésre alkalmasság vizsgálata céljából az 
előterjesztések előzetes megküldéséről, továbbá a jegyzőkönyvek megküldéséről a nemzetiség 
törvényességi, továbbá a pénzügyi feladatait ellátó, hivatali szervezeti egységek részére 
- gondoskodik az ARNÖ üléseire készített előterjesztések, valamint a testületi döntések és az ülésekről 
készített jegyzőkönyvek Önkormányzat honlapján való közzétételéről, továbbá a Kormányhivatal részére 
történő továbbításáról legkésőbb a testületi ülést követő 15. napon belül, melynek tényét a 
Kormányhivatalnak megküldött e-mail másolati példányával igazolja az elnök felé 
- együttműködik az elnökkel a nemzetiségi képviselővel való kapcsolattartás lebonyolításában 
- közreműködik az ARNÖ működésével kapcsolatos közérdekű adatok, valamint közérdekből nyilvános 
adatok megismerhetővé tételében, e körbe a szükséges adatokat továbbítja a közzététel érdekében a 
Hivatal Jegyzője által kijelölt munkatárs részére 
 

f.2.) a feladattal megbízott iktató munkatárs: 
- gondoskodik a titkársági referens által részére eljuttatott, az ARNÖ működésével kapcsolatos iratok 
beiktatásáról, az így keletkező ügyiratok szakszerű és szabályszerű iratkezeléséről (előzményezés, 
szerelés, irattárazás, selejtezés). 
- gondoskodik a titkársági ügyintéző által részére átadott, az ARNÖ működésével kapcsolatos 
dokumentumok (így különösen: tájékoztató plakátok, meghívók eseti rendezvényekre stb.) 
sokszorosításáról az ARNÖ által meghatározott példányszámban. 
- gondoskodik a titkársági referens által részére átadott, az ARNÖ hivatalos levélpostai küldeményeinek 
szabályszerű postázásáról 
 

f.3.) a Pénzügyi és Adócsoport kijelölt ügyintézője 
- gondoskodik az ARNÖ által leadott bizonylatok ASP rendszerben történő iktatásáról, illetve ellátja az 
érvényesítési feladatokat. Naprakészen vezeti az előirányzat nyilvántartást. 
- gondoskodik a szükséges előirányzat módosítások ellenőrzéséről, illetve az ARNÖ költségvetési 
határozatába történő beépítéséről 
- gondoskodik az ARNÖ átutalási tételeinek rögzítéséről a banki terminálba. 
- gondoskodik az ARNÖ pénztárának működéséről, nyilvántartás vezet, ki- és befizetéseket teljesít az 
érvényesített és utalványozott pénztári alapokmányoknak megfelelően 
- ellátja a bankkivonatok, házipénztár teljesített pénzforgalom, vegyes bizonylatok, előirányzat-
módosítások kontírozását, és könyvelését. Határidőre gondoskodik a Kincstár felé történő 
adatszolgáltatásról. 
- gondoskodik a tárgyi eszközök leltárának elkészítéséről, az évközben történő állományváltozások 
rögzítéséről, egyedi nyilvántartó lapon történő könyveléséről, főkönyv felé történő feladásáról 
- szükség esetén együttműködik az elnökkel, vagy az által kijelölt személlyel a kötelezettségvállalások 
megfelelő nyilvántartása érdekében 
 
3. A Felek rögzítik, hogy a 2. a) pontban foglalt berendezési tárgyak, felszerelési tárgyak és eszközök 
fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos költségeket, továbbá a 2 b)-e) pontban foglalt feladatok 
ellátásának költségeit az Önkormányzat viseli. 
 

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje 
 
1. Az ARNÖ költségvetési határozatának elkészítése 
a.) A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk 
ismeretében az jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést az ARNÖ elnökével, ezen egyeztetés keretében 
az ARNÖ elnöke rendelkezésre bocsátja az ARNÖ következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, egyéb 
információkat. 
 
b.) A jegyző a Pénzügyi és Adócsoportnál kijelölt személy közreműködésével készíti elő az ARNÖ 
költségvetési határozatának tervezetét. Az ARNÖ képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló 
határozatában elfogadja az ARNÖ költségvetését. 
 



 
 

c.) Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az ARNÖ részére nyújtott önkormányzati 
költségvetési támogatás összegét. 
 
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
a.) Az ARNÖ Képviselő-testülete amennyiben az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a 
költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi és Adócsoport az elnök kérésére készíti elő. 
b.) Az ARNÖ eredeti előirányzatai a kiemelt költségvetési előirányzatok tekintetében az ARNÖ Képviselő-
testületének határozata alapján módosíthatók. 
c.) Az ARNÖ elnöke jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra, melyről az ARNÖ 
Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatja. 
d.) A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és a változásaikról a Hivatal Pénzügyi és Adócsoportja 
naprakész nyilvántartást vezet. 
 
3. Információszolgáltatás a költségvetésről 
3.1. A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg. Az ARNÖ 
költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a Pénzügyi és Adócsoportnak úgy szolgáltat, 
hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 
  
3.2. Az ARNÖ évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg: 
a) a Stabilitási tv.45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és 
b) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keleteztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
A határozat tervezetét az elnök a Pénzügyi és Adócsoporton kijelölt személy közreműködésével készíti 
elő. 
  
4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 
4.1. A nemzetiségi önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását határozatban köteles 
elfogadni. 
 
a.) Az ARNÖ-nek - vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti - 
december 31-i fordulónappal - éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján 
évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti 
besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A zárszámadási határozat tervezetét a jegyző a 
Pénzügyi és Adócsoport közreműködésével készíti elő a nemzetiségi önkormányzattal történő előzetes 
egyeztetést követően. 
 
b.) A jegyző által elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök terjeszti a Képviselő-testület elé az 
Áht. 91.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően úgy, hogy az a képviselő-testület elé 
terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó 
napjáig hatályba lépjen 
 
4.2. Az elnök az ARNÖ gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről június 30-i fordulónappal szeptember 15-ig, 
míg 3/4 éves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja az ARNÖ Képviselő-testületét. A tájékoztató 
tartalmazza az ARNÖ költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a hiány (többlet) összegének 
alakulását, valamint az ARNÖ költségvetése teljesülésének alakulását. 
 
4.3. Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a 
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol az ARNÖ képviselő-
testületének az ARNÖ költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről. 
 

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás 
 
1. Költségvetési határozat végrehajtása 
 
a) Az ARNÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a Hivatal Pénzügyi és 
Adócsoportján keresztül látja el. 
 



 
 

 
 
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1. mellékletét képező 
aláírási címpéldány szerint történik. 
 
b) A nemzetiségi önkormányzati választások évében a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére álló 
önkormányzati forrásból biztosított előirányzatok felhasználására, az előirányzatok terhére 
kötelezettségek vállalására naptári éven belül a nemzetiségi önkormányzati választások időpontjához 
igazítottan, időarányos ütemezés szerint kerülhet sor. 
 
2. Kötelezettségvállalás rendje 
 
2.1. Az ARNÖ nevében kötelezettségvállalásra az Ávr. 52. § (7) bekezdése alapján a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő 
jogosult. 
 
2.2. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet 
 
2.3. Törvény vagy az Ávr. eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 
a) értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el 
b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben vállalt 
kötelezettség árfolyamvesztesége, 
c) az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 
 
3. Pénzügyi ellenjegyzés 
 
3.1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban 
kijelölt, a Hivatal állományába tartozó köztisztviselő végzi. 
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a tervezett 
kifizetési időpontokban megfelelő mennyiségű pénzeszköz (likvid fedezet) áll rendelkezésre. 
 
3.2. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a fent előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban 
tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét. 
Ha kötelezettséget vállaló ARNÖ vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi 
ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét és 
a gazdasági vezetőt haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított 
nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre 
vonást. 
 
3.3. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának 
és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell 
igazolni. 
 
4. Teljesítésigazolás 
 
4.1. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások 
teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás 
esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak 
teljesítését. 
 
4.2. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás („kifizethető”) megjelölésével, 
az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 
 
4.3. Teljesítés igazolás szükséges akkor is, ha a kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdés alapján 
történik. 
 
 



 
 

 
5. Érvényesítés 
 
5.1. Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az Ávr. 57. § (3) bekezdése szerinti esetben annak 
hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 
megelőző ügymenetben az Áht., az Áhsz., az Ávr. és e szabályzat előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 
 
5.2. Ha az érvényesítő az 5.1. pontban meghatározott jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, 
köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó 
erre írásban utasítja. 
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló („érvényesítve”) megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 
 
5.3. Az érvényesítést a Hivatal gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Hivatal állományába 
tartozó köztisztviselő végzi. 
 
6. Utalványozás 
 
6.1. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány – utalvány rendelet –alapján történik. A bevételek 
utalványozására – amennyiben az szükséges –a teljesítésigazolását követően kerülhet sor. 
 
6.2. Az utalványozás minden esetben külön írásbeli rendelkezéssel történik. A külön írásbeli 
rendelkezésnek meg kell felelnie az Ávr. 59. § (3) bekezdésében található előírásoknak. 
 
6.3. Az ARNÖ a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére 
(továbbiakban: utalványozásra) a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. 
 
7. Utalványozás ellenjegyzése 
 
7.1. Az utalvány rendelet elkészítését követően, az utalványozást megelőzően kerül sor az utalvány 
ellenjegyzésére. 
Az ellenjegyző az utalvány adattartalmát egyezteti a kötelezettségvállalás alapját képező bizonylattal. 
 
7.2. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos 
személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, 
érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt 
a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el. 
 
8. Kötelezettségvállalás nyilvántartása 
 
8.1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak az államháztartási számviteli 
kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételéről, ezáltal a kötelezettségvállalás értékéből a 
költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. 
 
8.2. Az ARNÖ köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható, költségvetési 
soronként, a szabad előirányzat összege. 
 
8.3. Az ARNÖ félévente köteles nyilvántartását egyeztetni a Hivatal Pénzügyi és Adócsoportjának 
előirányzat nyilvántartásával. 
  
9. Likviditási terv 
 
A Hivatal Pénzügyi és Adócsoportja az Áht. 78.§ (2) bekezdésében és az Ávr. 122.§ (2) bekezdésében 
foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzat részére havonta likviditási tervet készít. 
 
 



 
 

10. Egyes adózási feladatok ellátása 
 
Az ARNÖ egyes adóköteles kifizetéseit (reprezentáció, cégtelefon magáncélú használata, megbízási díjak, 
tiszteletdíjak közterhei, stb.) a Hivatal gazdasági szervezete a helyi nemzetiségi önkormányzattól átvett 
bizonylatok alapján, elektronikus úton, havonta jelenti le a Magyar Államkincstár által működtetett 
számfejtő rendszerben. 
A Magyar Államkincstár a 08-as járulékbevallásokat elkészíti és benyújtja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
felé. Az aktuális havi fizetendő közterhek összegét a helyi nemzetiségi önkormányzatnak az eAdat 
rendszerből kell lekérdeznie. A fizetési kötelezettséget saját fizetési számlája terhére kiállított átutalási 
megbízással kell teljesítenie. 
Az önkormányzat, illetve a Hivatal gazdasági szervezete a késedelmes teljesítésért, vagy a teljesítés 
elmaradásáért felelősséggel nem tartozik. 
 

IV. Az ARNÖ pénzforgalmi számlája 
 
1. Az ARNÖ pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………………………. 
 
Az ARNÖ gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - 
külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik. Az ARNÖ 
önállóan dönt pénzforgalmi - fizetési – számla megszűntetéséről, és új számla nyitásáról. 
Az ARNÖ Képviselő-testülete az elnök javaslatára határozatban jogosult dönteni a számlavezető 
megváltoztatásáról. Az ARNÖ a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntésről a Magyar Államkincstár 
illetékes igazgatóságát a Hivatal Pénzügyi és Adócsoportján keresztül értesíti. 
 
2. Az ARNÖ működésének helyi önkormányzattól eredő támogatását az ARNÖ a mindenkori 
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározottak szerint kapja meg átutalással. A központi 
költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár utalja az ARNÖ számlájára. 
 

V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, 
adatszolgáltatás rendje 

 
1. A Hivatal Pénzügyi és Adócsoportja a helyi nemzetiségi önkormányzatok vagyoni, számviteli 
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 
  
2. Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai 
rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök felelős. 
  
3. A Hivatal Pénzügyi és Adócsoportja adatbenyújtóként az ARNÖ, mint adatszolgáltató nevében a 
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget elrendelő, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettséget - a KSH Elektra rendszeren keresztül - határidőre teljesíti. 
 
4. Ha az ARNÖ részére előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Hivatal gazdasági szervezete azért nem 
tudja határidőre teljesíteni, mert a helyi nemzetiségi önkormányzat tárgyhavi könyveléshez szükséges 
bizonylatokkal való elszámolási kötelezettségét elmulasztja vagy hiányosan teljesíti, az önkormányzat e 
mulasztásért felelősséggel nem tartozik. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatt a Magyar 
Államkincstár által kiszabott bírság a helyi nemzetiségi önkormányzatot terheli. 
 

VI. Az ARNÖ törvényes működésével kapcsolatos 
együttműködés egyéb területei 

 
1. Az ARNÖ testületi ülésein az Önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a Jegyző, vagy 
az általa kijelölt, vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő köztisztviselő, aki jelzi az ARNÖ felé, 
amennyiben törvénysértést észlel. 
 
2. Az Önkormányzat az ARNÖ működésével kapcsolatos közérdekű adatok, valamint közérdekből 
nyilvános adatok megismerhetővé tételéről a titkársági referens közreműködésével gondoskodik. 
 



 
 

3. Az Áht., illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet által a belső kontrollrendszerre előírt követelményeket a Hivatal 
teljesíti, folyamataiba, szabályzataiba beépítve a települési nemzetiségi önkormányzatot, mivel a 
nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Hivatal. 
 
4. Az Áht. 70. §-ában meghatározott belső ellenőrzési feladatokat a Hivatallal megállapodással rendelkező 
belső ellenőr látja el. Az ellenőrzések során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásait kell 
alkalmazni. 
 
5. Az ARNÖ az általa benyújtott pályázatok beadásánál, pénzügyi lebonyolításánál és elszámolásánál saját 
maga jár el. A Hivatal igény szerint az ARNÖ által benyújtott pályázatokhoz az ARNÖ ismert 
kötelezettségvállalásairól, bankszámlaegyenlegéről és vagyoni helyzetéről szolgáltat pénzügyi adatot. A 
pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállaláshoz a vagyoni és számviteli analitikus nyilvántartáshoz 
szükséges információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzat elnöke – szüksége setén a 
Hivatal kijelölt munkatársainak közreműködésével - biztosítja. 
 
6. Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok szerint 
kell eljárni. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 
Az együttműködési megállapodást minden évben január 31. napjáig, általános vagy időközi választás 
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. 
 
A megállapodás az aláírás napjától lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell alkalmazni. 
 
 
 
 
Algyő, 2019. ………………………………….. 
 

 

 

 

………………………………… ………………………………….. 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Molnár Áron 
polgármester 

Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Papné Dékány Tünde 

elnök 

 

  



 
 

 

1. melléklet az Együttműködési megállapodáshoz 
 

Aláírási címpéldány 
 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
352/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Együttműködési megállapodás módosítása a Tisza Volán Sport 

Clubbal 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Együttműködési megállapodás módosítása a Tisza 
Volán Sport Clubbal” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a TAO Jégpálya közbeszerzési eljárása 
lebonyolítási díjának finanszírozása miatt a Tisza Volán Sport Club kérelmének 
megfelelően jóváhagyja a határozat mellékletét képező „Együttműködési, 
üzemeltetési megállapodás I. számú módosítását”, és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Tisza Volán Sport Clubot, hogy a 2020. januári havi 
soros Képviselő-testületi ülésre vizsgálja felül, aktualizálja és mutassa be a 2018. 
június hónapban, a Tisza Volán SC Jégkorong szakosztálya által, a 65*30 méteres 
jég-sátor és kiszolgáló létesítményére vonatkozóan készített Fenntarthatósági és 
Üzemeltetési tervet. Továbbá a testület kéri, hogy ugyanezen ülésre kerüljön 
ismételten előterjesztésre a 274/2018. (VII.19.) Kt. hata rozattal jo va hagyott 
Egyu ttmu ko de si, u zemeltete si mega llapoda s, kiege szí tve annak I/2. pontja ban 
jelo lt ku lo n mega llapoda ssal. 
Felelős: Tisza Volán SC 
Határidő:  2020. január 13. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Tisza Volán Sport Club 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 352/2019. (XI.28.) Kt. határozathoz 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  

(Algyő, 1932. hrsz. Jégpálya)  
 

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 2018. ju lius 20. napja n Egyu ttmu ko de si 
mega llapoda s jo tt le tre, melyet Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete a 274/2018. 
(VII.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  1932. 
helyrajzi sza mon nyilva ntartott ingatlanon egy 56 m x 26 m nagysa gu  Je gpa lya t kí va n 
le tesí teni 65 m x 30 m nagysa gu  sa tras fede ssel, az azokhoz tartozo  ge pe szeti 
tartoze kokkal e s o lto zo  e pu letekkel. 
 
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 Tisza Volán Sport Club 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 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió Forint 
összeget a Tisza Volán Sport Club rendelkeze se re bocsa t. 
 
A Tisza Vola n Sport Club a ko zbeszerze si elja ra s eredme nyes lefolytata sa t ko veto en az 
Egyu ttmu ko de si mega llapoda s IV.3. pontja nak mo dosí ta sa t ke rte a ko zbeszerze si elja ra s 
lebonyolí ta si dí ja nak finanszí roza sa e rdeke ben. Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata 
Ke pviselo -testu lete a Tisza Vola n Sport Club ke relme t a 352/2019. (XI.28.) Kt. 
hata rozatban foglaltak szerint jo va hagyta, ennek megfelelo en a ko zo ttu k 2018. ju lius 20. 
napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si mega llapoda s IV.3. pontja t egyezo  akarattal, 2019. 
december 1. napi hata llyal az ala bbiak szerint mo dosí tja k. 

Megnevezés: 
Székhely: 
Képviseli: 
Adószáma: 

  Tisza Volán Sport Club 
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22. 
Kővári Árpád elnök 
19983233-2-06 

 

Hivatalos név: 
Székhelye: 
Képviseli: 
Adószáma: 

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

 



 
 

2.) Az Együttműködési megállapodás IV.3. pontjának módosítása: 
 

Eredeti IV.3. pont: 
 

IV. Finanszírozás: 
 

3. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a vállalt önrész összegének első 
ütemében összesen 3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint összeget 
az együttműködési megállapodás - mindkét fél részéről történő - aláírását követő 
15 napon belül a Tisza Vola n Sport Club a ltal megnyitott, e s az O nkorma nyzat 
a ltal rendelkeze sre bocsa tott 12067008-00241240-00200009 sza mu  
elku lo ní tett alsza mla ra utalja. A fennmaradó összeg 50%-os részét a 
közbeszerzés érvényes és eredményes lezárását (az építési szerződés aláírását) 
követő 15. napon belül, a fennmaradó 50%-os részt pedig a támogatási 
szerződésben előírt ütemezés szerint, de legkésőbb a kivitelező által kiállított 
teljesítés igazolásnak a Tisza Vola n Sport Club által az Önkormányzathoz történő 
benyújtása után az Önkormányzat – az Club írásbeli kérelmére - a fenti 
számlaszámra átutalja. 

 

A IV.3. pont a módosítást követően: 
 

IV. Finanszírozás: 
 

3. Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a vállalt önrész összegének első 
ütemében összesen 3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer Forint összeget 
az együttműködési megállapodás - mindkét fél részéről történő - aláírását követő 
15 napon belül a Tisza Vola n Sport Club a ltal megnyitott, e s az O nkorma nyzat 
a ltal rendelkeze sre bocsa tott 12067008-00241240-00200009 sza mu  
elku lo ní tett alsza mla ra utalja. A fennmaradó összegbo l 1.400.000,- Ft-ot, azaz 
Egymillio -ne gysza zezer Forintot 2019. december 15. napja ig az O nkorma nyzat – 
a Tisza Vola n Sport Club í ra sbeli ke relme re – a fenti sza mlasza mra a tutalja a 
ko zbeszerze si elja ra s lebonyolí ta si dí ja ra. A fennmaradó összeg 50%-os részét a 
közbeszerzés érvényes és eredményes lezárását e s hata lyba le pe se t (az építési 
szerződés aláírását) követő 15. napon belül, a fennmaradó 50%-os részt pedig a 
támogatási szerződésben előírt ütemezés szerint, de legkésőbb a kivitelező által 
kiállított teljesítés igazolásnak a Tisza Vola n Sport Club által az 
Önkormányzathoz történő benyújtása után az Önkormányzat – a Club írásbeli 
kérelmére - a fenti számlaszámra átutalja.  

 

3.) Felek kijelentik, hogy a ko zo ttu k 2018. ju lius 20. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si, 
u zemeltete si mega llapoda s 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. ………………………..    Algyo , 2019. ……………….…... 

 
 Tisza Volán Sport Club Algyő Nagyközség Önkormányzata 

ke pviseli: Ko va ri A rpa d        ke pviseli: Molna r A ron  
                  elno k          polga rmester  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
353/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Lehet Könnyebben Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata II. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Lehet Könnyebben Egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata II.” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Lehet Könnyebben Egyesülettel 2017. 

november 30. napján megkötött „Együttműködési megállapodást” a 
megállapodás 7. pontjában meghatározott 30 napos felmondási idő 
megtartásával felmondja. 

 
2. A Képviselő-testület továbbra is támogatja a Lehet Könnyebben Egyesület 

karitatív tevékenységét. 
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Lehet Könnyebben Egyesület kérelmét 
elfogadva, a volt Zöld Iskola helyiségeit 2019. október 1. napjával kezdődően egy 
éves időtartamra bérbe adja, bruttó 20.000,- Ft/év rezsiköltség megfizetésével. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Juhász Rita pénzügyi előadó 
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. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
354/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tüskevár u. 3. szám alatti ingatlanra vételi ajánlat 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tüskevár u. 3. szám alatti ingatlanra vételi 
ajánlat” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja értékesíteni az 

önkormányzati tulajdonban lévő Algyő, Tüskevár u. 3. számú ingatlant. 
 

2. A Képviselő-testület az ingatlan állaga miatt az alábbi intézkedés megtételét 
javasolja: 
 a Fejlesztési és Üzemeltetési csoport kérjen árajánlatot a bontás és parkosítás 

költségeire vonatkozóan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
355/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata és Intézményei 2020. évi belső 

ellenőrzési programja, 2020. évi időrendi táblázata, valamint a 2020. 
évi kockázatot generáló események meghatározása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
Intézményei 2020. évi belső ellenőrzési programja, 2020. évi időrendi táblázata, 
valamint a 2020. évi kockázatot generáló események meghatározása” tárgyú 
előterjesztését, és a következő döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Szegedi Kistérség- és 
Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. által megküldött, az 
előterjesztés mellékletét képező Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
Intézményei 2020. évi belső ellenőrzési programját, annak időrendi ütemtervét, 
valamint a 2020. évi kockázatot generáló események meghatározását. 

 
2. A Képviselő-testület az ellenőrzési programban megjelölt területeken felül az 

alábbi célellenőrzéseket javasolja: 
 2019. évi normatíva elszámolások ellenőrzése valamennyi intézményeknél, 
 Algyői Szivárvány Óvoda szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése, 
 célellenőrzés – később meghatározott témakörben. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési KHT. 6720 Szeged Széchenyi tér 10.  
4. Pénzügyi- és Adócsoport 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
356/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása I. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja, és 
hozzájárul, hogy a Polgármester a Társulási Megállapodást aláírja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
357/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete döntése értelmében a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsában (Polgármesterek Tanácsa) Algyő Nagyközség 
Önkormányzatát a Polgármester, akadályoztatása esetén az Alpolgármester, 
mindkettejük akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
képviseli. Az Alpolgármester és a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke jogai 
és kötelezettségei azonosak a Polgármester jogaival és kötelezettségeivel. 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. dr. Füzesy István alpolgármester 
4. Bogdán Tamás PGB elnök 
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
8. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
358/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Jutalom megállapítása a 
Polgármester részére” tárgyú előterjesztés szavazásából, személyes érintettségére 
tekintettel, kizárja Molnár Áron polgármestert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
359/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom megállapítása a polgármester részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott Képviselő-
testületi ülésén megtárgyalta Dr. Füzesy István alpolgármester „Jutalom megállapítása a 
polgármester részére” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Molnár Áron polgármesternek – 2019. évi 
munkájának elismeréseként – egyhavi illetményének megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Működési tartaléka 
terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeg 
vonatkozásában a 2019. évi költségvetésben végezze el a szükséges 
módosításokat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Dr. Füzesy István alpolgármester 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Horgos Nóra személyügyi referens 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
360/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni az 

Önkormányzat és az Intézmények dolgozóinak egész éves munkáját, és ennek 
elismeréseként jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2) A létszám és bértömeg arányában az alábbi bruttó összegek kerüljenek 

megképzésre a zárolt pénzmaradvány és a működési tartalék terhére: 
 
 Algyői Könyvtár:                    232.300.- Ft 
 Algyői Egyesített Szociális Intézmény: 4.787.280.- Ft 

Algyői Polgármesteri Hivatal:  7.166.100.- Ft 
 Algyő Nagyközség Önkormányzata:                  873.383.- Ft 
 Algyői Szivárvány Óvoda:   7.699.776.- Ft 
 Összesen:               20.758.839.- Ft 
 
3) A jegyző, az alpolgármester, az intézményvezetők és a gazdasági társaságok 

ügyvezetőinek jutalmazására fordítható összeg: 3.303.489,- Ft, a működési tartalék 
terhére. A gazdasági társaságok ügyvezetői részére a jutalom kifizetése az alábbiak 
szerint történjen: 

 
 AKTV Kft. ügyvezetője esetében a Kft. nyereségének terhére: egyhavi 

bruttó bérnek megfelelő összeggel; 
 GYEVIÉP Nkft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva: 

egyhavi bruttó bérnek megfelelő összeggel; 
 GYEVITUR Nkft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva: 

egyhavi bruttó bérnek megfelelő összeggel; 
 GYEVIKULT Nkft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva: 

egyhavi bruttó bérnek megfelelő összeggel. 
 
4) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében az 

intézményvezető, a hivatal dolgozói esetében a jegyző; a jegyző, az alpolgármester 
és a mezőőrök tekintetében a polgármester dönt a jutalmazás mértékéről. 

 
5) Az intézményvezetők esetében a polgármester dönt a jutalmazás mértékéről. 



 
 

 
6) A differenciálás irányelvei, hogy minden dolgozó egyhavi bruttó bérének legalább 

50 százalékát, legfeljebb 120 százalékát kapja jutalomként, amennyiben már 
legalább hat hónapja dolgozója az Önkormányzatnak. Figyelembe kell venni 
továbbá a dolgozó munkateljesítményét, és a munkaviszonyban töltött időt. 

 
7) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2-es és a 3-as pontokban 

meghatározott összegeket vegye figyelembe a költségvetés módosításakor. 
 
8) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Polgármestert és az Intézményvezetőket a 

jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Horgos Nóra személyügyi előadó 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
361/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyógytornász megbízása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyógytornász megbízása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2020. január 1. napjától 
kezdődően 2022. december 31. napjáig (3 évig) a gyógytornászi tevékenységet 
Algyő Nagyközség közigazgatási területén Bányai Andrea Anna (6750 Algyő, 
Tiszavirág u. 13. szám alatti lakos) gyógytornász lássa el, az előterjesztésben 
meghatározott feltételekkel (havonta 88 vizit, vizitenként 2.200,- Ft). 
 

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Bányai Andrea Anna gyógytornász 
hetente két alkalommal a Borbála Fürdő által rendelkezésre bocsájtott 
helyiségben csoportos gyermek gyógytorna foglalkozásokat tartson, 5-8 fős 
csoportokban, alkalmanként 6.000,- Ft díjazásért. 

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

foglaltak alapján kösse meg a Bányai Andrea Anna gyógytornász tevékenysége 
végzéséhez szükséges, a határozat mellékletét képező megállapodást. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Bányai Andrea Anna 

gyógytornásszal megkötött megállapodás szerinti, gyógytornászi tevékenység 
végzéséhez szükséges összeget, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
tervezésénél vegye figyelembe. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Bányai Andrea Anna 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 361/2019. (XI.28.) Kt. határozathoz 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
mely létrejött egyrészről 
 
az Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., adószáma: 
15726975-2-06, képviseletében: Molnár Áron polgármester), mint megbízó (a 
továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről Bányai Andrea Anna (szül.: Bányai Andrea Anna, Szeged, 1972. november 
11. an.: Horváth Ilona Aranka, áll. lakóhely: 6750 Algyő, Tiszavirág u. 13. sz.) egyéni 
vállalkozó (nyilvántartási száma: 35595488, adószáma: 66517562-1-26, működési 
nyilvántartási száma: 8261, számlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700062-57380384-
51100005), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között,  
 
az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A Megbízó 361/2019. (XI.28.) Kt. határozat alapján megbízza a Megbízottat, Algyő 
közigazgatási területén gyógyászati tevékenység, Bányai Andrea Anna gyógytornász 
által történő elvégzésére. 
 
2. A Megbízott feladatát képezi, különösen, az algyői betegek háziorvosi beutaló 
útján való ellátása. 
 
3. A Megbízott a fenti egészségügyi szolgáltatás során köteles személyesen, a tőle 
elvárható gondossággal eljárni. 
 
4. A Megbízó a Megbízottnak vizitenként bruttó 2.200,- Ft, azaz Kettőezer-kettőszáz 
forint díjat fizet az egészségügyi szolgáltatásért, melynek, ideje minimum fél óra. A 
megbízási díj kifizetése a szolgáltatás teljesítését követő hónap 10. napján átutalással 
történik a Megbízott által kiállított számla ellenében, melynek a háziorvosi beutalók a 
mellékletét képezik.  
 
5. A Megbízó havonta, maximum 88 vizitet finanszíroz Megbízottnak. 
 
6. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy hetente két alkalommal a Borbála Fürdő 
által rendelkezésre bocsájtott helyiségben csoportos gyermek gyógytorna 
foglalkozásokat tartson, 5-8 fős csoportokban, alkalmanként 6.000,- Ft díjazásért. 
 
7. A Megbízott ellenőrzése, az általa kiállított és vezetett ápolási lapok leadásával 
történik. 
 
8. Jelen szerződés 2020. január 1. napjától – 2022. december 31. napjáig érvényes. 
 
9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkori hatályos 
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak. 



 
 

 
A szerződő felek a jelen szerződést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után 
– mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
 
Algyő, 2019. november 28.     Algyő, 2019. …………………. 
 
 
 
 
……………………………………………..……..   …………………………………… 
Algyő Nagyközség Önkormányzata         Bányai Andrea Anna 

Megbízó      Megbízott 
        képviseletében 

         Molnár Áron polgármester 
 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
362/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Kopasz Bálint támogatása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Füzesy István alpolgármester „Kopasz Bálint támogatása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Kopasz Bálint versenyzőt bruttó 100.000,- 

Ft/hó, azaz egyszázezer forint/hó támogatásban részesíti 2019. november hónaptól 
kezdődően, összesen 14 hónapra 1.400.000,- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint 
összegben.  Az Önkormányzat a támogatás összegét 2019. évre az aláírást követően 
egy összegben, majd 2020. évben előre, féléves bontásban, január és július 
hónapban a Versenyző által kibocsájtott számla ellenében utalja. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

szerződés aláírására. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a korábban felfüggesztett 

támogatási összeget a 2018. október 31-én kelt szerződésben foglaltak szerint 
fizesse ki Kopasz Bálint részére. 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. dr. Füzesy István alpolgármester 
4. Kopasz Bálint 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 362/2019. (XI.28.) Kt. határozathoz 

 

M E G Á L L A P O D Á S  
 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6750 Algyő, 
Kastélykert u 40., törzskönyvi azonosító:726973, adószám: 15726975-2-06 
képviseletében: Molnár Áron polgármester) továbbiakban Önkormányzat 
másrészről Kopasz Bálint egyéni vállalkozó (székhely: 6750 Algyő, Berek u. 47., 
nyilvántartási szám: 54223837, adószám: 55529277-1-26, szül.hely és idő: Szeged, 
1997.06.20., anyja neve: Demeter Irén) kajak-kenu versenyző sporttevékenységéhez 
kapcsolódó egyéni reklámjogainak használatára jogosult, a továbbiakban Versenyző 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
I. A megállapodás célja 
 
Szerződő felek megállapítják, hogy a Versenyző kiemelkedő sportteljesítményt nyújt a 
kajak-kenu sportágban, mely teljesítményért eredményességi elismerésként jelen 
szerződés feltételei szerint az Önkormányzat támogatja a Versenyző 
sporttevékenységét, míg a Versenyző ugyancsak jelen szerződés feltételei szerint az 
Önkormányzatot reklámozza. 
 
II. A Versenyző vállalja, hogy 
 
1. A Versenyző a Magyar Kajak-Kenu Szövetség reklámszabályzatának betartásával az 

Önkormányzat számára az alábbiakat biztosítja:  
 

a) Média megjelenése során említse meg, hogy algyői nevelésű versenyző, illetve 
rendszeresen itt is készül a versenyekre. E mellett a verseny és felkészülési 
programja, valamint az algyői önkormányzati rendezvények időpontjainak 
ismeretében egyeztetett időpontban és helyszínen megjelenik, és részt vesz a 
rendezvényen, valamint hozzájárul a vele készített fényképek média 
felhasználásához az Önkormányzat részéről, különösen az alábbi helyeken: 

 
 interjúk, 

 sajtómegjelenések, 

 fotózások, 

 versenyek, 

 sportesemények. 

 
b) Részt vesz és legjobb tudásának megfelelően szerepel – kivéve betegség vagy 

sérülés esetén – az a) pontban meghatározott versenyeken. 
 

2. A Versenyző válogatott sportolóhoz méltó magatartást tanúsít a sport és a civil élet 
minden területén, viselkedésével, nyilatkozataival, megjelenésével sportága és az 
Önkormányzat érdekeit képviseli. 

 



 
 

3. A Versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat számára konkurens 
szervezettel, céggel hasonló tartamú megállapodást nem köt.  

 
4. A Versenyző hozzájárul, hogy a támogatás tényét az Önkormányzat felhasználja saját 

kommunikációs tevékenysége során a szerződés időtartama alatt, illetve az azt 
követő 1 évig. 

 
5. A versenyző vállalja, hogy előre egyeztetett időpontban és helyen részt vesz az 

Önkormányzat által szervezett rendezvényeken. Az itt készült fotókat az 
Önkormányzat szabadon felhasználhatja. 

 
 
III. Az Önkormányzat vállalja, hogy  

 
1. A Versenyző felkészüléséhez és versenyzéséhez 2019. és 2020. évben a kiemelkedő 

sportteljesítmény elismeréseként és megtartása érdekében az Önkormányzat a Felek 
által egyeztetett formában hozzájárul. Az Önkormányzat bruttó 100.000,- Ft/hó, azaz 
egyszázezer Forint/ hó díjazásban részesíti a Versenyzőt, összesen 14 hónapra 
1.400.000,-Ft azaz egymillió-négyszázezer Forint összegben 
 

2. A  III. 1. pontban meghatározott díjazás kifizetésének módja, határideje: az 
Önkormányzat a támogatás összegét 2019. évre az aláírást követően, majd 2020. 
évben előre, féléves bontásban, január és július hónapban a Versenyző által 
kibocsájtott számla ellenében az OTP banknál vezetett, 11773353-01515167 számú 
bankszámlájára utalja.  
 

3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás nem jelent 
felhatalmazást számára, hogy a Versenyző arculati elemeit bármilyen céllal 
felhasználja, ehhez külön arculatátviteli szerződés megkötése szükséges.  

 
4. Az Önkormányzat köteles a Versenyző személyes adatait a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően kezelni, az adatok felhasználására kizárólag jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben, a szerződésben meghatározottak szerint jogosult. 

 
5. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy reklámjoga nem kizárólagos, a II. 1. a) 

pontban meghatározott felületeken a Versenyző más szponzorai vagy egyesületi 
szponzorai megjelenhetnek, a további felületeken pedig a Versenyző – válogatott 
színekben történő megjelenés esetén - a Szövetségi szponzorok megjelenítésére 
köteles. 

 
IV. Vegyes rendelkezések 
 
1. A szerződés 2019. november 01. napjától, 2020. december 31. napjáig szól. Az 

Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Versenyző jelen szerződésben meghatározott 
kötelezettségeit a NOB Charta értelmében az Olimpiai Játékok hivatalos időszaka 
alatt nem teljesítheti. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az olimpiai védjegyek, 
szóhasználatok alkalmazására jelen szerződés alapján a Versenyzővel 
összefüggésben sem jogosult. 

 



 
 

2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás II. és III. fejezetében meghatározott 
szolgáltatások egyenértékűek.  

 
3. Amennyiben a Versenyző a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, 

a Versenyző az Önkormányzat felhívására – a felhívás kézhezvételétől számított 15 
napon belül – köteles megfizetni a III. 1. pontban megjelölt összegű 
szolgáltatásnak/díjnak a szerződésszegés mértékével arányos részét. 

 
4. Az Önkormányzat jogosult a Versenyző jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségeinek folyamatos ellenőrzésére.  
 
5. A jelen megállapodás során felmerülő vitás kérdéseket a felek megkísérlik 

elsődlegesen egyeztetés útján elrendezni. Felek csak az egyeztetés 
eredménytelensége esetén fordulnak a törvényes értékhatártól függően az illetékes 
bírósághoz. 

 
6. Felek tudomásul veszik, hogy a Versenyző jelen szerződésben meghatározott 

kötelezettségeinek teljesítésére jogosulttá abban az esetben válik, ha a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség az egyéni reklámfelület hasznosítására a Reklámszabályzat alapján 
jelen szerződés bemutatását követően az engedélyt a Versenyző részére megadta.  

 
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény és a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, 
valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Reklámszabályzatát kell alkalmazni. 

 
Felek jelen megállapodást, annak áttanulmányozása után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt írták alá.  
 
 
 
 

Algyő, 2019. …………………..    Algyő, 2019. ………………….. 
 
 

 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata      Versenyző 
   Molnár Áron     Kopasz Bálint  
   polgármester 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

363/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi 

munkaterve 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 
2020. évi I. félévi munkaterve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2020. évi I. félévi 
munkatervét. 

2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi kiegészítéseket javasolja a 2020. 
I. félévi munkatervhez: 
2020. január hó:  

 A házi gondozói szolgálat bővítése illetve a jelzőrendszer kialakítása 
Előterjesztő: Intézményvezető 

 Az Ifjúsági Stratégiában meghatározott pontok megvalósításának 
kidolgozása 
Előterjesztő: Humán és Ügyrendi Bizottság 

 Jó tanuló, jó sportoló díjazottak megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester 

2020. április hó 
 Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola első félévi beszámolója 

Előterjesztő: Intézményvezető 
3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott 

munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről. 
4) A Képviselő-testület felkéri Bogdán Tamást, mint az Algyői Sportkör elnökét, 

valamint a Humán és Ügyrendi Bizottságot annak meghatározására, hogy „Jó 
tanuló, jó sportoló” cím vonatkozásában mely személyek, szervezetek részére 
kerüljön megküldésre a javaslattételi felhívás. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Intézményvezetők 
4. Hivatal csoportvezetői 
5. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 363/2019. (XI.28.) Kt. határozathoz 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 

2020. évi I. félévi munkaterve 
 
Január hó 
1.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének vitaanyaga 
Előterjesztő: Polgármester 
2.) A 2020. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester 
3.) AKTV Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 
4.) GYEVIÉP NKft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 
5.) GYEVITUR Kft 2020. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 
6.) GYEVIKULT Nkft 2020. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 
7.) A 2020. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatások 
Előterjesztő: Polgármester 
8.) A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése 
Előterjesztő: Polgármester 
9.) AESZI Bóbita Bölcsőde nyári nyitvatartási ideje 
Előterjesztő: AESZI Intézményvezető 
10.) Beszámoló a Turisztikai Kerekasztal 2019. évi munkájáról 
Előterjesztő: Turisztikai Kerekasztal elnöke 
11.) A házi gondozói szolgálat bővítése illetve a jelzőrendszer kialakítása 
Előterjesztő: Intézményvezető 
12.) Az Ifjúsági Stratégiában meghatározott pontok megvalósításának kidolgozása 
Előterjesztő: Humán és Ügyrendi Bizottság 
13.) Jó tanuló, jó sportoló díjazottak megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester 
 
 

Február hó: 
1.) Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetése, végrehajtási 
rendelete 
Előterjesztő: Polgármester 
2.) Társadalmi szervezetek beszámolója 
Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői 
3.) Társadalmi szervezetek támogatási igénye 
Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői 
4.) Alapítványok támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 
5.) 2020. évi Vízügyi Építési Alap munkáinak jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 
6.) Tájékoztató a Polgármesteri Alap 2019. évi felhasználásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
7.) Egészséghét 2020. évi tavaszi tervezett programjáról tájékoztató 
Előterjesztő: AESZI intézményvezető 



 
 

8.) Beszámoló az adóbevételek 2019. évi II. féléves alakulásáról 
Előterjesztő: Jegyző 

 

Március hó 
1.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadás 
Előterjesztő: Polgármester 
2.) Közművelődési intézmények továbbképzési terve 
Előterjesztő: Algyői Könyvtár Intézményvezető 
3.) Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója 
Előterjesztő: Katasztrófavédelem vezetője 
4.) Szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Polgármester 
 

Április hó 
1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Polgármester 
2.) Éves összefoglaló jelentés Algyő Nagyközség 2019. évi belső ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 
3.) Beszámoló a 2020. évi I. negyedéves szociális juttatásokról 
Előterjesztő: Polgármester 
4.) Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Csongrád Megyei Rendőrkapitányság 
5.) Gyermektáboroztatási alap felhasználására érkezett kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 
6.) Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola első félévi beszámolója 
Előterjesztő: Intézményvezető 
 

Május hó 
1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről 
Előterjesztő: AESZI Intézményvezető 
2.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Előterjesztő: Polgármester 
3.) GYEVIÉP Nkft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 
4.) AKTV Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása  
Előterjesztő: Ügyvezető 
5.) GYEVITUR Nkft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 
6.) GYEVIKULT Nkft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 
7.) Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok 2019. évi 
beszámolóinak elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezetők 
8.) Szegedi Vízmű Zrt 2019. évi beszámolója a vízi-közmű koncessziós üzemeltetéséről 
Előterjesztő: Ügyvezető 
9.) Szivárvány Óvoda csoportbeosztása 2020-2021. nevelési évre 
Előterjesztő: Algyői Szivárvány Óvoda Intézményvezető 
10.) Nyári intézményi felújítás 



 
 

Előterjesztő: Polgármester 
 

Június hó 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2020 évi II. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Polgármester 
2.) Beszámoló a közterület-felügyeleti tevékenység tapasztalatairól 
Előterjesztő: Polgármester 
3.) 2020. évi igazgatási szünet elrendelése 
Előterjesztő: Jegyző 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
364/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. napján megtartott 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. november 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
365/2019. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. november 28. 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: 


