
KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
371/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: 2019. december 11. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Zárt ülés 

1. Gyevitur Nkft. 2020. évi előzetes üzleti terve II.  
Előterjesztő: Ügyvezető 

 

Nyílt ülés 
2. Borbála fürdő bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges műszaki tervező kiválasztása 

Előterjesztő: Ügyvezető 
3. Tervező kiválasztása az új bölcsőde terveinek elkészítésére 

Előterjesztő: Polgármester 
4. Csongrád Megye Területrendezési Terv módosításának véleményezése 

Előterjesztő: Polgármester 
5. „Szüret utca (Nyírfa utcától a Komp utca felé) út- és csapadékvíz elvezetés 

építése” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítása – DT Geotransz Bt. 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás 1. 
számú módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

7. VOLÁNBUSZ Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti szerződés 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Az Algyői Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Jegyző 

9. TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése III. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
373/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála fürdő bővítéshez, fejlesztéséhez szükséges műszaki tervező 

kiválasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december hó 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád ügyvezető a „Borbála Fürdő bővítéséhez, fejlesztéséhez 
szükséges műszaki tervező kiválasztása” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Borbála Fürdő bővítéséhez szükséges 
technológiai fejlesztések tervezéséhez nettó 5.250.000,- Ft fejlesztési támogatást 
biztosít a Gyevitur Nkft. részére az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
Fejlesztési Céltartalék sora terhére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpádot, a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjét, hogy a 
legkedvezőbb árajánlatot nyújtó SZEGÉPTERV Mérnöki Kft-vel (6725 Szeged, 
Röszkei u. 5.) a Borbála Fürdő bővítéséhez szükséges technológiai fejlesztések 
tervezéséről szóló szerződést - a kivitelezési munkák mielőbbi megvalósítása 
érdekében – haladéktalanul kösse meg. 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

374/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Tervező kiválasztása az új bölcsőde terveinek elkészítésére 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december hó 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tervező kiválasztása az új bölcsőde terveinek 
elkészítésére” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az új bölcsőde építési engedélyes tervének 
elkészítésével a Jasima Építészműterem Kft-t (1022 Budapest, Szemlőhegy utca 
32.) bízza meg, bruttó 15.278.100,- Ft összegben és tervezői konzultáció bruttó 
127.000,- Ft/alkalom összegben, az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 
Fejlesztési Céltartalék sorának terhére. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a tervező - amennyiben azt az 
építésügyi jogszabályok lehetővé teszik -, a tervezés során vegye figyelembe az 
Algyői Egyesített Szociális Intézmény Bóbita Bölcsőde által tett szakmai 
észrevételeket és módosítási kérelmeket. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri tervezőt, hogy a koncepcióterven szereplő két épület 
helyét cserélje fel és mutasson be látványtervet, illetve tömbtervet az épületek új 
elhelyezkedésének lehetőségeiről. 
Határidő: 2020. január 15. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri tervezőt az építési engedélyes tervek elkészítésére. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a Jasima Építészműterem Kft-

vel kötendő szerződés aláírására. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport/Izsákné Kövesdi Gabriella 
6. Jasima Építészműterem Kft. 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
375/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Csongrád Megye Területrendezési Terv módosításának 

véleményezése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december. 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Csongrád Megye Területrendezési Terv 
módosításának véleményezése” tárgyában készült előterjesztését, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint az illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben 
foglalt hatáskörében eljárva, a Csongrád Megye Területrendezési Tervének 
módosítására irányuló javaslat, és az azt megalapozó munkarészek tekintetében 
az alábbi véleményt alkotja. 

a. A Csongrád Megye Területrendezési Tervét áttanulmányozva 
megállapítható, hogy az a városokra és a városok együttműködésére 
helyezi a hangsúlyt. Tekintettel arra, hogy Algyő adottságainál, adóerő-
képességénél, nagyságrendjénél, elhelyezkedésénél és ipari területeinél 
fogva szoros kapcsolatban van a Tervben jelölt területekkel, a Képviselő-
testület kéri, hogy Algyőt, mint ezen területekkel számos ponton 
együttműködő települést, vegye figyelembe. Kiemelt figyelemmel az alábbi 
területekre: 
 gyógyturizmus, 
 vizi turizmus, 
 közlekedési útvonal ellátottság alapján jelentős ipari területek, 
 növekvő lakosságszám. 

b. A Képviselő-testület megnyugtató módon, körforgalom kialakításával kéri 
rendezni az Algyő, Vásárhelyi utca és a 47-es számú fő közlekedési út 
találkozását. 

c. A Képviselő-testület a biztonságos közúti közlekedés megvalósítása 
érdekében négysávos híd kialakítását kéri Algyő Nagyközség közigazgatási 
területén lévő, jelenleg kétsávos tiszai híd helyett. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési 
csoportot, hogy a véleményezést és a „Csongrád Megye Területrendezési Terv 
módosításának véleményezése” tárgyban készült hitelesített határozatot a 
Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztető felületre töltse fel. 

 
 
 



 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport/Izsákné Kövesdi Gabriella 
5. Lechner Tudásközpont 
6. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
376/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: „Szüret utca (Nyírfa utcától a Komp utca felé) út- és csapadékvíz 

elvezetés építése” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 
– DT Geotransz Bt. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szüret utca (Nyírfa utcától a Komp utca felé) 
út- és csapadékvíz elvezetés építése tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 
– DT Geotransz Bt.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az „Szüret utca 
(Nyírfa utcától a Komp utca felé) út- és csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú 
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítását. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az „Szüret 

utca (Nyírfa utcától a Komp utca felé) út- és csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú 
Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. DT Geotransz Bt. (6721 Szeged, Lechner tér 4. fszt. 6.) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



Melléklet a 376/2019. (XII.11.) Kt. határozathoz 

 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítás 

 
 
Amely létrejött 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (képviseli: Molnár Áron polgármester, cím: 6750 
Algyő, Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06) továbbiakban, mint Megrendelő,  
 
másrészről a  
 
DT Geotransz Bt. (képviseli: Tasnádi Tamás ügyvezető, cím: 6721 Szeged, Lechner tér 
4. fszt 6.; adószám: 21132104-2-06, Cjsz.: 06 06 012868) továbbiakban, mint Vállalkozó 
között, 
 
a továbbiakban együtt Felek között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 
376/2019. (XII.11.) Kt.-i határozatnak megfelelően, a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
Szerzo do  felek ro gzí tik, hogy a „Szüret utca (Nyírfa utcától a Komp utca felé) út- és 
csapadékvíz elvezetés építése” ta rgya ban 2019. okto ber 31-e n Va llalkoza si szerzo de st (a 
tova bbiakban: Szerzo de s) ko to ttek. A Felek a Szerzo de st a mai napon a fordí tott ado za s 
szaba lyai tekintete ben a Szerzo de s o sszege re vonatkozo  2. pontot az ala bbiak szerint 
mo dosí tja k: 
 
 
EREDETI PONT: 
 
2. A Szerződés összege 

 
nettó:      8.420.982,- Ft 

   + 27% ÁFA            2.273.665,- Ft 
Összesen bruttó:        10.694.647,- Ft 
 

azaz bruttó tízmillió-hatszázkilencvennégyezer-hatszáznegyvenhét forint. 
 

A va llalkoza si dí j a szerzo de sben elo í rt ko telezettse gek teljes ko ru  teljesí te se re 
vonatkozik.  
 
 
MÓDOSÍTOTT PONT: 

 
2. A Szerződés összege 

 
Összesen nettó:   8.420.982,- Ft 
 

azaz nettó nyolcmillió-négyszázhúszezer-kilencszáznyolcvankettő  forint. 



 
Tekintettel arra, hogy tárgyi munka hatósági engedélyhez kötött építési-szerelési 
tevékenység, a Vállalkozási díj elszámolása a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bek. 
b) pontja alapján a fordított adózás rendje szerint történik. 
 
A vállalkozási díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére 
vonatkozik.  
A szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad. 
 
A Felek a szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
A szerződés módosítása a szerződő Felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép 
életbe. 
 
 
 

 
Algyő, 2019. december 12. 

Algyő, 2019. december 12. 

 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 

Vállalkozó Megrendelő 

DT Geotransz Bt. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képviseli: Tasnádi Tamás ügyvezető Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 
 
 

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 
 
 

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 
 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
377/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó együttműködési 

megállapodás 1. számú módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december hó 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó 
együttműködési megállapodás 1. számú módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata 
és a Szeged Városi Rendőrkapitányság között 2018. április 27. napján 
létrejött, a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 1 
számú módosítását jóváhagyja. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

együttműködési megállapodás 1. számú módosításának aláírására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



Melléklet a 377/2019. (XII.11.) Kt. határozathoz 

 
 
SZEGEDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG                                     ALGYŐ NAGYKÖZSÉG 
             ÖNKORMÁNYZATA 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 
  

Algyő Nagyközség Önkormányzata (cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.; képviseli: 
Molnár Áron polgármester), (továbbiakban: Önkormányzat), 
 
és 
 
a Szegedi Rendőrkapitányság (Szeged, Párizsi krt. 16-22.; képviseli: Dr. Harkai 
István r. alezredes, kapitányságvezető) továbbiakban Rendőrkapitányság 
(továbbiakban: Felek)  
 
a 2018. április 27-én megkötött együttműködési megállapodást az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
A II. 2. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 „2. Jelen megállapodás a 170/2017. (V.18.) Kt. határozat alapján létrehozandó 

kamerarendszer üzemeltetéséhez kapcsolódik, Algyő Nagyközség közbiztonságának 
javítása érdekében. Felek az Önkormányzat tulajdonában álló videokamerás 
térfigyelő kamerarendszer működtetéséről közösen gondoskodnak. Felek a jelen 
együttműködési megállapodást az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 2.§ (2) bekezdésében és a 42.§-ában, 
valamint az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI.19.) ORFK 
utasításban foglaltak figyelembevételével kötik meg.” 

 
A V. fejezet az alábbi új 13a. ponttal egészül ki: 

 „13a. A Rendőrkapitányság vállalja, hogy az Önkormányzat részéről a kamera 
képének megfigyelésében közreműködő közterület-felügyelet (vagy 
közterület-felügyelő) szabálysértés vagy bűncselekmény észleléséről történő 
tájékoztatását követően a szükséges rendőri intézkedéseket haladéktalanul 
megteszi.” 

 
A VI. fejezet az alábbi új 18a. ponttal egészül ki: 

„18a. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közterület-felügyelet tagjait (vagy 
közterület-felügyelőt) az adatkezelési szabályok ismeretére felkészíti.” 

 
A VI. fejezet az alábbi új 18b. ponttal egészül ki: 

 „18b. Az Önkormányzat részéről a közterület-felügyelet (vagy közterület-
felügyelő) vállalja, hogy 

a) az Önkormányzat által biztosított szakmai felkészítést követően a 

kamerarendszer által rögzített képek megfigyelésében – az adatvédelmi 

szabályokról kioktatott tagja részvételével közreműködik, 



b) a megfigyelés kezdő és befejező időpontját, a megfigyelést végrehajtó 

közterület-felügyelő nevét, szolgálati igazolvány számát naprakészen 

nyilvántartja, 

c) a közreműködés során észlelt szabálysértésről vagy bűncselekményről 

haladéktalanul tájékoztatja a Rendőrkapitányságot, 

d) a kamerarendszer kezelése során tudomására jutott adatokat, információkat 

az eredeti céltól eltérően nem használja fel.” 

 
A VII. 19. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„19. Felek együttműködési megállapodás időtartama alatt kötelesek figyelemmel lenni 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az adatvédelmi szabályzatról szóló 
39/2019. (XI.19.) ORFK utasításban, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseire.” 

 
A VII. fejezet az alábbi új 19a. ponttal egészül ki: 
„19a. Felek az együttműködési megállapodás során az adatvédelmi szabályzatról 

szóló 39/2019. (XI.19.) ORFK utasítás 7. pontjában meghatározott közös 
adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint járnak el.” 

 
A IX. 26. pont helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„26. Kapcsolattartásra jogosult személy: 

Rendőrkapitányság részéről: 
Név: Virág Attila János r. alezredes 
Telefon: 06-30/9150-135 
Beosztás: Szegedi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, osztályvezető” 

 
A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. A jelen megállapodás-módosítás a mindkét fél által 
történő aláírást követő napon lép hatályba. 

 
 
 
Algyő, 2019. december 11.                                                       Szeged, 2019. december .... 
 
 
 
 

Molnár Áron Dr. Harkai István r. alezredes 
polgármester rendőrségi tanácsos 

 kapitányságvezető 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Szegedi Rendőrkapitányság 

  
 

  
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
378/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: VOLÁNBUSZ Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti 

szerződés felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december hó 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „VOLÁNBUSZ Zrt. és Algyő Nagyközség 
Önkormányzata közötti szerződés felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötendő szerződéssel, 
miszerint az algyői munkavállalók Algyő-Szeged viszonylatban történő munkába 
járásához szükséges dolgozói havi bérlet árának munkavállalót terhelő részét – a 
bérlet 14 %-át – megtéríti 2020. évben. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert az előterjesztés 
mellékleteként csatolt szerződés aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás összegét a 2020. évi 
költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe. 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 

3. VOLÁNBUSZ Zrt. 
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. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
379/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december hó 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Az Algyő Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §. (1) bekezdés b.) 
pontja alapján -, az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Könyvtár használati szabályzatának 

módosítását a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján 
elfogadja. 

 
3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a Könyvtár használati szabályzatot 
függessze ki látható helyen az intézményben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Intézményvezető 

 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. december 11. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
380/2019. (XII.11.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő visszaigénylése III. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. december 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó önerő 
visszaigénylése III.” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő testülete támogatja a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-
00006 – Az algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztése c. projekthez 
kapcsolódóan a többlet forrás igénylését. A többlet forrásra igényelt összeg: 
7.345.100,- Ft. Ráemelési százalék: 14,99%. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006 – Az 
algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan 
felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő testülete a TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00006 – Az 

algyői „Négyszög” tó, mint záportározó fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan 
elfogadja, hogy a többlet igénylés során a módosított önerő összege 606.757,- Ft-
ra csökkent. 

 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 


