
 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

1/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: 2020. január 30. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Nyílt ülés 

1. AKTV Kft. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Ügyvezető 

2. Gyeviép Nkft. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Ügyvezető 

3. Gyevikult Nkft. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Ügyvezető 

4. Gyevitur Nkft. 2020. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Ügyvezető 

5. Közétkeztetés díjszabása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

6. Borbála Fürdő régi szárnyában bekövetkezett káresemény teljeskörű javítására 
vonatkozó árajánlatok 
Előterjesztő: Ügyvezető 

7. Borbála Fürdő gyógyvízzé minősítéséhez pénzeszköz átadás 
Előterjesztő: Ügyvezető 

8. A 2020. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai II. 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervezete 
Előterjesztő: Polgármester  

10. Az Algyői Könyvtár 2019. évi beszámolója 
Előterjesztő: Intézményvezető 

11. Az Algyői Könyvtár 2020. évi munkaterve és továbbképzési terve 
Előterjesztő: Intézményvezető 

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

13. Turisztikai Kerekasztal 2019. évi tevékenységéről beszámoló 
Előterjesztő: Alpolgármester 

14. Algyői Ifjúsági Önkormányzat létrehozása 
Előterjesztő: Oláh Dániel képviselő 

15. AESZI Bóbita Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartása 
Előterjesztő: Jegyző 

16. TAO jégpálya üzemeltetési és fenntartási terv felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Szent Anna kikötőre vonatkozó üzemeltetési engedély megkötése 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzkezelésének ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 

19. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata gépjármű üzemeltetésének 
ellenőrzéséről 



 
 

Előterjesztő: Jegyző 
20. Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn 

Előterjesztő: Polgármester 
21. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme taggyűlésen kívüli 

határozathozatalhoz 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület kérelme helyiség bérletére 
Előterjesztő: Polgármester 

23. 2020. évi cafetéria keret és a kereten kívüli juttatások 
Előterjesztő: Polgármester 

24. A Polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságának kiadása 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

27. Egyebek 
 
Zárt ülés 

28. Vételi ajánlat az Algyő 803. hrsz-ú telek kertrészére 
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 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

2/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: AKTV Kft. 2020. évi üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető „AKTV Kft. 2020. évi üzleti terve” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AKTV Kft. 2020. évi üzleti tervét 51.636.000,- 
forint bevételi főösszeggel-, a 2020. évi kiadásokra vonatkozó tervét 50.871.000,- forint 
kiadási főösszeggel jóváhagyja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport  
4. AKTV Kft. 
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

3/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. 2020. évi üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, a 2020. január 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Katona Antal ügyvezető a 
„Gyeviép Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 
tervét 292.598.000,- Ft várható bevétellel, és 289.866.535,- Ft várható kiadással 
elfogadja.  
 

2. A Képviselő-testület a 2020. évi Önkormányzati működési támogatás összegét 
146.398.000,- Ft-ban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó 
10.000.000,- Ft összeget állapít meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport  
4. Gyeviép Nkft. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

4/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevikult Nkft. 2020. évi üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető „Gyevikult Nkft. 2020. évi üzleti 
terve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevikult Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti 
tervét 91.700.000,- forint várható bevétellel, és 91.700.000,- forint várható 
kiadással elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület a 2020. évi Önkormányzati működési támogatás összegét 
68.000.000,- forintban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó 
8.200.000,- forint összeget állapít meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport  
4. Gyevikult Nkft. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

5/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. 2020. évi üzleti terve 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, a 2020. január 30. napján tartott ülésén megtárgyalta Bella Árpád ügyvezető 
„Gyevitur Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a Gyevitur Nkft. 2020. évre vonatkozó üzleti tervét. 

 
2. Az üzleti tervben leírt finanszírozási kérelemét szintén elfogadja a következők 

szerint: 
 

Tervezett önkormányzati finanszírozások 2020-as évre (támogatási tételek) 
Cím Összeg (Ft) Átutalás ideje 
Működési költségek 54.483.987,-  Négyes bontásban, egyenlő 

összegű átutalással. 
Lejárt tartozások 
konszolidálása 

10.220.000,- 2020. február 

Összesen: 64.703.987,-  
Tervezett önkormányzati finanszírozások 2020-as évre (számlázandó 
tételek) 
Cím Összeg (Ft, bruttó) Átutalás ideje 
Diétás étkezés (2020-as év 
előrevetített mutatói 
szerint) 

3.500.000,- Folyamatos, számlázásra 
kerül negyed éves szinten. 

Egészséges életmódra 
nevelés, közcélú feladatok 
ellátásának 
ellenszolgáltatása  

4.000.000,- Folyamatos, számlázásra 
kerül negyed éves szinten. 

Összesen: 7.500.000,-  
 
Mindösszesen: 72.203.987 Ft 
Költségforrás: önkormányzati költségvetés terhére 
Teljesítése: üzleti terv ütemezése szerint 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot a 
Levendula Hotelt és a Borbála Fürdőt érintő fejlesztések szükségességének-, 
valamint a fejlesztés költségeinek meghatározására. 



 
 

4. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy kezelje kiemelten a 
garanciális javításokat, azon belül különösen a Szamóca cukrászda előtti terasz és 
lépcső helyreállításának ügyét. 

5. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy vezessen karbantartási 
naplót a Gyevitur Nkft. valamennyi egységét illetően elvégzett karbantartási 
munkákról. A testület felkéri a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, 
hogy a karbantartási naplót negyedévente ellenőrizze. 

6. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy három hónappal az új 
kültéri medence átadását követően készítsen beszámolót a létesítmény 
működtetésének tapasztalatairól. 

7. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy az Egészségügyi 
Kerekasztal javaslatainak figyelembevételével, a 2020. április havi soros testületi 
ülésre készítsen előterjesztést a Borbála Fürdőben megvalósítható gyógyászati 
lehetőségek vonatkozásában. 

8. A Képviselő-testület felkéri Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezetőt, hogy 
jelen határozat 2. pontjában meghatározott önkormányzati finanszírozási 
összegeket vegye figyelembe Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi 
költségvetési rendelete elkészítése során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
4. Pénzügy és Adócsoport 
5. Gyevitur Nkft. 
6. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

6/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Közétkeztetés díjszabása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Közétkeztetés díjszabása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Bella Árpád ügyvezető 

előterjesztését. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és a Gyevitur Kft. között létrejött, közétkeztetésre 
vonatkozó szerződés 2020. március 1. nappal történő módosításának aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Algyői Egyesített Szociális Intézmény és az 
Algyői Szivárvány Óvoda vezetőjét, hogy a Gyevitur Nkft-vel megkötött, 
közétkeztetésre vonatkozó szerződés 2020. március 1. nappal történő módosítására, 
az alábbi árak szerint: 

 
 Algyői Egyesített Szociális Intézmény: nettó: 700,- Ft (bruttó: 889,- Ft); 
 Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: nettó: 934,- Ft (bruttó: 1.186,- Ft); 
 Algyői Szivárvány Óvoda:   nettó: 790,- Ft (bruttó: 1.003,- Ft). 

 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport 
4. Gyevitur Nkft. ügyvezető 
5. Intézményvezetők 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

7/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő régi szárnyában bekövetkezett káresemény teljes 

körű javítására vonatkozó árajánlatok 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Borbála Fürdő régi szárnyában 
bekövetkezett káresemény teljes körű javítására vonatkozó árajánlatok” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Borbála Fürdő régi szárnyának javítási 
költségeire nettó 9.824.032,- Ft fejlesztési támogatást biztosít a Gyevitur Nkft. 
részére, az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpádot, a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjét, hogy az 
összességében legkedvezőbb árajánlatot nyújtó Gyeviép Nkft-vel (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 49.), a Borbála Fürdő régi szárnyának javítása érdekében, a 
szerződést készítse elő, és a kivitelezési munkálatokat mihamarabb kezdje el. 

3. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy értesítse a Borbála 
Fürdő régi szárnyának építési munkálatait kivitelező vállalkozást az épületet 
érintően bekövetkezett káreseményről. 

4. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy amennyiben a Generali 
Biztosító Zrt. részéről megtörténik a kárrendezés a Borbála Fürdő régi 
szárnyában bekövetkezett káresemény vonatkozásában, úgy a befolyt összeget, 
mint korábban átadott pénzeszközt, utalja vissza az önkormányzat számára. 

 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport 
4. Gyevitur Nkft. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

8/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő gyógyvízzé minősítéséhez pénzeszköz átadás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Borbála Fürdő gyógyvízzé 
minősítéséhez pénzeszköz átadás” tárgyú előterjesztését, és alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Borbála Fürdő gyógyvízzé minősítési 
eljárásához nettó 2.500.000,- Ft fejlesztési támogatást biztosít a Gyevitur Nkft. 
részére, az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpádot, a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjét, hogy a 

legkedvezőbb árajánlatot nyújtó EuroSpa Hungary Turisztikai és Pályázati 
Tanácsadó Kft-vel (1024 Budapest, Keleti Károly u. 6.) a Borbála Fürdő 
gyógyvízzé minősítése érdekében, a szerződést készítse elő, és az engedélyezési 
eljárást mihamarabb kezdje el. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport 
4. Gyevitur Nkft. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

9/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2020. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai II. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A 2020. évi költségvetési koncepció fejlesztési 
javaslatai II.” tárgyban készült előterjesztését, és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja Algyő település a 2020. évi költségvetési koncepció 

fejlesztési javaslataiban foglalt beruházási terveket, irányokat és az alábbiak szerint: 
 

I./ Megnyert pályázatok 

 

Beruházás 
bruttó 

beruházási 
összeg (Ft) 

Saját forrás 
(Ft) 

Pályázati 
forrás (Ft) 

Megjegy-
zés 

1. 
Piacfejlesztés Algyőn pályázat – 
VP 
1860261152 

22.641.214 
2.861.244 

+ 
5.474.036 

15.198.632 
szerződés-
sel lekötött 

2. TAO Jégpálya önerő biztosítása  95.100.000   

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 

5. Kubinyi 2019. évi pályázat 2.000.000 0 2.000.000  

 ÖSSZESEN: 55.130.121 117.939.668 33.183.151  

 

II./ Áthúzódó beruházások 

 

Beruházás 
2019. évi 

előirányzat 

2019. 12.31-ig 
kifizetett 
teljesítés 

Szerződéssel 
lekötött 

Áthúzódó/Mar
advány 

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

46.284.000 27.337.722 
16.513.031/ 

2.433.247 



 
 

2. Utcanév tábla csere 1.500.000 0 
1.086.000/ 

414.000 

3. Járdaépítés 30+10 millió 33.765.000 
6.235.000 

maradvány 

4. Bartók Béla parkoló építés 80.000.000 74.953.000 
5.047.000 
áthúzódó 

5. TAO jégpálya terület előkészítés 30.000.000 8.500.000 
21.500.000 
maradvány 

6. 
Vízjogi létesítési engedély 
megszerzése a csapadékvíz 
elvezető rendszerre 

15.000.000 0 
15.000.000 
maradvány 

7. 
Csapadékvíz elvezető rendszer 
felmérés 

7.000.000 1.512.000 
3.527.000/ 
1.960.000  

8. Belterületi fásítás 5.000.000 888.000 
3.621.000/ 

491.000 

9. Aszfaltozás 2019 80.000.000 79.047.000 
953.000 

áthúzódó 

10. Aszfaltozás 2017 (szüret utca) 36.000.000 33.536.000 
2.464.000 
áthúzódó 

11. 
Bölcsőde fejlesztés érdekében 
ingatlan vásárlás + tervezés 

15+5 millió 1.650.000 
15+3,35 millió 

áthúzódó 

12. Közvilágítás fejlesztés 5.000.000 1.023.000 
3.366.000/ 

611.000 

13. Óvoda konténeres bővítés 31.750.000 31.646.629 60.000/43.371 

14. 
Bartók Béla 78-80. szám előtti 
terület rendezése (virágládák) 

2.729.402 
dologi kiadás 

 
2.729.402 
áthúzódó 

15. 
Piacfejlesztés Algyőn pályázat – 
VP 1860261152 

22.641.214 0 
22.641.214 
áthúzódó 

16. 
Piacbővítés érdekében ingatlan 
vásárlás és kerítésbontás 

5.343.000 2.053.000 
468.516/ 
2.821.484 

 ÖSSZESEN: 428.247.616 295.911.351 

80.827.163 
áthúzódó 

51.509.102 
maradvány 

 

III./ Tervezett önerős beruházások (2020. év) 

  
Beruházás 

Becsült bruttó beruházási 
összeg (Ft) 

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

23.765.000 

2.  
Aszfaltozás: Hóvirág (41,275), Komp (15,08), Nepomuki köz 
(7,41), Bányász (17,94), Kuktor (18,2) 

165.000.000 

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

59.000.000 

                                                        
1 A Képviselő-testület felkéri a hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési csoportját, hogy kérjen tervezői 

költségbecslést a felsorolt utcák aszfaltozása vonatkozásában. 



 
 

4. Belterületi fásítás 4.500.000 

5. Búvár u. 9. bérlakások nyílászárócsere 5.000.000 

6. 
2020. évi Intézmények és egyéb önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítása és karbantartása 

10.000.000 

7. Tüskevár u. 3. ingatlan kezelése (bontás, területrendezés) 3.000.000 

8. Bölcsőde kiviteli terv készítés 25.000.000 

9. Kosárfonó utca parkoló Faház sörözőnél 4.000.000 

10. Külterületi csatornák karbantartása 2.000.000 

11. Közvilágítás fejlesztés 4.400.000 

12. Utcanév táblák cseréje 500.000 

13. Kuktor tó rehabilitáció előkészítés, Téglagyári tó karbantartása 2.000.000 

14.  Játszótérfejlesztés (fitnesz park mellett)  5.000.000 

15.  Tisza part fejlesztése (régi strandtól a Levendula szállóig) 10.000.000 

 ÖSSZESEN: 223.000.000 

 

IV./ Átadott pénzeszközök 

 

Beruházás 
Bruttó 

beruházási 
összeg (Ft) 

2019. 12.31-
ig kifizetett 

teljesítés 

Tervezett 
beruházási 

összeg/ 
Maradvány 

1.  Gyeviép Nkft. fűnyíró traktorvásárlás 3.252.000 975.000 2.277.000 

2. Gyeviép Nkft. temető ravatalozó előtti 
térburkolat felújítása 

6.200.000 0 6.200.000 

3. Gyevitur Nkft. kút szakértői anyag 5.197.000 0  5.197.000 

4. Gyevitur Nkft. új kút átvétele 74.685.000 0 74.685.000 

5. Gyevitur Nkft. új termálkút és meglévő hideg 
vizes kút bekötése, tervezése átalakítása 

31.750.000 0 31.750.000 

6. Gépészeti teljes körű tervezés 24.130.000 0 24.130.000 

7. Hidegvizes kútház átalakítás 57.150.000 0 57.150.000 

 Összesen: 202.364.000 975.000 201.389.000 

 

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) 

Támogatás 
intenzitás 

1. 
Kajak Kenu szövetség fehér 
iskola 

50.000.000 0 50.000.000 100 % 

2. 
Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program 
(sportpark és futókör) - 

15.240.000 7.620.000 7.620.000 50 % 



 
 

(pályázat) 

3. 
Bölcsődei fejlesztési 
program 
(Pénzügyminisztérium) 

750.000.000 450.000.000 300.000.000 40 % 
 

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 % 
 

 

Összesen PM pályázat 
esetén: 
Összesen TOP pályázat 
esetén: 

853.890.590 
 

853.890.590 

459.552.480 
 

9.552.480 

394.338.110 
 

794.338.110 
 

 

 

V./ Tervezett beruházások (2021. év) 

1. Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése az elkészült tervek alapján 

2. Kézilabda munkacsarnok 

3. Könyvtár mögötti sportterem és ifjúsági klub felújítása 

4. Faluház energetikai korszerűsítése 

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

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet 

elkészítésénél az 1. pont szerinti fejlesztéseket vegye figyelembe. 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügy és Adócsoport  
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

10/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervezete 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi 
költségvetési tervezete” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a rendelet előkészítésénél vegye 
figyelembe az alábbiakat: 

a. a 7. sz. melléklet Jégpálya önerő soráról 2019. évben kifizetésre került 
1.400.000,- Ft, a testület a pénzügyi teljesítésnek megfelelően kéri a sor 
módosítását, 

b. a 8. sz. melléklet 2*17 millió Ft-os ingatlanvásárlás (415/7 hrsz) sora 
törlésre került, tekintettel arra, hogy az ajánlatra nem történt visszajelzés 
az eladó részéről, a testület egyetért a sor megszüntetésével, 

c. a piacfejlesztéssel kapcsolatos 3.290.000,- Ft-os maradványt a testület 
áthúzódó tételként kéri szerepeltetni, 

d. a testület kéri, hogy a 9/2020. (I.30.) Kt. határozattal elfogadott 
költségvetési koncepció fejlesztési javaslatainál tett módosítások 
kerüljenek beépítésre a végleges költségvetésbe, 

e. a testület kéri, hogy a gazdasági társaságok üzleti tervében elfogadott 
működési támogatások kerüljenek átvezetésre a végleges költségvetésbe, 

f. a testület kéri a II/1.5.11. pontban szereplő 65.000,- Ft 65.000 eFt-ra 
történő javítását, 

g. a testület kéri, hogy 2020. január 15. napján tartott árverésen elkelt két 
ingatlan vételárával, 19.633.000 forinttal kerüljön megemelésre az 
ingatlanforgalmi alap, 

h. a testület kéri, hogy az Ifjúsági Önkormányzat részére meghatározott 
500.000,- Ft a költségvetésben külön soron kerüljön feltüntetésre. 

i. a testület kéri, hogy további 68 millió forint kerüljön átcsoportosításra a 
Gyevitur Nkft. üzleti tervének fejlesztési részében szereplő gépészet, hideg 
vizes kútház átalakítása, termálvizes medence sor hiányzó összegéhez. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti 
előirányzatokkal képezze meg Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi 
költségvetési rendeletét.  
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztése 

  



 
 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Csoportvezetők 
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 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

11/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Könyvtár 2019. évi beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dományházi Edit intézményvezető „Az Algyői Könyvtár 2019. évi 
beszámolója” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyői Könyvtár 
intézményvezetőjének beszámolóját az Algyői Könyvtár 2019. évi tevékenységéről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

12/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Könyvtár 2020. évi munkaterve és továbbképzési terve 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dományházi Edit intézményvezető „Az Algyői Könyvtár 2020. évi 
munkaterve és továbbképzési terve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyői Könyvtár 2020. évi 
munka- és továbbképzési tervét. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

13/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság által végzett 

tevékenységről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron Polgármester „Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 
által végzett tevékenységről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

beszámolót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2020. évi július havi soros Képviselő-testületi 
ülésre készüljön előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság 2020. évi I. félévi 
munkájáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Települési Értéktár Bizottság elnöke - Izbékiné Cseuz Gabriella 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

14/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Turisztikai Kerekasztal 2019. évi tevékenységéről beszámoló 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Füzesy István alpolgármester „Turisztikai Kerekasztal 2019 évi 
tevékenységéről beszámoló” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Turisztikai Kerekasztal 2019. évi 
tevékenysége tárgyában készült beszámolót elfogadja, és javasolja a Kerekasztal 
tevékenységének folytatását az előterjesztés tartalma szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Füzesy István alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Alapító tagok 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

15/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Ifjúsági Önkormányzat létrehozása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Oláh Dániel képviselő „Algyői Ifjúsági Önkormányzat létrehozása” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Ifjúsági Önkormányzat 
megalakítását támogatja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az ifjúsági önkormányzat létrehozásához 
és működéséhez az alábbi intézkedéseket rendeli el: 

 

a) Felkéri a Jegyzőt, hogy a választással kapcsolatos szabályzatot készítse elő 
a 2020. évi február havi soros képviselő-testületi ülésre. 

b)  A Képviselő-testület az ifjúsági önkormányzat létrehozásához és 
működéséhez a 2020. évben 500.000 forintot biztosít a 2020. évi 
költségvetés terhére. 

 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Oláh Dániel képviselő 
4. Pénzügy és Adócsoport  
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

16/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: AESZI Bóbita Bölcsőde 2020. évi nyári zárva tartása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2020. január hó 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „AESZI Bóbita Bölcsőde 2020. évi nyári zárva 
tartása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
Bóbita Bölcsőde nyári zárva tartását 2020. augusztus 10. napjától 2020. 
augusztus 31. napjáig határozza meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy hirdetményi-, és Algyő Nagyközség 
Önkormányzat honlapján való közzététel útján, haladéktalanul tájékoztassa a 
szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: Azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

17/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: TAO jégpálya üzemeltetési és fenntartási terv felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „TAO jégpálya üzemeltetési és fenntartási terv 
felülvizsgálata” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Tisza Volán Sport Club 
TAO támogatással megvalósítandó jégpályával kapcsolatos tájékoztatóját. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Fenntarthatósági és üzemeltetési terv” 

felülvizsgálatát az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Tisza Volán Sport Club 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

18/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szent Anna kikötőre vonatkozó üzemeltetési engedély megkötése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szent Anna kikötőre vonatkozó üzemeltetési 
engedély megkötése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, Szent 
Anna kikötőben elhelyezett úszómű üzemeltetését átadja a Gyeviép Nkft. részére, 
2020. március 1. napjától. 
 

2. A Képviselő-testület a Gyeviép Nkft-vel megkötésre kerülő, az előterjesztés 
mellékletét képező üzemeltetési szerződésbe kéri, hogy kerüljenek bele az 
Irányító Hatóság által javasolt kiegészítések, továbbá a szerződés III/2. pontját az 
alábbiak szerint fogadja el: 

„Üzemeltető vállalja, hogy a szerződés II.1. pontjában hivatkozott önkormányzati 
beruházásban megépült kikötő teljeskörű üzemeltetési, karbantartási feladatait 
maradéktalanul ellátja, az Algyő, Tisza 188, 937-189, 064 fkm jobb szelvényei 
közötti úszóműves kikötőhely BP/0803/492-11/2019. számú használatbavételi 
engedélyébe foglaltakat betartja.” 
 

Határidő: 5 munkanapon belül 
Felelős: Jegyző 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a kiegészített üzemeltetési szerződést 
az Irányító Hatóság részére véleményezésre küldje meg. 
 

Határidő: 5 munkanapon belül 
Felelős: Jegyző 
 

4. A Képviselő-testület az Irányító Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szerződés 
elfogadására felhatalmazza a Humán és Ügyrendi Bizottságot. 

 
A határozatról értesül: 

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

K.m.f. 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

19/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata Pénzkezelésének 

ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Pénzkezelésének ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőrzési jelentés előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Tájékoztató Algyő Nagyközség 
Önkormányzata Pénzkezelésének ellenőrzéséről” szóló belső ellenőrzési 
jelentésben leírt megállapításokat elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata 
készpénzben történő kifizetéseinek rendeleti szabályozását a 2020. évi február 
havi soros képviselő-testületi ülésre készítse el. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport 
4. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

20/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata gépjármű 

üzemeltetésének ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 
gépjármű üzemeltetésének ellenőrzéséről” tárgyú belső ellenőrzési jelentés 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Tájékoztató Algyő Nagyközség 
Önkormányzata gépjármű üzemeltetésének ellenőrzéséről” szóló belső ellenőrzési 
jelentésben leírt megállapításokat elfogadja, és az abban foglaltak végrehajtására felkéri 
a Jegyzőt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport 
4. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

21/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Rotavírus elleni védőoltási program folytatása 
Algyőn” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évben is támogatja a 

rotavírus elleni oltási program folytatását és a védőoltás térítésmentesen történő 
beadását Algyőn, a 2020. évben születendő, algyői állandó lakcímmel rendelkező 
csecsemők esetében.  

2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. évben várhatóan születendő, állandó 
algyői lakóhellyel rendelkező csecsemők mintegy 40 fős létszámára tekintettel a 
gyermekenként háromszori, összesen bruttó 38.000 Ft-os védőoltás költségét 
figyelembe véve 1.600.000 Ft-os keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetés 
„Település egészségügyi feladatok” előirányzat terhére.  

3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri dr. Molnár Máriát, hogy a 2020. 
évben születendő csecsemők szüleinek írásbeli nyilatkoztatását követően a 
rotavírus elleni védőoltási programot 2020. évben folyamatosan hajtsa végre.  

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert, hogy a rotavírus 
elleni „Rotateq” elnevezésű vakcina beszerzése és a védőoltás beadása érdekében 
kössön az előterjesztésben foglaltak teljesítése érdekében 2021. február 28. 
napjáig szóló együttműködési megállapodást az MSD Pharma Hungary Kft-vel és 
Dr. Molnár Mária gyermekorvossal. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügy és Adócsoport 
5. Jankovicsné Veres Katalin szakmai koordinátor 
6. Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

22/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme taggyűlésen kívüli 

határozathozatalhoz 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január hó 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. kérelme 
taggyűlésen kívüli határozathozatalhoz” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. tagi 
kölcsön felvételéről szóló kérelmét az előterjesztésben foglaltak szerint 
támogatja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület döntése szerint a szavazólapot aláírja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügy és Adócsoport 
4. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.  
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

23/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület kérelme helyiség bérletére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 
kérelme helyiség bérletére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza. 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, volt 

„Zöld Iskola” épületében lévő, tanteremből leválasztott helyiséget 2020. február 1. 
napjától kezdődően kérelme alapján az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére 
bérbe adja, a 2020. február 1. napjától kezdődően, a 2016. április 16. napján 
megkötött szerződésben foglalt, egyebekben változatlan feltételek mellett.  

 
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 

az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám alatti ingatlant székhelyeként használhassa, azt 
székhelyként a bérleti szerződés fennállásáig a cégnyilvántartásba 
bejegyeztethesse.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

bérleti szerződés aláírására. 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügy és Adócsoport  
6. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 23/2020. (I.30.) Kt. határozathoz 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40., adószám: 15726975-2-06, képv.: Molnár Áron Polgármester), mint bérbeadó – 
továbbiakban: Bérbeadó – 
 
másrészről Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület (nyilvántartási szám: 06-02-0001629, képv.: 
Gulyás Sándor elnök, székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 59. szám) mint bérlő – továbbiakban: 
Bérlő –  
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1.) Bérbeadó a 23/2020. (I.30.) Kt. határozata alapján 2020. február 1. napjától határozatlan 
időtartamra bérbe adja, a Bérlők pedig bérbe veszik a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, a 
6750 Algyő, Kosárfonó u 16. számú (volt Zöld Iskola) ingatlanban a felújítással nem 
érintett barakk épületben található, a tanteremből leválasztott helyiséget, illetve az 
Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti ingatlan udvarán található 3. számú garázst. A bérleti 
szerződés tárgyát képezik az ingatlan tartozékai. A bérlők polgárőrség tagjai számára veszik 
igénybe az ingatlanban található helyiséget, illetve a polgárőr gépjármű tárolására a garázst.  
 
2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleményekért a Bérlő bérleti díjat nem fizet 
tekintettel arra, hogy Mötv. 13. §. (1) bekezdésének 17. pontjában foglalt, közreműködés a 
település közbiztonságának biztosításában megjelölésű helyi önkormányzati közfeladat ellátását 
segítő tevékenységet végez. Bérlő az általa bérelt helyiségek közüzemi díjait átalány formájában 
fizeti meg időarányosan két részletben Algyő Nagyközség Önkormányzata 12067008-00190442-
00100003 számú folyószámlájára. A bérelt helyiségekre vonatkozó közüzemi díj átalányt 
20.000,- Ft/év összegben állapítják meg felek. 
 
3.) Felek megállapodnak, hogy a közüzemi díj átalány két havi késedelmes megfizetése esetén a 
Bérlő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles a 
Bérbeadónak megfizetni.  
 
4.) Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgyát képező ingatlanok a bérlet egész tartama alatt 
szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel a szerződés előírásainak. Bérbeadó szavatol 
azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt 
a használatban korlátozza vagy megakadályozza.  
 
5.) Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy a teljes ingatlan vonatkozásában jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg meglévő vagyonbiztosítási szerződést a szerződés teljes időtartalma alatt 
fenntartja. A vagyonbiztosítási szerződés alapján fennálló díjfizetési kötelezettségének eleget 
tesz. Bérbeadó az ingatlanba bevitt Bérlő tulajdonát képező berendezési tárgyakért és egyéb 
ingóságokért felelősséget nem vállal. 
 
Bérlő köteles teljes körű felelősség átvállalással figyelembe venni és betartani az 1993. évi XCIII 
tv.-ben (MVT- Munkavédelmi törvény), valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI tv.-ben foglaltakat. 
 
Bérbeadó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bérlő az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám 
alatti ingatlanban lévő helyiséget egyesületi székhelyként a Bérleti szerződés megszűnéséig 
használhassa, azt a cégnyilvántartásba bejegyeztethesse. 



 
 

 
6.) Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használja. A Bérlő köteles 
az általa bérelt ingatlant a Bérbeadó igénye szerint tisztán tartani. A Bérlő felelős minden olyan 
kárért, mely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.  
 
7.) A Bérlő az ingatlanon átalakítást, vagy bármilyen egyéb műszaki beavatkozást csak a 
Tulajdonos Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet el. 
 
8.) Szerződő felek a bérleti szerződés felmondására 60 nap felmondási időt kötnek ki. Felek a 
szerződés felmondását személyes, írásban igazolt átvétellel, vagy ajánlott, tértivevényes 
formában kötelesek a másik fél részére megküldeni és az – amennyiben a fél nem veszi át, vagy 
nem kereste jelzéssel érkezik vissza – a második kézbesítés megkísérlésének napján hatályosul.  
 
9.) A Bérlő az általa bérelt ingatlant további bérletbe nem adhatja. 
 
10.) Bérbeadót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a Bérlő a jelen szerződést 
súlyosan megszegi. Ilyennek minősül különösen e szerződés 2., 6. pontjainak megszegése. 
 
11.) A szerződés megszűnése esetén a Bérlőt cserehelyiség nem illeti meg. 
 
12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Algyő Nagyközség Önkormányzata 
tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 
15/2011.(VIII.4.) számú rendelet, az 1993. évi LXXVIII. Tv. helyiség bérletre vonatkozó 
szabályai, valamint a Ptk. rendelkezései irányadók. 
 
13) Szerződő felek az Algyő, Kastélykert u. 59. szám alatti ingatlan és az Algyő, Egészségház utca 
42. szám alatti ingatlan udvarán található 3. sz. garázs bérletére vonatkozó, 2016. április 20. 
napján megkötött szerződést 2020. január 31. napi hatállyal felbontják. 
 
14.) Szerződő felek jelen jogügylettel felmerülő bármely vitás kérdés eldöntésére pertárgy 
értéktől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 
 
Felek jelen kettő (2) számozott oldalból, és tizenhárom (14) pontból álló bérleti szerződést 
elolvasás és értelmezés után a mai napon, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Algyő, ………………………..     Algyő, ……………………….. 
 
 
 
 

Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület                            Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képv.: Gulyás Sándor                                                    Képv.: Molnár Áron polgármester 

Bérlő                                                                                        Bérbeadó 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

24/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: 2020. évi cafetéria keret és a kereten kívüli juttatások 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „2020. évi cafetéria keret és a kereten kívüli juttatások” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői, Algyő Nagyközség Önkormányzata választott tisztségviselői, 
közalkalmazotti, és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére, valamint Algyő 
Nagyközség Önkormányzata intézményei közalkalmazotti dolgozói részére a 
cafetéria-juttatás bruttó mértékét 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg 
2020. évben. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
Intézményei választott tisztségviselői, közalkalmazotti és Mt. hatálya alá tarozó 
dolgozói részére 2020. évre, egyszeri, 2020. júniusban kifizetendő, 1 havi bruttó 
bérnek megfelelő keretet biztosít.  

 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői, Algyő Nagyközség Önkormányzata választott tisztségviselői, 
közalkalmazotti, és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére, valamint Algyő 
Nagyközség Önkormányzata intézményei közalkalmazotti dolgozói részére 2020. 
évre, havi nettó 35.000,- Ft bérnek megfelelő juttatást biztosít, amelyet két 
részletben, 2020. március és szeptember hónapokban fizet ki. 

 

4. A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot, 
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 

5. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés készítése során 
vegye figyelembe a fenti pontokban foglaltakat. 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Személyügyi előadó 
5. Intézmények 
6. Irattár 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

 Melléklet a 24/2020. (I.30.) Kt. határozathoz 

 
SZABÁLYZAT 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 
CAFETÉRIA - JUTTATÁSAIRÓL 

 
 
I. A szabályzat célja 
 
1. A cafetéria-juttatás rendszerének célja Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
intézményei munkavállalói számára egységes elvek alapján szabályozott, az egyéni 
igényekhez igazodó béren kívüli juttatás biztosítása.  
 
2. A munkáltató egy bruttó összegben meghatározott rugalmas juttatási csomagot 
biztosít, amelyből a munkavállaló szabadon választhat. 
 
3. A juttatási rendszerben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(továbbiakban: Szja tv.) 71. §-ában meghatározott juttatások biztosíthatók.  
 
4. A munkáltató a szabályzatban határozza meg a juttatás választásának feltételeit, a 
juttatások választható formáit, a választás menetét, az irányadó határidőket, a folyósítás 
rendjét, az alkalmazandó nyomtatványt. 
 
 
II. A szabályzat hatálya  
 
1. A szabályzat hatálya kiterjed az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, Algyő 
Nagyközség Önkormányzat választott tisztségviselői, közalkalmazotti-, valamint Mt. 
hatálya alá tartozó munkavállalóira, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Intézményeiben dolgozó közalkalmazottakra, a próbaidő letelte után.  
 
2. A próbaidő alatt azonnali hatállyal kilépő, elbocsájtott munkavállaló nem jogosult az 
időarányos cafetéria juttatásra. 
 
3. A próbaidő letelte után a véglegesített dolgozó visszamenőlegesen jogosult az 
időarányos cafetéria juttatásra.  
 
III. A cafetéria-juttatás rendje, a jogosultság ellenőrzése: 
 
1. Béren kívüli juttatások kerete 2020. évben bruttó 200.0000.-Ft. 
A cafetéria – juttatás éves keretösszege (továbbiakban: keretösszeg) tárgyévben bruttó 
200.000,- Ft/fő, nettó 150.943,- Ft/fő. Heti 35 órát el nem érő részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén a keretösszeg időarányosan jár.  
Az egyes cafetéria – juttatásokhoz kapcsolódó közterhek a foglalkoztatott éves 
keretösszegébe beleszámítanak. 2020-ban a kedvezményes juttatás annyit jelent, hogy a 
munkáltatót az éves cafetéria kereten belül 32,5 % közteher terheli, amely a következő 
elemekből tevődik össze: 15% SZJA, 17,5% SZOCHO. 
                                          



 
 

2. Az éves keretösszeg a tárgyévben a szabályzatban meghatározott cafetéria juttatások 
igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre 
nem vihető át. A foglalkoztatott a tárgyévben igénybe nem vett összeg felhasználásáról 
november 30-ig írásban nyilatkozik. 
 
3. A foglalkoztatott – a keretösszeg, illetve a cafetéria-juttatások meghatározását 
követően nyilatkozik az általa választott juttatásokról, valamint azok mértékéről. A 
juttatásokról a teljes tárgyévre vonatkozóan kell nyilatkoznia.  
 
4. A cafetéria – juttatások év közbeni módosítására csak kivételesen - személyes 
körülményekben beállt változás következtében -, évente maximum egyszer kerülhet sor. 
A foglalkoztatottnak írásbeli kérelemmel kell a munkáltatóhoz fordulni.  
 
5. Amennyiben a foglalkoztatási jogviszony év közben keletkezik, vagy a foglalkoztatott 
év közbeni áthelyezésére kerül sor, illetve tartós távollétről tér vissza, akkor az első 
munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az általa választott 
cafetéria - juttatásról. 
 
6. Amennyiben a foglalkoztatott a nyilatkozattételi határidőt önhibáján kívül 
elmulasztja, az akadályoztatás megszűntét követő öt munkanapon belül választhat a 
jelen szabályzatban rögzített cafetéria – juttatások közül. 
 
7. A tárgyévben igénybe nem vett keret a tárgyévet követő évre nem vihető át. 
 
IV. A szabályzatban meghatározott béren kívüli juttatásban nem részesülhet: 
 
 a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára); 
 a fegyelmi büntetés ezzel sújtja; 
 a munkavégzési kötelezettsége alóli fizetés nélküli szabadság és/vagy igazolatlan 

távollét jogcímen legalább 30 naptári napra mentesülő munkavállaló a fizetés nélküli 
szabadság és/vagy az igazolatlan távollét elő napjától kezdődően a mentesülés utolsó 
napjáig; 

 azon időtartamra, amely távollét során a foglalkoztatott illetményben vagy 
átlagkeresetben nem részesül, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 
harminc napot; 

 a szülési szabadság, a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli 
szabadság teljes időtartamára. 

 
A fenti jogcímen tartós távollétről visszatérő munkavállaló az ismételt munkába állást 
követően a cafetéria időarányos keretösszege illeti meg.  
 
Ha a jogosult jogviszonya, illetve cafetéria jogosultsága a tárgyév során megszűnik, vagy 
a cafetéria-juttatás rá nézve irányadó jogosultsági összege tartós távollét miatt csökken, 
köteles a részére nyújtott cafetéria-juttatás időarányos részét meghaladó értéket 
megtéríteni.  
 
 
 
 



 
 

V. Béren kívüli juttatás  
 
1. Széchenyi Pihenő Kártya 

1.1 SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás    (200.000.- forint) 
1.2 SZÉP kártya melegkonyhás étkezés    (150.000.- forint) 
1.3 SZÉP kártya szabadidő eltöltés     (75.000.- forint) 

 
1. Széchenyi Pihenő Kártya támogatás 
 
Béren kívüli juttatásnak minősül, a munkáltató által a Széchényi Pihenő Kártyára utalt 
támogatás. A kapcsolódó 76/2018 (IV.20.) Korm. rendelet alapján a támogatás három 
egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható: 
 

1.1.  Szálláshely-szolgáltatás: 
A szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 200.000,- forint támogatás. 
 

1.2.  Vendéglátás szolgáltatás: 
Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a 
munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra 
felhasználható legfeljebb 150.000,- forint támogatás. 
 

1.3.  Szabadidő eltöltését, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás: 
Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést 
szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 
75.000,- forint támogatás. 
 
VI. Eljárási szabályok 
 
A foglalkoztatott kitölti a személyügyi ügyintéző által részére eljuttatott Cafetéria 
nyilatkozatot. A nyilatkozat táblázatos formában tartalmazza a választáshoz szükséges 
adatokat, így 

 rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg, 
 választható juttatások listája, rövid bemutatása. 

 
A Cafetéria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. A Cafetéria 
nyilatkozatot két példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy példányt 
eljuttat a személyügyi ügyintézőnek, másik példányát megőrzi.  
 
Jelen Szabályzat 2020. február 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 19/2019. 
(I.24.) Kt. határozat mellékletét képező szabályzat hatályát veszti. 
 
 
Algyő, 2020. ………………. 
 

…………………………………. 
Molnár Áron 

        polgármester 
  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

25/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: A Polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságának kiadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. január 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Polgármester 2020. évre vonatkozó 
szabadságának kiadása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Molnár Áron polgármester 2020. évre 
vonatkozó szabadságának kiadását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Horgos Nóra személyügyi és munkaügyi előadó 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

26/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2020. január 30. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. január 30. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

27/2020. (I.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2020. január 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, 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: 
 


