
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

111/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: 2020. július 23. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

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

1. Szegedi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója és fejlesztési kérelme 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Beszámoló az adóbevételek 2020. I. féléves alakulásáról 
Előterjesztő: Jegyző 

3. Beszámoló a 2020. év I. félévi szociális ellátásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Hansa Kontakt Inv. termálvizes kút fúrása projekt egyéb költségeinek kiegyenlítése 
Előterjesztő: Ügyvezető 

5. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.21.) Ör. 
módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2019/2020-as tanévének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Jegyző 

7. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési éve értékeléséről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

8. Az Algyői Szivárvány Óvodában indítható csoportlétszám meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2019/2020. évi 
működéséről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

10. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról 
szóló 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Jegyző 

11. Déli Napfény LEADER Egyesület részére fizetett tagi kölcsön visszafizetési 
határidejének módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

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

13. Algyő Nagyközség Településrendezési eszközei módosításának elindítása 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, 1. számú tervezői szerződés módosítás 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 



15. A Vidékfejlesztési program keretében megvalósult „Új piac” üzemeltetési 
szerződésének megkötése 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Pályázat a 2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására II. 

17. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Közmeghallgatás 2020. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

19. 2020. évi igazgatási szünet elrendelése 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2020. évi II. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Pályázat kiírása az Algyői Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláshely 
betöltésére 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokról 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

25. Egyebek 
 
Zárt ülés 

26. Piri László Attila ingatlanának értékesítéséhez hozzájárulás 
Előterjesztő: Polgármester 

27. Algyő, belterület 92 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra vételi ajánlat 
Előterjesztő: Polgármester 

28. Algyő 1930/3 helyrajzi számú véderdő résztulajdon vásárlására vonatkoztató 
tájékoztatás 
Előterjesztő: Polgármester 

29. Algyő, Komp u. 6. szám alatti ingatlan bérlete 
Előterjesztő: Polgármester 

30. Bacsa Mátyás Algyő, Sövény u. 21. szám alatti lakos fellebbezése gyógyszerköltséghez 
nyújtható települési támogatásra való jogosultság elutasítása ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 

31. Kitüntető címek adományozása 2020.  
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. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

112/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolója és fejlesztési 

kérelme 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Szegedi Rendőrkapitányság 2019. évi 
beszámolója és fejlesztési kérelme” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Rendőrkapitányság 2019. évi 
beszámolóját Algyő Nagyközség közrendjéről, közbiztonsági helyzetéről 
elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület a Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrs 

támogatási kérelmét rendszámfelismerő rendszer beszerzése iránt nem 
támogatja. 

 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrs, 6724 Szeged, Olajbányász tér 1. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
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. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

113/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az adóbevételek 2020. I. féléves alakulásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló az adóbevételek 2020. I. féléves 
alakulásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az adóbevételek 2020. I. féléves 
alakulásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak 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 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

114/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2020. I. félévi szociális ellátásokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23 napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló a 2020. I. félévi szociális 
ellátásokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. évi I. félévi szociális 
ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

115/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Hansa Kontakt Inv. termálvizes kút fúrása projekt egyéb 

költségeinek kiegyenlítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Hansa Kontakt Inv. termálvizes kút 
fúrása projekt egyéb költségeinek kiegyenlítése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a termálvizes kút fúrása során felmerült 
egyéb költségek összegét, nettó 7.518.250.- Ft-ot az alábbiak szerint tudomásul 
veszi: 

műszaki ellenőr által igazolt pótmunka: 4.194.000.- Ft (nettó) 
próbatermelés díja:    2.500.000.- Ft (nettó) 
Hordalék Kft műszaki ellenőri díja:     824.250.- Ft (nettó) 

 
2) A Képviselő-testület az 1.) pontban meghatározott próbatermelés díját, mely 

nettó 2.500.000,- Ft, és a Hordalék Kft. műszaki ellenőri díját, mely nettó 
824.250,- Ft, fejlesztési célú pénzeszköz átadásként biztosítja a Gyevitur Nkft. 
részére, a 2020. évi költségvetés Általános Fejlesztési tartalék sora terhére, a 
műszaki ellenőr által igazolt pótmunka nettó 4.194.000,- Ft-os összegét a 2021. 
évi költségvetés terhére javasolja kiegyenlíteni. 

 
3) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2020. évi 

költségvetés módosításánál, valamint a 2021. évi költségvetés elkészítésénél a 2. 
pontban foglaltakat vegye figyelembe. 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2020. évi költségvetés módosítása, 2021. évi költségvetés benyújtása 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi 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. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

116/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

5/2020. (II.21.) Ör. módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) Ör. módosítása” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint, és tájékoztatást kér a 2020. évi 
október havi soros Képviselő-testületi ülésre az önkormányzat anyagi helyzetéről a 
2020. évi szeptember havi adóbevételek ismeretében. 
 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2020. októberi Kt. ülés 
 
 
 
 
 

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 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
 

117/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2019/2020-as 

tanévének tapasztalatairól 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
2019/2020-as tanévének tapasztalatairól” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
2019/2020-as tanévének tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. dr. Gondáné Pál Ildikó intézményvezető 6750 Algyő, Sport u. 5. 
4. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

118/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési éve 

értékeléséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Beszámoló az Algyői Szivárvány 
Óvoda 2019/2020-as nevelési éve értékeléséről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyői Szivárvány Óvoda 
2019/2020-as nevelési évben elvégzett munkájáról szóló tájékoztatót. 
 

2. A Képviselő-testület az Algyői Szivárvány Óvoda Házirendjét az előterjesztés 
szerint jóváhagyja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

119/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvodában indítható csoportlétszám 

meghatározása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Szivárvány Óvodában indítható 
csoportlétszám meghatározása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tekintettel az Algyői Szivárvány Óvoda 
férőhelyszám növekedésére, hozzájárul ahhoz, hogy a 2020/2021-es nevelési 
évben 10 óvodai csoport működhessen, és így az óvodába felvehető maximális 
gyermeklétszám 250 fő legyen. 

 
2. A Képviselő-testület elfogadja az óvodavezető tájékoztatását a férőhelyszám 

növekedésével kapcsolatban, és hozzájárul az óvodai csoportokra jogszabályban 
megállapított maximális létszámkeret előterjesztés szerinti, legfeljebb húsz 
százalékkal történő átlépéséhez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ákos jegyző 
3. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 
4. Irattár 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
 
 

120/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 

2019/2020. évi működéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Beszámoló az Egyesített 
Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2019/2020. évi működéséről” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Egyesített Szociális Intézmény és 
Bóbita Bölcsőde 2019/2020. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

121/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület részére fizetett tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Déli Napfény LEADER Egyesület részére 
fizetett tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Déli Napfény 
LEADER Egyesület részére fizetett, 1.950.000 Ft, azaz Egymillió-
kilenszázötvenezer Forint összegű tagi kölcsönből 700.000,- Forint, azaz 
Hétszázezer Forint összegű tagi kölcsön visszafizetési határideje 2025. december 
31. napjára módosuljon. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri a Déli Napfény LEADER Egyesületet, 

hogy a tagi kölcsön 700.000,- Ft feletti összegét, azaz 1.250.000,-Ft-ot fizessen 
vissza Algyő Nagyközség Önkormányzata részére, 2020. december 31. napjáig.  

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

képező, „Tagi kölcsön szerződés közös megegyezéssel történő módosítása” 
tárgyú szerződés aláírására. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Déli Napfény LEADER Egyesület, 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 36. 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



       Melléklet a 121/2020. (VII.23.) Kt. határozathoz 

 
 
 

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 
KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA 

 
 
 
Amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert 
utca 40. képviseli Molnár Áron polgármester, adószám: 15726975-2-06) a 
továbbiakban: mint tagi kölcsönadó, 
 
másrészről a Déli Napfény LEADER Egyesület (6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36.) 
képviseli Dr. Dobó Katalin elnök) továbbiakban: mint kölcsönvevő 
 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2012. szeptember 11. napján határozott időre szóló 

szerződés jött létre, melynek módosítását a Algyő Nagyközség Képviselő-

testülete a 22/2016. (I.21.) Kt. szerint jóváhagyott. 

 
2. Felek kijelentik, hogy Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 121/2020. (VII.23.) 

Kt. határozata alapján a közöttük fennálló 1.950.000 Ft, azaz Egymillió-

kilenszázötvenezer Forint összegű tagi kölcsönből 700.000,- Forint, azaz 

Hétszázezer Forint összegű tagi kölcsön szerződésben szereplő visszafizetési 

határidejét 2025. december 31. napjára módosítják. 

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a Déli Napfény LEADER Egyesületet a tagi 

kölcsön 700.000,- Ft feletti összegét, azaz 1.250.000,-Ft-ot visszafizet Algyő 

Nagyközség Önkormányzata részére, 2020. december 31. napjáig. 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan 

formában érvényesek és hatályosak. 

 
Jelen szerződés módosítását szerződő Felek annak elolvasása és együttes értelmezése 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Algyő, 2020. július ….      …………….., 2020. július …. 
 
 
 
________________________________________   _____________________________________ 
                   Tagi kölcsönadó                    Kölcsönvevő 
Algyő Nagyközség Önkormányzata   Déli Napfény LEADER Egyesület  

     Molnár Áron      Dr. Dobó Katalin 
    Polgármester                           Elnök 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

122/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a közterület-felügyelet ellátásának tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. 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. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a 2020. év II. félévének 
tapasztalataira vonatkozó beszámoló a 2021. január havi képviselő-testületi 
ülésen kerüljön előterjesztésre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Piri László Attila – 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 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

123/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Településrendezési eszközök módosításának 

elindítása  
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Településrendezési 
eszközei módosításának elindítása” tárgyban készült előterjesztését, és a következő 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása soron kívül 
elindítandó, közösségi célú fejlesztések megvalósításának támogatása érdekében. 

 

2. Az Algyő, belterület 1867. helyrajzi számú építési telek kapjon „Vt” jelű 
településközponti vegyes besorolást. Közösségi érdekből a telek kiemelt 
fejlesztési területként kezelendő. 

 

3. Az Algyő, belterület 802. helyrajzi számú és az Algyő. belterület 803. helyrajzi 
számú telkek közötti telekhatárrendezést tegye lehetővé a módosítás a „Vt” jelű 
településközpont vegyes terület bővítése érdekében. Közösségi érdekből a telkek 
kiemelt fejlesztési területként kezelendőek. 

 

4. A Képviselő-testület a módosítási terv társadalmi egyeztetése kapcsán beérkező 
vélemények elfogadása vagy indoklás melletti elutasítása tekintetében a döntést, 
átruházott hatáskörben a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságra 
ruházza át. 

 

5. A Képviselő-testület a Településrendezési eszközök részleges módosítása 
környezeti hatásainak megítéléséhez az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 
vizsgálat lefolytatása előzetesen nem tartja szükségesnek. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
5. Balogh Tünde településtervező (balogh.miczi@ujleptekbt.hu elektronikus címen) 

6. Irattár 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:  

mailto:balogh.miczi@ujleptekbt.hu


KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

124/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, 1. számú tervezői 

szerződés módosítás jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, 1. 
számú szerződés módosítás jóváhagyása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az „Algyő, 
belterületi utcák csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezési eljárásához 
szükséges tervdokumentáció elkészítése” tárgyú Tervezési szerződés 1. számú 
módosítását. 

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

belterületi utcák csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezési eljárásához 
szükséges tervdokumentáció elkészítése” 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. Geo Hidrobau Kft. (6721 Szeged, Lechner tér 4.) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



Melléklet a 124/2020. (VII.23.) Kt. határozathoz 

 
 
 

 
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítás 
 
 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.; képviseli: 
Molnár Áron polgármester; adószám: 15726975-2-06; bankszámlaszám: 12067008-
00190442-00100003), mint Megrendelő,  
 
másrészről a 
 
Geo Hidrobau Kft (6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6, képviseli: Demecs Zoltán 
ügyvezető; adószám: 23808775-2-06), mint tervező, továbbiakban Tervező  
 
között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 124/2020. (VII.23.) Kt. 
határozatában foglaltaknak megfelelően, alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételekkel. 
 
 
Előzmények: 
Algyő, belterületi utcák csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi engedélyezési eljárásához 
szükséges tervdokumentáció elkészítésére az Önkormányzat 2020. március 27-én 
Tervezési szerződést kötött a Geo Hidrobau Kft.-vel, bruttó 16.840.200,- Ft összegben. 
 
A COVID-19 járvány miatt a tervezési feladat felfüggesztésre került, a tervezési 
szerződés hatályban marad, a teljesítés határidő viszont módosításra kerül, biztonsággal 
jövő év tavaszának végéig, 2021. május 31-ig.  
 
A fentiek miatt, közös megállapodás alapján a Felek kijelentik, hogy a Tervezési 
szerződés teljesítés határidejéről szóló 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
 
EREDETI PONT: 
 
4. Szerződés teljesítése 
Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az 
irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a 
szerződéskötés napjától számítottan 2020. december 1-ei véghatáridővel a terveket 2 
példányban nyomtatva és 2 pld-ban (dwg és pdf) CD-re felírva a Megrendelőnek átadni. 
A Tervező előteljesítésre jogosult. 
 
 
 



MÓDOSÍTOTT PONT: 
 
4. Szerződés teljesítése 
Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az 
irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a 
szerződéskötés napjától számítottan 2021. május 31-ei véghatáridővel a terveket 2 
példányban nyomtatva és 2 pld-ban (dwg és pdf) CD-re felírva a Megrendelőnek átadni. 
A Tervező előteljesítésre jogosult. 
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, 2020. ……………….. Algyő, 2020. ……………….. 

 
 

 
………………..…………… 

………………..…………… 

Tervező Megrendelő 

Geo Hidrobau Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 
 
 
 

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

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

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

125/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: A Vidékfejlesztési program keretében megvalósult „Új piac” 

üzemeltetési szerződésének megkötése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Vidékfejlesztési program keretében 
megvalósult „Új piac” üzemeltetési szerződésének megkötése” tárgyban készült 
előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata 
tulajdonában lévő, 802/1 helyrajzi szám alatt (Algyő, Búvár u. 2.) a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 pályázat keretében megvalósult „Új piac” üzemeltetését átadja a 
Gyeviép Nkft. részére, 2020. július 24. napjától. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép Nkft-t, hogy a helyi termékértékesítést 
szolgáló piac üzemeltetését közfeladat ellátás keretében, további forrás 
hozzárendelése nélkül végezze el.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép Nkft-t, hogy a helyi termékértékesítést 
szolgáló piac vonatkozásában a pályázati felhívás alapján előírt nyilvántartást 
vezesse. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat és a Gyeviép Nkft. 
közötti, 2020. évi közfeladatok ellátására vonatkozó Megbízási szerződést 
módosítsa. 

 

5. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Üzemeltetési Szabályzatot 
jóváhagyja. 

 

 
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. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



Melléklet a 125/2020. (VII.23.) Kt. határozathoz 

 
 

Üzemeltetési Szabályzat az algyői helyi termelői piac működési 
rendjéről 

  
 
1. A szabályzat kiadásának célja 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.), a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult, a Gyeviép Nonprofit Kft. 
által üzemeltetett, helyi termelői piac működési rendjének meghatározása a vásárokról, 
a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet és a 
kapcsolódó jogszabályok alapján, a vonatkozó előírások betartása, valamint a piac 
rendjének biztosítása. 
 
2. A szabályzat hatályba lépése 

 
A Szabályzat Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2020. 
(VII.23.) Kt. határozata alapján, 2020. július 24. napján hatályba, rendelkezéseit ezen 
időponttól kell alkalmazni. 
 
3. A szabályzat területi hatálya 

 
A szabályzat területi hatálya az Algyő, belterület 802/1. helyrajzi számú, 6750 Algyő, 
Búvár u. 2. szám alatti ingatlanon található helyi termelői piac területén folytatott 
kereskedelmi tevékenységre terjed ki. 
 
4. A szabályzat személyi hatálya 

 
A szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a 
piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos tevékenységet 
folytatókra. 

 
5. A piac fenntartása és üzemeltetése 

 
A piac fenntartója Algyő Nagyközség Önkormányzata, üzemeltetője a Gyeviép Nonprofit 
Kft (6750 Algyő, Kastélykert u. 49., tel.: 62/765-900). Az üzemeltető köteles a piacon 
árusító kistermelőkről a fenntartási időszak alatt nyilvántartást vezetni, melyet 5 évig 
meg kell őriznie. 
 
6. A piacon árusításra jogosultak meghatározása 

 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §. 5 a. bek. szerint: a helyi termelői piac 
olyan piac, ahol a kistermelő a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es 
körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében az ország területén bárhol működő 
gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti. 
 



A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és – értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV.30.) FMV rendelet 2. §. 1. bekezdése szerint kistermelő az 1. §. 1. bekezdésében 
meghatározott tevékenységet végző természetes személy. 
 
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 

(IV.30.) FMV rendelet 1. § (1) bek. a)  pontja alapján: az 1. melléklet A. része szerinti kis 

mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött 

vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a 

gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km 

távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a 

továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el, 

b) az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékből 

előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a 

gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km 

távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el, 

c) az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa jogszerűen kifogott hallal, 
közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban 
számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy 
vendéglátó létesítményt látja el, 
d) falusi vendégasztalt üzemeltet, 
e) az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatásokat végez magánszemélyek és 
más kistermelők részére. 
 
Kistermelői bejelentés nélküli, vagy őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező 
magánszemély a piacon üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, tovább 
eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. 
 
A 52/2010. (IV.30.) FMV rendelet 5. § (1) bekezdése szerint: A kistermelő az 1. § (1) 
bekezdése szerinti tevékenységének - kivéve kis mennyiségű nem állati eredetű alaptermék 
termelését, vadon termő alaptermék összegyűjtését és betakarítását - megkezdését, 
tevékenységének lényeges megváltozását, szüneteltetését és megszűnését a gazdaság helye 
szerint illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal írásban be kell 
jelentenie, a következő adatok feltüntetésével: 
a) a kistermelő neve, címe, 
b) a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye, 
c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése. 
Kistermelő értékesítésre feljogosító bejelentés, vagy őstermelői igazolvány birtokában 
folytathat a piacon tevékenységet. 
Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy háztartásban élő 
személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, 
nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti.” 
 
7. A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység 

 
A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a 
nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott 
termékeket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint. 
 
Értékesíthető termékek: 



a. a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, 

gyümölcs, virág); 

b. a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő 

kezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket; 

c. mézet (lépes mézet), 

d. saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást; 

e. vadon betakarított, összegyűjtött terméket; 

• Gyűjtött, szedett gomba árusítása a piacon nem engedélyezett. 

8. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
 
A piac területén lévő utaknak és közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról, a 
szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről az üzemeltető gondoskodik. 
 
9. Piaci rend 

 
A piacra vonatkozó házirendet az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen 
közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat. A házirendet jelen 
Üzemeltetési Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A piacon történő értékesítés 
feltétele a szabályzat 2. számú mellékletében szereplő nyilvántartási adatlap kitöltése. 
 
10.  Piac nyitva tartása 

 
A piac nyitva tartásának ideje szerdai és szombati napokon 6.00-12.00 óráig történik. 

 
  
Algyő, 2020. július 23. 

 
 
Molnár Áron 
polgármester 



 
 

 1. számú melléklet az algyői helyi termelői 
piac Üzemeltetési szabályzatához 

 
HÁZIREND 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett helyi termelői 

piac (6750 Algyő, Búvár u. 2. 802/1 hrsz.) házirendje: 
  

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázat keretében megvalósított kistermelői 
piacot az Üzemeltető az őstermelők, kistermelők és vásárlók érdekében működteti. 
Ennek a piacnak legfőbb szándéka a helyi és környékbeli kistermelők, őstermelők, 
minőségi termékeinek piaci lehetőségeinek bővítése, valamint a piac vonzáskörzetében 
élők jó minőségű, hazai agrártermékekhez juttatása elérhető árakon. 
 
1. A házirendben foglalt szabályok betartása az algyői helyi termelői piacon jelen lévő 
valamennyi természetes- és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. 
 
2. A piac nyitva tartása szerdai és szombati napokon 06:00 órától 12:00 óráig. 
 
3. A piac üzemeltetésével, használatával, rendjével kapcsolatos feladatokat az 
üzemeltető, Gyeviép Nonprofit Kft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49., tel.: 62/765-900) 
által megbízott személy látja el. 
 
4. A piacon csak azon őstermelők, kistermelők árusíthatnak, akik áruik előállításához és 
értékesítéséhez szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel és a kötelező 
nyilvántartásokkal rendelkeznek. 
 
5. A piacon árusítást végző személy az árusítási jogosultságát a piaci értékesítési hely 
elfoglalása előtt kistermelő esetén őstermelői igazolvánnyal vagy a járási hivatal felé 
történő bejelentés igazolásával, vállalkozó esetén vállalkozói igazolvánnyal vagy 
cégbejegyzést igazoló irattal az üzemeltető megbízottja előtt igazolja. A piacon árusító az 
árusítási jogosultságát igazoló dokumentumot a piaci árusítás teljes időtartama alatt 
köteles magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultaknak bemutatni. Nem foglalhatja el a 
piaci értékesítési helyet az a személy, aki az árusítási jogosultságát nem igazolja. 
 
6. Az algyői termelői piacon Algyő és 40 km-es körzetéből érkező termelők árusíthatnak, 
melynek feltétele a Nyilvántartási adatlap kitöltése. 52/2010. (IV.30.) FMV rendelet 3. § 
(2) bekezdése szerint: „Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele egy 
háztartásban élő személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi 
kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is 
végezheti.” 
 
Értékesíthető termékek: 

· növényi alapterméket: zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt, ha a kötelező 

növényvédelmi feladatok elvégzését permetezési naplóval igazolni tudják; 

· növényi alapú feldolgozott terméket: savanyúságot, lekvárt, befőttet, szárított 

növényt: a nyilvántartási számmal rendelkező kistermelők; 

· mézet, méhészeti terméket; 



 
 

· tejet és tejterméket, az állat-egészségügyi szabályzat szerinti hatósági állatorvosi 

igazolás birtokában;  

· tojást 

· vadon betakarított, összegyűjtött terméket; 
 

7. Tőkehús, élő állat nem árusítható. 
 
8. Gyűjtött, szedett gomba nem árusítható. 
 
9. A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége. A Piacon 
elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata. Tárolást, raktározást a 
piac üzemeltetője nem vállal. Az áruban bekövetkezett kárért az üzemeltetőt felelősség 
nem terheli. 
A nyugta, illetve számlaadási kötelezettség teljesítése az árus felelősségi körébe tartozik, 
Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni 
tilos. 
 
10. A piacon csak az Üzemeltetési szabályzat 2. számú mellékletének (nyilvántartási 
adatlap) kitöltése után szabad árusítani. A helyeket az árusok érkezés sorrendjében 
foglalhatják el. 
 
11. Aki a piacon értékesít és a nyilatkozatot nem töltötte ki, és az üzemeltető 
megbízottja felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét. 
 
12. A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden 
szemetet és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt 
tárolóba tenni. 
 
13. Az árusító helyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz 
használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló 
ellenőrizni tudja. 
 
14. Az üzemeltető felszólíthatja a helyhasználót az árusítóhely takarítására, 
fertőtlenítésére. 
 
15. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac 
területére bevinni, ott tárolni tilos. 
 
16. A piac területére a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével, 
állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos. 
 
17. A piac területén dohányozni tilos. 
 
18. Az árusok a Téglás utca – Búvár utca sarkán (régi piacon) lévő mosdót térítés 
mentesen használhatják. A fenntartó az ivóvíz vételi lehetőséget is itt biztosítja. 
 
19. Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás 
betartását ellenőrizheti. 
 



 
 

20. Ügynöki tevékenység a piac területén nem folytatható. 
 
Jelen Házirend Algyő Nagyközség Önkormányzata helyi termelői piac működési rendjét 
meghatározó üzemeltetési szabályzat hatályba lépésének napjától érvényes. 
 
 
Algyő, 2020. július 23. 
 
 
 
 

  
 Molnár Áron 
 polgármester 
 

  



 
 

  2. számú melléklet  az algyői helyi termelői 
piac Üzemeltetési szabályzatához 

 

NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP 
  

Cég/magánszemély neve*: ..............................................................................................................................  

Cég esetén a képviselő neve*: ........................................................................................................................  

Székhely/lakcím*:  .............................................................................................................................................  

Telefonszám: ........................................................................................................................................................  

E-mail cím:.............................................................................................................................................................  

Gazdasága, illetve a termelés és előállítás helye*:  ................................................................................  

Árusított termékkör*:  ......................................................................................................................................  

Regisztrációs szám*:..........................................................................................................................................  

Az adatlap „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére” című pályázati felhívás alapján, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú 

pályázathoz, a pályázatban vállalt kötelezettség teljesítéséhez kerül felhasználásra. Az 

adatlap 5 évig megőrzésre kerül, melyet ellenőrzés esetén a Magyar Államkincstár 

részére be kell mutatni. 

 
Adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataim, a Gyeviép Nonprofit 

Kft. (székhely: 6727 Algyő, Kastélykert u. 49.) a termelői piac üzemeltető, adatbázisába 

kerüljenek, valamint a pályázattal kapcsolatos ellenőrzések során az ellenőrző hatóság 

felé bemutatásra kerüljenek. 

 

Kelt:  

                                                                                              ……………………………… 

                                                                                                          aláírás 

• A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

 



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
126/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy:  Pályázat a 2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására II. 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pályázat a 2020. évi önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására II.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az 59/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat 3. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
A pályázati cél: 1.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - pályázati alcélra (Algyő, 
Bányász utca és Komp utca útfelújítása) vonatkozásában: 

 
A tervezett beruházás összköltsége: bruttó 55.526.026,- Ft. 
Igényelt támogatás: 20.000.000,- Ft. 
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 35.526.026,-Ft, saját 
forrás. 
 
 
 

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

 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

127/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi 

munkájáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 
2020. év I. félévi munkájáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

beszámolót a Települési Értéktár Bizottság 2020. év I. félévi munkájáról 
elfogadja. 
 

2) A Képviselő-testület kéri, hogy a 2021. január havi soros Képviselő-testületi 
ülésre készüljön előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság 2020. II. 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. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

128/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Közmeghallgatás 2020. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Közmeghallgatás 2020. évben” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. II. félévében megtartandó 
közmeghallgatásról az alábbiak szerint határoz: 
 
 
Téma:   - 2021. évi költségvetés várható adatai 

- Folyamatban lévő beruházások 
- 2021. évi várható beruházások 

 
  
 
Időpont: 2020. november hónap 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

129/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: 2020. évi igazgatási szünet elrendelése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2020. évi igazgatási szünet elrendelése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület, igazgatási szünetet rendel el 2020. augusztus 3-tól 
augusztus 23-ig, valamint 2020. december 24-től 2021. január 3-ig terjedő 
időszakra, az Algyői Polgármesteri Hivatal dolgozói, azaz köztisztviselői, 
munkavállalói és közalkalmazottjai 2020. évi rendes szabadságának kiadása 
érdekében. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt, az esedékesség 

évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára 
figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő 
szabadságot. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszaka alatt úgy 

határozza meg az ügyfélfogadás rendjét, hogy biztosítva legyen a zavartalan 
ügyfélfogadás, ügymenet és a feladatellátás. 

 
5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy tájékoztassa a lakosságot az igazgatási 

szünet elrendeléséről, annak időtartamáról, az ügyfélfogadás igazgatási szünet 
időtartama alatti rendjéről az Algyői Hírmondó című lapban és Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának honlapja úján. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Horgos Nóra, személyügyi előadó – általa az érintettek 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

130/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2020. évi II. félévi 

munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 
2020. évi II. félévi munkaterve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi kiegészítéseket javasolja a 2020. évi 

II. félévi munkatervhez: 
 

- szeptember hónapban a Gyevitur Nkft-vel kapcsolatban kéri a 2020. január 1. 
napja és 2020. augusztus 31. napja közötti időtartamra történő beszámolót; 
 

- szeptember hónapban kéri a könyvvizsgáló véleményét és személyes jelenlétét a 
Gyeviép NKft., Gyevitur Nkft., Gyevikult Nkft. és az AKTV Kft. beszámolója 
kapcsán; 

 
- szeptember hónapban kéri az Algyői Ifjúsági Önkormányzatra vonatkozó 

rendelet és a korábban hozott határozatok felülvizsgálatát; 
 
- október hónapban tájékoztatást kér a 2020. évi költségvetési rendelet 

módosításáról, illetve az önkormányzat anyagi helyzetéről az adóbevételek 
ismeretében; 

 
- a 2021. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai tárgyú előterjesztést 

október hónap helyett november hónapban kéri tárgyalni. 
 
 
2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal és 

az 1) pontban foglalt kiegészítésekkel jóváhagyja Algyő Nagyközség Képviselő-
testületének 2020. évi II. félévi munkatervét. 

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

munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről. 
 
 
 
 



 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Füzesy István alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Képviselők 
6. Intézményvezetők 
7. Hivatal csoportvezetői 
8. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
9. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Molnár Áron sk. 

 
 
 
 
 

dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet 130/2020. (VII.23.) Kt. határozathoz 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 

2020. év II. félévi munkaterve 
 
Szeptember hó 

1. Igazgatási csoport beszámolója 
Előterjesztő: Jegyző 

2. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2018-2019. évi nevelési évéről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

3. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2020/2021-es tanév megkezdésének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

4. Szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Jegyző 

5. TAO jégpálya üzemeltetőjének meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Megállapodás a Tisza Volán Sport Clubbal a TAO jégpálya üzemeltetése és 
hasznosítása vonatkozásában 
Előterjesztő: Polgármester 

7. GYEVIÉP Nkft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

8. AKTV Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása  
Előterjesztő: Ügyvezető 

9. GYEVITUR Nkft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

10. GYEVIKULT Nkft. 2019. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

11. GYEVITUR Nkft. beszámolója a 2020. januártól 2020. augusztus hónapig hatályos 
lezárt időtartamra történő beszámolót 
Előterjesztő: Ügyvezető 

12. Algyői Ifjúsági Önkormányzatra vonatkozó rendelet és a korábban hozott 
határozatok felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

 
 
Október hó 

1. Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól 
Előterjesztő:  Gyevikult Nkft ügyvezető 

Gyevitur Nkft. ügyvezető 
Civil szervezetek vezetői 

2. Beszámoló a 2020. évi költségvetés módosításáról és az önkormányzat anyagi 
helyzetéről az adóbevételek ismeretében 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tanévkezdésének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

 
 



 
 

November hó 

1. Az Önkormányzat 2020. évi I-III. negyedévi mérlegjelentése és költségvetési 
jelentése 
Előterjesztő: Polgármester 

2. A 2021. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Pénzügyi és Adócsoport vezető 

5. Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2020. évi pályázati 
tevékenységéről  
Előterjesztő: Polgármester és Intézményvezetők 

6. Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2021. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Alpolgármester 

8. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának megállapítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 

  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

131/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat kiírása az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 

intézményvezetői álláshely betöltésére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pályázat kiírása az Algyői Egyesített Szociális 
Intézmény intézményvezetői álláshely betöltésére” tárgyában készült előterjesztését, és 
a következő határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt azzal, hogy a határozat 
melléklete szerinti pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán közzé tegye. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi tagokból álló bizottságot kéri fel a 
pályázatok véleményezésére: 

 
− Dr. Gubacsi Enikő, Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
− Nagy Miklós Jenőné dr., Humán és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettes 
− Oláh Dániel, Humán és Ügyrendi Bizottság tag 
− Dr. Varga Ákos jegyző 
− egy fő szakmai érdekképviseleti szövetség vagy egyesület képviselője, 

szakmai kollégium tagja 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin, AESZI intézményvezető 
4. Horgos Nóra, személyügyi referens 
5. HÜB tagok 
6. Szakmai Kollégium képviselője (jegyző által) 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 
 

Melléklet a 131/2020. (VII.23.) Kt. határozathoz 
 
 

Pályázati felhívás 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület pályázatot hirdet az  
Algyői Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláshely betöltésére 

 
Képesítési és egyéb feltételek: 

• a 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében előírt iskolai végzettség; 
• legalább 5 év szakmai gyakorlat; 
• büntetlen előélet; 
• a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés; 
• magyar állampolgárság; 
• cselekvőképesség; 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• integrált intézményvezetői gyakorlat; 
• szociális szakvizsga megléte. 

 
Pályázathoz csatolni kell: 

• részletes, szakmai önéletrajz;  
• intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket 

tartalmazó program; 
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása; 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok 

kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul; 
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 
• nyilatkozat a Kjt. 41-44.-§-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve 

azokat az állás betöltése esetén a megbízás időpontjáig megszünteti. 
 
Bérezés: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
irányadóak. 
 
A beosztás betöltésének időpontja:  
2021. január 1. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2021. január 1. - 2025. december 31. 
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
Postai úton a pályázatnak az Algyői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével 
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.), vagy személyesen benyújtva dr. Varga Ákos jegyzőnek. 
 



 
 

A pályázati anyagok egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. október 31. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. november 30. 
 
A döntési jogkör gyakorlója: 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 
 
A pályázati hirdetmény közzétéve: 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, Algyő Nagyközség honlapján. 

 
  



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2020. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

132/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri 

határozatokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2020. július 23. napján megtartott ülésén 
megvitatta Molnár Áron polgármester „Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott 
polgármesteri határozatokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 
 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, és jóváhagyólag elfogadja Molnár Áron 
polgármester beszámolóját a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

133/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2020. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta 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. július 23. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

134/2020. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2020. július 23. 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: 
 


