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85/2021. (V.5.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetése  

végrehajtásáról szóló beszámolójának és pénzmaradványának 
elfogadása 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében az „Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámolójának és pénzmaradványának elfogadása” tárgyú 
előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 

 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót 2.862.890.962.- forint 
halmozódás mentes bevételi-, és 2.111.303.160.- forint halmozódás mentes 
kiadási főösszeggel jóváhagyom. 

 
2. A Képviselő-testület nevében a 2020. évi pénzmaradvány összegét 751.587.802.- 

forinttal hagyom jóvá. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport vezető 
4. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 6723 Szeged, Tó u. 14/B. 
5. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
A határozat hiteléül: 
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86/2021. (V.5.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:   Algyő Nagyközség Településrendezési eszközök módosításának 

elindítása a 1771/14 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában  
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében az „Algyő Nagyközség Településrendezési eszközök módosításának 
elindítása a 1771/14 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában” tárgyú előterjesztés kapcsán a 
következő határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Településrendezési eszközök módosításának soron kívüli 
elindítását rendelem el közösségi célú fejlesztések megvalósításának támogatása 
érdekében azzal, hogy az Algyő, belterület 1771/14 helyrajzi számú építési telek 
kapjon „Vt” jelű településközponti vegyes besorolást. Közösségi érdekből a telek 
kiemelt fejlesztési területként kezelendő. 

 
2. Algyő Nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán a 

felmerülő költségeket a 1771/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa viseli, a határozat 
mellékletét képező megállapodás szerint. 

 
3. 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 lefolytatását 
előzetesen nem tartom szükségesnek. 
 

4. A veszélyhelyzet megszűnését követően, amennyiben az eljárás még folyamatban 
van, a beérkező vélemények elfogadása vagy elutasítása tekintetében a Képviselő-
testület hatáskörét átruházom a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságra. 

 

Felelős: Berényi András 
Határidő: azonnal 
 

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. A-Mezőgép Kft. 6750 Algyő, Pf.:4. 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

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

A határozat hiteléül: 

mailto:balogh.miczi@ujleptekbt.hu


Melléklet a 86/2021. (V.5.) Pm. határozathoz 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

amely le trejo tt egyre szro l Algyő Nagyközség Önkormányzata 
    Sze khely: 6750 Algyo , Kaste lykert u. 40., 
    ke pviselete ben: Molna r A ron polga rmester, 

To rzsko nyvi azonosí to sza m: 726973 
KSH Statisztikai sza mjel: 15726975-8411-321-06 
Ado sza m: 15726975-2-06 
Banksza mlasza m: Raiffeisen Bank 12067008-00190442-
00100003 

    mint Megrendelo  (a tova bbiakban: Megrendelő), 
 

valamint Balogh Tünde magántervező egyéni vállalkozó 
TN: MÉ K TT 06-0006 
6726 Szeged, Ta rogato  u. 24. 
leveleze si cí m: 6726 Szeged, Pe cskai utca 15. 
Nyilva ntarta si sza m: 43546484 
Ado sza m: 45587553-1-26 (kisado zo ) 
Banksza mlasza m: OTP 11773353-02056650 
mint Tervezo  (a tova bbiakban: Tervező),    

   
valamint A-MEZŐGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság  

 sze khely: 6782 Mo rahalom, Ro szkei u t 38. 
ke pviselete ben: Gubacsi Szila rd u gyvezeto  
Ce gjegyze ksza m: Cg. 06 09 017433 
Ado sza m: 23431045206 

 Sza mlavezeto  pe nzinte zet: ÉRSTÉ BANK  
Banksza mlasza m: 11600006-00000000-49413771 
mint Ko ltse gviselo  (a tova bbiakban: Költségviselő) 

   
ko zo tt a mai napon az ala bbi felte telekkel:   
 
Előzmények: 
 
Megkerese s e rkezett Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata hoz Algyo  Nagyko zse g 
Telepu le srendeze si eszko zei mo dosí ta sa ra vonatkozo  va ltoztata si sza nde kro l. 
Megrendelo  a 86/2021. (V.05.) Polga rmesteri hata rozata ban Algyo  Nagyko zse g 
Telepu le srendeze si eszko zei mo dosí ta sa nak soron kí vu l to rte no  elindí ta sa ro l do nto tt. A 
Telepu le srendeze si eszko zo k mo dosí ta sa t e rinto  terveze si munka latok elve gze se vel a 
Tervezo t bí zza meg a Megrendelo  a Ko ltse gviselo  teljes ko ltse gvisele se mellett.  
 
1. A szerződés tárgya: 

 
Algyo  Nagyko zse g 1771/14 helyrajzi sza mu  telke re vonatkozo an Algyo  Nagyko zse g 
Telepu le srendeze si eszko zeinek mo dosí ta sa a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(tova bbiakban: Eljr.) 42. § szerinti ta rgyala sos elja ra ssal a ko vetkezo k szerint: 
Az 1771/14 hrsz. u  telek besorola sa   jelenleg   módosítás 
után: 
Területfelhasználási kategória:  kereskedelmi szolgáltató településközponti  
      gazdasági   vegyes  
Beépítés módja:    szabadonálló   szabadonálló 
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Megengedett legnagyobb beépítettség 40 %    40 % 
Megengedett építménymagasság  max. 7,5 m   max. 7,5 m 
Legkisebb kialakítható telekterület  720 m2   720 m2 
 
2. Kapcsolattartók: 

 
2.1. A szerzo de s teljesí te se hez szu kse ges egyu ttmu ko de s kerete ben a felek re sze ro l 
kapcsolattarto k megneveze se: 

 
2.1.1. Megrendelo  kapcsolattarto ja: 

Berényi András 
Tel. sza m: +36204490616 
Émail: berenyi.andras@algyo.hu  
 

2.1.2. Tervezo  kapcsolattarto ja: 
Balogh Tünde 
Tel. sza m: +36204290702 
Émail: balogh.miczi@ujleptekbt.hu 
 

2.1.3. Ko ltse gviselo  kapcsolattarto ja 
Gubacsi Szilárd ügyvezető 
Tel.sza m: +36  
Émail: amezogep@gmail.com 

 
3. Tervezési követelmények: 

 
3.1. Tervezo  a szerzo de s szerinti tervet a szerzo de skor hata lyban le vo  jogszaba lyok, 
hato sa gi elo í ra sok, mu szaki elo í ra sok, szabva nyok, szakmai ko vetelme nyek 
figyelembeve tele vel ke szí ti el. 
3.2. Tervezo  va llalja a tervek vektorgrafikus forma tumban to rte no  a tada sa t (.dwg) a 
Megrendelo  re sze re a teljesí te s helye n. 

 
4. Munkarészek, teljesítési határidők: 

 
4.1. Munkare szek: Az Eljr. elo í ra sa szerinti ko vetkezo  tartalommal ke szí tendo k el a 
munkare szek 

4.1.1. A terv megalapoza sa ra felhaszna lhato  az Algyo  Telepu le sfejleszte si 
koncepcio ja hoz e s Integra lt telepu le sfejleszte si strate gia ja hoz 2016-ban 
ke szu lt Megalapozo  vizsga lat, melyet a Ke pviselo -testu let a 286/2016. 
(VII.21.) Kt. hata rozattal fogadott el. 
Eljr. 1. melle klete (A megalapozo  vizsga lat tartalmi ko vetelme nyei) ala bbi 
tartalmi elemei 
I. HÉLYZÉTFÉLTA RO  MUNKARÉ SZ (csak a mo dosí ta ssal e rintett helyszí nre) 
1.6.1. A hata lyban le vo  telepu le srendeze si eszko zo k 
1.14. Az e pí tett ko rnyezet vizsga lata a mo dosí ta ssal e rintett helyszí nre 
1.14.1. Teru letfelhaszna la s vizsga lata 
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsga lat 
1.14.5. Az e pí tme nyek vizsga lata 
1.14.5.1. funkcio , kapacita s 
1.14.5.2. bee pí te si jellemzo k (bee pí te si mo d, bee pí te si me rte k, su ru se g) 
1.14.7. Az e pí tett ko rnyezet konfliktusai, proble ma i 
1.15. Ko zlekede s 
1.16. Ko zmu vesí te s 
1.17.9. Fenna llo  ko rnyezetve delmi konfliktusok, proble ma k 
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2. HÉLYZÉTÉLÉMZO  MUNKARÉ SZ (csak a mo dosí ta ssal e rintett helyszí nre) 
2.1. Vizsga lt te nyezo k elemze se, egyma sra hata suk elemze se a mo dosí ta s 
vonatkoza sa ban 
3. HÉLYZÉTÉ RTÉ KÉLO  MUNKARÉ SZ (csak a mo dosí ta ssal e rintett 
helyszí nre) 
3.1. Helyzetelemze s eredme nye nek e rte kele se 

4.1.2. Eljr. 3. melle klete (Az ala ta maszto  javaslat tartalmi ko vetelme nyei) ala bbi 
tartalmi elemei  
1.2.1. A telepu le sszerkezeti va ltoza sok bemutata sa (az egyes 
teru letfelhaszna la si, illetve egye b szerkezeti va ltoza sok pontokba szedve, 
lehata rolva az adott va ltoza s bemutata sa) – a teru let a hata lyos 
telepu le sszerkezeti tervben – a javasolt mo dosí ta s e s indokla sa. 
7. Szaba lyoza si koncepcio . 
A fenti tartalmat a leí ro  munkare sz logikai o sszefu gge sei szerint lehet 
ta rsí tani egyma ssal, a fejezetcí meknek nem kell szo  szerint megjelenniu k a 
tervanyagban. 

 
4.2. Teljesí te si hata rido k 

 
4.2.1. Ve leme nyeze si dokumenta cio  elke szí te se (Jo va hagya sra keru lo  e s 

ala ta maszto  munkare szek) 
Hata rido : a szerzo de s hata lyba le pe se to l sza mí tott 45 napon belu l, az 
elo sza llí ta si jog fenntarta sa val 
Megrendelo nek: 2 komplett pld. + felto lte s a www.ujleptekbt.hu web-oldalra 

4.2.2. A ve gso  ve leme nyeze sre szolga lo  mo dosí ta si tervanyag dokumenta la sa 
Hata rido : Eljr. szerinti Partnerse gi egyeztete s leza ra sa t ko veto  7 munkanapon 
belu l 
Megrendelo nek: 1 komplett pld. cd-lemezzel + felto lte s a www.ujleptekbt.hu 
web-oldalra 
Ko ltse gviselo nek: elektronikus leve lben .pdf a lloma ny. 

4.2.3. A mo dosí ta si tervanyag dokumenta la sa ke pviselo -testu leti elo terjeszte sre  
Hata rido : a llami fo e pí te szi za ro  ve leme ny ke zhezve tele t ko veto  7 
munkanapon belu l 
Megrendelo nek: elektronikus leve lben 

4.2.4. A jo va hagyott tervek dokumenta la sa  
Hata rido : jo va hagya st ko veto  10 munkanapon belu l 
Megrendelo nek: 2 pld. a mo dosí tott tervlapokbo l + 5 pld. cd-lemez az 
egyse ges szerkezetu  telepu le srendeze si eszko zo kro l 
Ko ltse gviselo nek: 1 pld. cd-lemez az egyse ges szerkezetu  telepu le srendeze si 
eszko zo kro l 

4.2.5. A nem hata rido ben to rte no  teljesí te s esete n a Tervezo  a te nyleges teljesí te s 
va rhato  ido pontja ro l ko teles a Megrendelo t e s a Ko ltse gviselo t í ra sban 
e rtesí teni, ke sedelmes teljesí te s esete n az eredeti teljesí te si hata rido t 
megelo zo  15 napon belu l, elo teljesí te s esete n a va rhato  teljesí te st megelo zo en 
15 nappal. 
 

5. A teljesítés módja, helye: 
 

5.1. A Tervezo  a hata rido re elke szí tett tervet a 4. pontban megjelo lt pe lda nysza mban 
e s mo don a Megrendelo  e s Ko ltse gviselo  kapcsolattarto ja nak juttatja el. 

 
6. Tervezési díj: 
 
Tervező az 1. pontban meghatározott, szerződés tárgyát képező munka elvégzéséért  
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450.000.- Ft, azaz négyszázötvenezer forint alanyi ÁFA-mentes tervezői díjra 
jogosult, melynek költségeit a Költségviselő vállalja viselni. 
A terveze si dí j maga ba foglalja az alva llalkozo k dí ja t, a Tervezo  ezen te teleken felu l 
Megrendelo vel/Ko ltse gviselo vel szemben egye b ko ltse get semmilyen jogcí men nem 
e rve nyesí thet. 
Az elo zetesen ko zo lt formai, vagy tartalmi ko vetelme nyeknek, vagy a jogszaba lyi 
elo í ra soknak nem megfelelo  sza mla kiegyenlí te se nek ke sedelme vel o sszefu ggo  anyagi e s 
jogko vetkezme nyeket Tervezo  viseli. 
 
7. A díjfizetés menete, módja:  

 
7.1. Tervezo  a ve gso  ve leme nyeze si dokumenta cio  a tada sakor a szerzo de sszeru  
teljesí te st igazolo  teljesí te si igazola s Megrendelo  a ltali kia llí ta sa uta n jogosult a tervezo i 
dí jro l sza mla t kia llí tani. Tervezo  a ltal kia llí tott sza mla o sszege t a Megrendelo  a tutala ssal 
teljesí ti legke so bb a sza mla ke zhezve tele to l sza mí tott 15 napon belu l. A teljesí te si igazola s 
kia llí ta sa ra Megrendelo  ke pviselo je, Molna r A ron polga rmester, jogosult. 

 
7.2. Miuta n a Megrendelo  a Tervezo  banksza mla ja ra utalja a dí jo sszeget, a terveze si 
dí jro l sza mla t a llí t ki a Ko ltse gviselo  re sze re 450.000.-Ft + ÁFA, azaz 
négyszázötvenezer forint + ÁFA összegről. 
A sza mla ke zhezve tele t ko veto  15 napon belu l a Ko ltse gviselo  a Megrendelo  
banksza mla ja ra utalja a dí jo sszeget. 

 
7.3. Fizete si ke sedelem esete n a ke sedelemmel e rintettet (Tervezo t vagy a 
Megrendelo t) a Polga ri To rve nyko nyvro l szo lo  2013. e vi V. to rve ny 6:48. § szerinti 
ke sedelmi kamat illeti meg. Amennyiben a Ko ltse gviselo  a 6. pont szerinti terveze si dí jat 
a Megrendelo  re sze re nem fizeti meg, a mo dosí ta si terv a tova bbiakban nem haszna lhato  
fel sem ve leme nyeze sre, sem jo va hagya sra. 

 
8. Felek jogai, kötelezettségei: 

 
8.1. Tervezo  jelen szerzo de s ala í ra sa val kijelenti e s jo ta ll aze rt, hogy rendelkezik a 
szerzo de s ta rgya ban re szletezett feladatok ella ta sa hoz szu kse ges jogosultsa ggal, a 
jogszaba lyokban elo í rt felte teleknek megfelel. 

 
8.2. Tervezo  jo ta ll a jelen szerzo de sben foglalt ko telezettse geinek szerzo de sszeru  
teljesí te se e rt, tova bba  az alkalmazott megolda sok, elja ra sok alkalmassa ga e rt e s 
mino se ge e rt. 

 
8.3. Tervezo  hiba s vagy hia nyos szolga ltata sa esete n a neki felro hato an okozott 
ka roke rt teljes felelo sse ggel tartozik. 
 
9. Hiányos, késedelmes teljesítés: 

 
9.1. Ha a Megrendelo  a terv a tve tele to l sza mí tott 15 napon belu l í ra sban e szreve telt 
tesz, a Tervezo  az e szreve telekre nyilatkozni ko teles, illetve a szu kse ges mo dosí ta sokat, 
kiege szí te seket az e szreve tel alapja n az abban ro gzí tett hata rido ig elke szí ti. A szerzo de s 
szerint a Tervezo  feladata t ke pezo  hia nyossa gok po tla sa ig a Megrendelo  a teljesí te st nem 
ismeri el. 

 
9.2. Felek mega llapodnak abban, hogy a Tervezo  saja t hiba ja bo l eredo  ke sedelme 
esete n a Ko ltse gviselo  jogosult az A FA -val no velt terveze si dí j 1 %-a nak megfelelo  
ke sedelmi ko tbe r me rte ke vel naponta a szerzo de s szerinti terveze si dí jat cso kkenteni. 
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9.3. Tervezo  a netto  tervezo i dí j 30 %-a nak megfelelo  o sszegu  meghiu sula si ko tbe r 
megfizete se re ko teles, ha a szerzo de s teljesí te se olyan okbo l va lt lehetetlenne , melye rt a 
Tervezo  a felelo s. A Felek meghiu sula snak tekintik, amennyiben a Tervezo  15 napta ri 
napon tu li ke sedelembe esik. 

 
10. A szerződés megszűnése, módosítása 

 
10.1. Jelen terveze si szerzo de s megszu nik, ha 

− a szerzo de sben foglaltak valamennyi fe l a ltal teljesí te sre keru ltek, 
− Megrendelo  a szerzo de sto l ela ll, 
− ba rmelyik fe l a szerzo de st felmondja, 
− ba rmelyik fe l megszu nik, kive ve, ha joguto dja van. 
 

10.2. A Felek ba rmelyike szerzo de sszege s esete n a szerzo de s azonnali hata lyu  
felmonda sa ra jogosult. Szerzo de sszege snek mino su l minden olyan magatarta s vagy 
mulaszta s, amelynek sora n ba rmelyik fe l jogszaba ly, ill. a szerzo de s alapja n o t terhelo  
ba rmely ko telezettse ge nek teljesí te se t elmulasztja. 

 
10.2.1. Szerzo do  Felek su lyos szerzo de sszege snek tekintik ku lo no sen azt, ha: 
− Tervezo  olyan tervmegolda st alkalmaz, amelyhez a Megrendelo  nem ja rult 

hozza ; 
− Tervezo  a Megrendelo  felszo lí ta sa ra, a Megrendelo  a ltal kifoga solt vagy hia nyolt 

cselekme nyeket nem orvosolja vagy po tolja a megadott hata rido n belu l, vagy 
isme telten szerzo de sszege st ko vet el; 

− Tervezo  a Megrendelo  elo zetes jo va hagya sa hia nya ban ve gez a jelen szerzo de s 
szerint Megrendelo i do nte si jogko rbe tartozo  feladatokat; 

− Tervezo  a teljesí te st jogos ok ne lku l megtagadja; 
− Tervezo  15 napta ri napon tu li ke sedelembe esik. 

 
10.3. A jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, de a felmondást közlő fél köteles a 
másik féllel időarányosan elszámolni,. Felmondási idő: 30 nap 

 
10.4. Jelen szerződés módosítására csak mindkét fél e célra felhatalmazott 
képviselőjének aláírásával kerülhet sor. 

 
11. A felek együttműködése: 

 
11.1. Megrendelő és a Költségviselő a teljesítést minden rendelkezésre álló eszközzel 
előmozdítja, a felek egymást a szerződés teljesítése érdekében minden lényeges 
körülményről tájékoztatják. A Tervező jogosult a Megrendelőtől és a Költségviselőtől a 
munkálatok zavartalan végzése szempontjából lényeges kérdésekben állásfoglalást, 
illetve utasítást kérni. 

 
11.2. Megrendelő az írásos észrevételeket a Tervező részére legkésőbb azok 
beérkezését követő munkanapon megküldi. 

 
12. Szerzői jogok, szabad felhasználás 

 
12.1. Jelen szerződés alapján elkészített tervdokumentációkra a szerződésben megjelölt 
tervezési díj ellenében Megrendelő kiköti az 1999. évi LXXVI. törvény szerint a szabad 
felhasználás jogát, melynek értelmében a dokumentumokra a Megrendelő határozatlan 
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely 
magában foglalja az átdolgozásának/átdolgoztatásának jogát is.  
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12.2. Tervező szavatol azért, hogy jelen szerződés alapján átengedett jogokkal minden 
korlátozás nélkül rendelkezik és nincs akadálya annak, hogy a Megrendelő az átengedett 
jogok tekintetében kizárólagosságot szerezzen. 

 
12.3. Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Megrendelőtől 
adatszolgáltatásként kapott alaptérképet kizárólag a munkavégzés céljából és idejére, 
kizárólag a szerződés tárgya szerinti munkára használja fel, nem adja át harmadik félnek 
továbbá, hogy a munkavégzés befejezése után az állományt tartalmazó adathordozókat a 
Megrendelő részére visszaszolgáltatja, a saját adathordozóiról az adatokat törli és írásos 
nyilatkozatot ad a Megrendelő részére arról, hogy az adatokat törölte a rendszereiről és 
arról másolatot nem készített. Az adatállomány felhasználási jogosultsága nem terjed ki 
semmilyen formában GPS és más kézi, hordozható számítástechnikai eszközön történő 
használatra. 

 
13. Záró rendelkezések: 

 
13.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény szabályai, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok és 
előírások az irányadók. 

 
13.2. Tervező kijelenti, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy változás 
esetén Megrendelő részére haladéktalan tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan 
tartalmú nyilatkozat esetén Megrendelő a szerződést felmondja, vagy – ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor – akkor attól eláll. Tervező haladéktalanul köteles 
tájékoztatni Megrendelőt, ha a szerződés megkötését követően vele szemben 
végrehajtási eljárást, csődeljárást, végelszámolást, felszámolási eljárást kezdeményeznek 
vagy jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 

 
13.3. A felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen szerződés alapján végzett 
tervezési munkáról a feladat teljesítése során, azzal összefüggésben tudomására jutott 
adatokról, információkról a sajtót és az elektromos médiákat csak a Megrendelővel és a 
Költségviselővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben, azok kifejezett 
beleegyezésével tájékoztathatja.  

 
13.4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítéséből eredő vitás kérdés rendezését 
személyes egyeztetés útján kísérlik meg. Énnek sikertelensége esetén, a vitás kérdések 
rendezésére a felek a Szegedi Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Szegedi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
13.5. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban 
tudomásukra jutó, birtokukba kerülő, ill. egymásnak átadott minden személyes adatot 
bizalmasan kezelnek, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden 
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok 
biztonságát garantálja. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes 
adatok kezelését a hatályos jogszabályokban meghatározott  követelményeknek, 
különösen pedig az Éurópai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kiadott, 2018. május 
25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ÉK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló (ÉU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data 
Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
(Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik. 
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Felek kijelentik, hogy jelen szerzo de st, mint akaratukkal mindenben megegyezo t, 
jo va hagyo lag e s ce gszeru en í rja k ala . 
 
Az okiratot ala í ro  felek egyezo en kijelentik, hogy ke pviseleti joguk jelen szerzo de s 
megko te se vonatkoza sa ban nem a ll korla toza s alatt. 
 
 
 
 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata  
 

Megrendelo  
ke pv.: Molna r A ron polga rmester 

 
kelt: Algyo , 2021. ………………………….. 
 
 
 
 

 

A-MEZŐGÉP Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Ko ltse gviselo  
ke pv.: Gubacsi Szila rd u gyvezeto  

 
kelt.: Algyo , 2021. ………………………….. 

 

Balogh Tünde 
maga ntervezo  egye ni va llalkozo  

Tervezo  
 
kelt: …………….., 2021. ………………………… 

 

  
 

   
Melle klet: 

Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata 86/2021. (V.05.) Polga rmesteri hata rozata 
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87/2021. (V.5.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Hulladékudvar üzemeltetési feladatainak átadása a Szegedi 

Hulladékgazdálkodási Nkft. részére II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Hulladékudvar üzemeltetési feladatainak átadása a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nkft. részére II.” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő 
határozatot hozom: 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közötti, a 
határozat mellékletét képező Üzemeltetési szerződést jóváhagyom, és aláírásommal 
hitelesítem. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) 
6. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 

 
 
A határozat hiteléül: 

  



Melléklet a 87/2021. (V.05.) Pm. határozathoz 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye:   6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

Képviseli:   Molnár Áron polgármester 

PIR szám:   726973 

Adószám:   15726975-2-06 

KSH statisztikai számjel: 15726975-8411-321-06 

Tel:      +36/62/517-517 

Fax:    +36/62/517-516 

E-mail:     ph@algyo.hu 

 

mint Tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos), valamint a 

 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Székhelye:   6728 Szeged, Városgazda sor 1. 

Képviseli:   Makrai László ügyvezető igazgató 

Cégjegyzékszám:   06-09-022850 

KSH azonosító:  25595417-3821-572-06 

KÜJ azonosító:  103479651 

KTJ azonosító:  102522678 

Adószáma:   25595417-2-06 

Bankszámlaszáma:  12001008-01561765-00100008 

Tel:      +36/62/777-177 

Fax:    +36/62/777-178 

E-mail:     hulladek@szegedihulladek.hu 

 

mint Üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott 

helyen és napon a következő feltételekkel: 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a saját tulajdonában álló Algyő 1480/2 hrsz. alatti algyői 

hulladékgyűjtő udvar és a hozzá tartozó vagyonelemek és eszközrendszer (a továbbiakban: 

hulladékudvar) üzemeltetéséről a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és -fejlesztési 

Nonprofit Kft. útján gondoskodik. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 37/B. § alapján a 

települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló 

hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - amennyiben nem adják 

át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 

biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.  

 

Felek megállapítják, hogy 2017. október 01. napján a HG-5101/2017*8 iktatószám alatt 2027. 

szeptember 30. napjáig hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötöttek 

egymással, melyet Felek 2021. április 21. napján módosítottak. 

 

A fentiekre tekintettel Algyő Nagyközség Önkormányzata a hulladékudvart a Ht. hivatkozott 

rendelkezéseire tekintettel a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok maradéktalan ellátása érdekében 

üzemeltetésre át kívánja adni. 
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A szerződés tárgyát képező vagyonelemek üzemeltetése gyakorlásának szabályait a Felek az 

alábbiak szerint állapítják meg: 

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. A Tulajdonos üzemeltetésbe adja, az Üzemeltető pedig üzemeltetésbe veszi az algyői 

hulladékgyűjtő udvart. A hulladékudvarral átadásra kerülő vagyonelemek, eszközrendszer 

felsorolását a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

2. A felek rögzítik, hogy az átadásra kerülő hulladékudvar az átadott vagyonelemekkel és 

eszközrendszerrel megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. 

 

3. A Tulajdonos köteles a vagyonelemek és az eszközrendszer birtokát a jelen szerződés 

aláírását követő 5 munkanapon belül az Üzemeltetőre átruházni. 

 

4. A felek a birtokátruházáskor az átadott vagyonelemeket és eszközrendszert 

jegyzőkönyvben rögzítik, egyben azok átadáskori állapotának rögzítése végett 

fotódokumentációt is készítenek. Felek a birtokba adási jegyzőkönyvben rögzítik a közüzemi 

mérőórák állását. 

 

5. Az Üzemeltető köteles a vagyonelemeket és az eszközrendszert a Ht., a települési 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a 

birtokátruházás napjától üzemeltetni és a hulladékudvar igénybevételét a lakosság részére az 

Üzemeltető nevére szóló hulladékgyűjtői udvar hulladékgazdálkodási engedélyének hatályba 

lépésének napjától biztosítani. 

 

6. Az Üzemeltető minimálisan köteles a hulladékgyűjtő udvaron a 08 01 11*, 08 03 17*, 

15 01 06, 15 01 10*, 15 01 11*, 20 01 21* és a 20 02 01 HAK kódú, valamint az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő **-al megjelölt hulladékokat 

a rendelkezésre álló kapacitás erejéig átvenni. 

 

7. Üzemeltető a hulladékgyűjtő udvaron minimálisan begyűjtendő 6. sz. pontban rögzített 

hulladékokat, amelyre hulladékgazdálkodási engedélye kiterjed köteles a Szeged, Sándorfalvi 

úti Regionális Hulladéklerakó Telepre beszállítani további kezelés, hasznosítás, illetve 

ártalmatlanítás céljából. 

 

8. Üzemeltető a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet szerint köteles ellátni. Üzemeltető az átvett hulladékokról igény 

szerint analitikus nyilvántartással alátámasztva köteles adatszolgáltatást biztosítani a 

Tulajdonos számára. 

 

II. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

1.  A szerződés időbeli hatálya: 

 

1.1. Jelen szerződés a szerződés aláírásának napján lép hatályba.  

 

1.2. A szerződést a Felek a hatályba lépés napjától számított határozott időre, a közöttük 

2017. október 01. napján a HG-5101/2017*8 iktatószám alatt létrejött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés hatályáig, de legkésőbb 2027. szeptember 30. napjáig kötik. 
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III. BÉRLETI DÍJ (HASZNÁLATI) DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető részére jelen szerződésben 

meghatározott időtartamra nem kerül megállapításra üzemeltetési jog ellenérték, figyelemmel 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 19. pontja 

szerinti hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, valamint a Nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében foglalt rendelkezésre, mely szerint nemzeti 

vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, 

valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz 

szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe. 

 

IV. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei: 

 

1.1.  A Tulajdonos szavatol azért, hogy harmadik személy nem rendelkezik olyan joggal, 

mely az Üzemeltetőt megakadályozná a közfeladat ellátásra átadott hulladékudvar és a hozzá 

tartozó vagyonelemek és eszközrendszer használatában, illetve amely az Üzemeltető jelen 

szerződésben foglalt jogait sértené. 

 

1.2. A Tulajdonos jogosult a hulladékudvar működtetését az ahhoz biztosított vagyont, 

valamint a vagyon működtetés érdekében jogszabályokban előírt hatósági engedélyek meglétét, 

a dokumentációs kötelezettségek teljesítését és a hulladék nyilvántartást ellenőrizni. 

 

1.3. A Tulajdonos köteles a közfeladat ellátás hatékony és folyamatos ellátásához az 

Üzemeltető számára szükséges információkat biztosítani. 

 

1.4. A Tulajdonos köteles az Üzemeltető által jelzett, a zavartalan üzemeltetés érdekében 

szükségessé váló beruházásokat, pótlásokat, felújításokat, rekonstrukciókat saját költségére 

elvégezni, pénzügyi elszámolásukat követően aktiválni. A Tulajdonos az elvégzett 

munkálatokat köteles I. osztályú minőségben a tőle elvárható gondossággal jó gazda módjára 

végezni. 

 

1.5. A Tulajdonos köteles az Üzemeltetőnek átadott használhatatlanná vált eszközök 

selejtezéséről és a könyvekből történő kivezetéséről az Üzemeltető kezdeményezése alapján 

gondoskodni. 

 

1.6. Ha a Tulajdonos a használatba adott vagyontárgyak nem rendeltetésszerű használatát, 

vagy az Üzemeltető olyan magatartását észleli, amely a jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségeinek nem felel meg, legalább 15 napos határidő kitűzésével követelheti a 

rendeltetésellenes vagy szerződésellenes magatartás megszüntetését. 

 

1.7. Tulajdonos jogosult a közfeladat ellátását és az ahhoz biztosított vagyont ellenőrizni. 

Amennyiben a vagyonkezelésbe adott eszközrendszer nem rendeltetésszerű használatát, vagy 

az Üzemeltető, vagy az Üzemeltetővel üzemeltetési szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató 

olyan magatartását észleli, amely a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem felel meg, 

legalább 15 napos határidő kitűzésével követelheti az Üzemeltetőtől a rendeltetésellenes, vagy 

szerződésellenes magatartás megszüntetését. Ha az Üzemeltető vagy az Üzemeltetővel 

üzemeltetési szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató a rendeltetés-, illetve szerződésellenes 

használatot – a Tulajdonos felhívása ellenére – tovább folytatja, a Tulajdonos kártérítést 

követelhet az Üzemeltetőtől. 

 
1.8. A Tulajdonos negyedévente legalább egy alkalommal, az Üzemeltető működésének 

zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrizheti az üzemeltetésbe adott önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodást, az eszközrendszer rendeltetésszerű használatát. 
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Az ellenőrzés során a Tulajdonos képviselője jogosult: 

• az Üzemeltető, mint üzemeltető telephelyére belépni és ott tartózkodni az Üzemeltető 

képviselőjének jelenlétében, 

• az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 

adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 

titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 

• az Üzemeltető arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 

információt kérni, 

• az átadott eszközök, vagyonelemek meglétét és állagát ellenőrizni, dokumentálni. 

 

A Tulajdonos az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Üzemeltetőt. 

 

2. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei: 

 

2.1.  Az Üzemeltető a szerződés hatályba lépésétől a hulladékudvart és az ahhoz tartozó 

egyes vagyonelemeket használatba veszi, hasznosítja, hasznait szedi, ugyanakkor az átvett 

vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt gazdasági társaságba nem pénzbeli 

hozzájárulásként nem viheti be és a közfeladat ellátás jogát másnak nem engedheti át. 

 

2.2. Üzemeltető az eszközrendszert rendeltetésszerűen, az üzemeltetési szerződésnek, a 

meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az 

eszközrendszerre vonatkozó üzemeltetési előírások betartásával, a közvagyont használó 

személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül 

jogosult birtokolni és használni. 

 

2.3. Az Üzemeltető köteles az eszközrendszer üzemeltetéséhez szükséges hatósági és egyéb 

engedélyeket beszerezni, jogszabályváltozás esetén a megfelelő működési feltételeket 

biztosítani. A hulladékgyűjtő udvar megnyitására kizárólag a műkődési feltételek jelen pontban 

megfogalmazott teljesítését követően kerülhet sor.  

 

2.4. Üzemeltető köteles az eszközrendszer üzemeltetéséhez szükséges érvényes hatósági és 

egyéb engedélyeket, valamint azok módosításainak másolati példányát a Tulajdonos részére 

azok rendelkezésre állását követő 5 munkanapon belül elektronikus úton megküldeni. 

 

2.5. Az Üzemeltető köteles a használatába vett vagyonelemeket funkciójuk 

figyelembevétele mellett rendeltetésszerűen üzemeltetni, azok környezeti/ használatra alkalmas 

állapotát az elvárható állapotban megőrizni, a karbantartási, javítási munkákat saját költségére 

elvégezni.  

 

A munkálatokat az Üzemeltető köteles az állagfenntartás és a folyamatos szolgáltatás 

biztonságos ellátása érdekében szükség szerint elvégezni, elvégeztetni. 

 

2.6. Az alvállalkozó, illetve harmadik személy igénybevétele nem mentesíti az Üzemeltetőt 

a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése alól.  

 

2.7. Az Üzemeltető az elvégzett karbantartási, javítási munkálatokat köteles I. osztályú 

minőségben a tőle elvárható gondossággal jó gazda módjára végezni.  

 

2.8. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos jogosult a tevékenység zavarása 

nélkül fenti munkák elvégzést a helyszínen ellenőrizni. 

 

2.9. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetésre átvett vagyonelemeken felül az üzemeltetéshez, 

a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges vagyonelemeket térítésmentesen biztosítani. 

 

2.10. Az Üzemeltető köteles a birtokba adást követően az üzemeltetéssel összefüggő 

közüzemi díjakat a közüzemi szolgáltatók részére megfizetni. 
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2.11. Az Üzemeltető felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat, 

üzemeltetés következménye. Köteles az átvett eszközrendszer megóvása érdekében tett, 

halaszthatatlan intézkedéseiről a Tulajdonost írásban tájékoztatni. Az e kötelezettség 

megszegésével okozott kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) általános szabályai szerint felel. 

 

2.12. Az Üzemeltető köteles saját költségén gondoskodni a használatra átvett eszközrendszer 

• őrzéséről; 

• karbantartásáról egy szakvállalattól elvárható gondossággal; 

• üzemképességük biztosításáról; 

• az eszközrendszer és környezetének tisztán tartásáról, ápolásáról. 

 

2.13. A Tulajdonos előzetes írásbeli jóváhagyása mellett, a közfeladatainak ellátása érdekében 

az Üzemeltető jogosult teljesítési segédként harmadik személy igénybevételére a 

közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint. Harmadik személy igénybevétele nem 

mentesíti az Üzemeltetőt jelen szerződésben rögzített kötelezettségeiért fennálló felelőssége 

alól.  

 

2.14. Az Üzemeltető felelős az üzemeltetett eszközrendszerrel kapcsolatban a KRESZ, a 

tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó 

jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 
 

2.15. Az Üzemeltető köteles az általa üzemeltetett, közfeladata ellátásához használt 

eszközrendszer műszakilag és gazdaságilag szükséges részletezettségű eszköznyilvántartását 

vezetni, melyben szerepel legalább: 

• az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa, 

• az eszközökön elvégzett nagyobb hibaelhárítás és karbantartás műszaki tartalom a 

ráfordítási érték, idő megjelölésével, 

 

2.16. Az Üzemeltető köteles az átadott tárgyi eszközök teljes körű biztosításáról gondoskodni 

és a biztosítást jelen szerződés tartama alatt fenntartani. A biztosítást az átadott vagyonra 

vonatkozóan teljes körűen az Üzemeltető köteles megkötni és fizetni a biztosítási díjat. A 

biztosító intézetnek biztosítási szerződésben foglaltak szerinti káresemény esetén a Tulajdonos 

részére kell a kártérítést fizetnie. Az Üzemeltető az érvényes biztosítási kötvények másolatát 

köteles Tulajdonosnak megküldeni annak rendelkezésre állását követő 5 munkanapon belül. 

 

2.17. Az Üzemeltető köteles a káreseményt követő 8 naptári napon belül a Tulajdonost 

értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek átadott vagyonelemek működtetésével 

kapcsolatban következtek be. 

 

2.18. Az Üzemeltető köteles gondoskodni a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, de a 

saját tulajdonában lévő tárgyi eszközök vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosításáról, melyek 

káresemény következtében történő megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által 

Üzemeltetőnek fizetett kártérítés terhére az Üzemeltető köteles gondoskodni a megsemmisült 

eszköz legalább azonos szintű pótlásáról. 

 

2.19. A rendkívüli események elhárítását és helyreállítását az Üzemeltető haladéktalanul 

köteles megkezdeni, a kár enyhítése érdekében eljárni, s mindezekről a Tulajdonost 

haladéktalanul értesíteni. Rendkívüli esemény alatt értendő minden olyan nem tervezhető hatás, 

amely a szerződésben meghatározott vagyontárgyakat megsemmisíti, állagában kárt okoz vagy 

üzemét zavarja (pl.: baleset, katasztrófa stb.). 

 

2.20. Az Üzemeltető saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint az 

eszközök romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és viselni annak 

terheit. Az intézkedés elmaradása, vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 

költségnövekedést is az Üzemeltető köteles viselni. 
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2.21. Az Üzemeltető felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 

szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 

keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Üzemeltető kötelezettsége függetlenül attól, 

hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei vagy az érdekkörében eljáró 

személyek magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, 

hogy az adott helyzetben olyan magatartást tanúsított, ami a közvagyon használójától elvárható 

volt, illetve ha a bekövetkezett kárt vis maior okozta. 

 

2.22. Jelen szerződés lejárta, vagy bármely okból történő megszűnése esetén a szerződés 1. 

mellékletében felsorolt vagyontárgyakat, eszközrendszert az Üzemeltető köteles 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Tulajdonos részére térítésmentesen 

visszaadni. Az átadásról részletes jegyzőkönyv és fotódokumentáció is készül. 

 

V. ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBE VÉTELE, MENTESÜLÉS SZABÁLYAI 

 

1. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele 

 

1.1.  Az Üzemeltető az általa bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők teljesítéséért úgy 

felel,  

mintha saját maga teljesített volna. Üzemeltető az eszközrendszer üzemeltetési jogát harmadik 

félre nem ruházhatja át. 

 

1.2. Az Üzemeltető az alvállalkozók és egyéb közreműködők által okozott károkért teljes 

helytállási kötelezettséggel tartozik.  

 

2. A szerződés teljesítése alóli mentesülés szabályai 

 

2.1.  Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

 

2.2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 

zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 

járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, 

robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél 

érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak 

kiküszöbölni. 

 

2.3. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen 

annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni 

tudja szerződéses kötelezettségeit. 

 

2.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan körülmények, különösen vis maior események 

fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik 

Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 

Tulajdonos írásban másképp nem rendelkezett, az Üzemeltetőnek folytatnia kell a jelen 

szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen 

megvalósítható. 

 

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A szerződés megszűnik: 

 

1.1. Ha a szerződésben meghatározott időtartam eltelik és a Felek a szerződés 

meghosszabbításában nem állapodtak meg. 

 

1.2. A Felek közös megegyezésével. 
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1.3. Az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével. 

 

1.4. Az Üzemeltetőnek a szerződés szerinti önkormányzattal kötött közszolgáltatási 

szerződésének megszűnésével, vagy közszolgáltatói minősítésének, megfelelőségi 

véleményének megvonása esetén a törvényi határidők figyelembevételével. 

 

1.5. A Tulajdonos jogutód nélküli megszűnésével. 

 

1.6. A Tulajdonos vagyonkezelési joga megszűnésével. 

 

1.7. A szerződés megszűnése rendkívüli felmondással: 

 

Amennyiben a Felek bármelyike, a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a 

másik Fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő Felet a 

kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A 

szerződésszegő Fél köteles a szerződéses kötelezettségének észszerű határidőn, de legkésőbb 

30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik Fél által elfogadható módon 

orvosolni. Amennyiben a szerződésszegő Fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, 

a másik Fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követően felmondani. 

 

Rendkívüli felmondási oknak minősül különösen, ha az Üzemeltető: 

 

• adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint 6 hónapja 

lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott, 

• ellene megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a Tulajdonost nem tájékoztatja, 

• a Tulajdonos részére ellenőrzés során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy 

hamis nyilatkozatot tesz, 

• a javítási, karbantartási kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget. 

 

1.8. Rendkívüli felmondási oknak minősül különösen, ha a Tulajdonos az Üzemeltető 

szerződésszerű teljesítését bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza, vagy a szerződésben 

meghatározott kötelezettségét vétkesen megszegi és ezzel az Üzemeltetőnek kárt okoz. 

 

1.9. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely oknál fogva történő 

megszűnésekor/megszüntetésekor kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös 

tekintettel az Üzemeltető által a Tulajdonostól jelen szerződés időtartama alatt működtetésre 

átvett hulladékkezelő eszközrendszer-vagyon visszaszolgáltatására, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban.  

 

2. A szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 

 

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1.  Kapcsolattartók kijelölése: 

 

I. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.: 

• Lukács Attila műszaki igazgató-helyettes 

• Tel.: +36 30 998 3370 

• E-mail: lukacsa@szegedihulladek.hu 

II. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

1. Ludányi Attila, üzemeltetési referens 

2. Tel: +36 20 581 8158 

3. E-mail: ludanyi.attila@algyo.hu  

 

III. A Felek a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt, vagy a szerződés teljesítése 

érdekében bevont – nem aláíró – természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét,  
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online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása 

céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. Felek feladata annak biztosítása, hogy saját 

kapcsolattartói a másik fél részére az írásbeli adatkezelési hozzájárulást megadják. A 

hozzájárulás visszavonása esetén a fél új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az írásbeli 

adatkezelési hozzájárulást az érintett fél köteles beszerezni. 

 

IV. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy a szerződéskötés során a felek képviseletében 

eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy, valamint a szerződésben a felek részéről 

kapcsolattartóként bevont – nem aláíró – természetes személy személyes adatait kizárólag a 

jogszabályok által megengedett keretek között, a szerződés teljesítése, vagy annak elősegítése 

céljából kezelik. 

 

2.  A Felek a szerződéses jogviszonnyal, a szerződés értelmezésével, továbbá a szerződés 

teljesítésével összefüggésben felmerülő vitás ügyeket elsősorban békés úton, egymás közötti 

egyeztetés formájában kötelesek rendezni. A Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáik 

esetére kölcsönösen alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Szegedi Járásbíróság, illetve a 

Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi törvény 

5.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy 

önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek 

vagyongazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 

beszerzéseket, és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a 

Tulajdonosnál, a Tulajdonos nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 

személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a szerződés 

teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi 

gazdálkodó szervezetnél.  

Üzemeltető kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII 

törvény, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti 

közzétételéhez. 

 

3. A szerződésre egyebekben a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 

4. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány Tulajdonost, 2 

példány az Üzemeltetőt illeti meg. 

 

5. A Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

 

Kelt: Szeged, 2021. május … 

 

 

 

 

Algyő Nagyközség 

Önkormányzata 

Tulajdonos 

  Szegedi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 

Üzemeltető 

 

 

 

Mellékletek: 

1. 1. számú melléklet: Átadásra kerülő vagyonelemek, eszközrendszer  
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Üzemeltetési szerződés 1. számú melléklete 

 

Átadásra kerülő vagyonelemek, eszközrendszer  

 

 

ssz. Megnevezés 

1. Földterület (hulladékgyűjtő udvar) 

2. 1100 l-es hulladékgyűjtő edények (hulladékgyűjtő sziget edényei) 

3. Hulladékgyűjtő udvar bekötő út (kapubejáró) 

4. Kerítés, kapu  

5. Térburkolat 

6. Üzemi épület, berendezési tárgyakkal 

7. Gurulós létra 

8. Lapmérleg  

9. Veszélyes hulladékgyűjtő konténer, gyűjtő edényekkel  

10. Hulladékgyűjtő konténerek 

11.  Térvilágítás, közművek 

12. Nyitott szín 

A vagyonelemek tételes felsorolása és azonosítása a birtokba adás során kerül 

rögzítésre, jegyzőkönyvezésre. A birtokba adási jegyzőkönyv jelen üzemeltetési 

szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
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88/2021. (V.5.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi belső 

ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2020. évi belső 
ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő 
határozatot hozom: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a 2020. évi belső ellenőrzés éves 
összefoglaló jelentését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadom. 

 
2. Felkérem a Jegyzőt a belső ellenőrzési jelentésben megfogalmazott hiányosságok 

megszüntetésére tett intézkedések további végrehajtására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nkft.  

6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 
4. Pénzügy és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
A határozat hiteléül: 
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89/2021. (V.5.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület kérelme 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében „Az Algyői Faluvédő Polgárőr Égyesület kérelme” tárgyú előterjesztés 
kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében hozzájárulok ahhoz, hogy az Algyői 
Faluvédő Polgárőr Égyesület részére megállapított 550.000,- Ft összegű 
önkormányzati támogatásból 100.000,- Ft, azaz Égyszázezer forint összeg az 
Algyői Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerüljön kifizetésre, az egyesület 
elnöke, Kabainé Lovas Nikoletta részére, tekintettel arra, hogy az egyesület a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 17. pontjában foglalt - közreműködés a település közbiztonságának 
biztosításában megjelölésű - helyi önkormányzati közfeladat ellátását segítő 
tevékenységet végez. 
 

2. Felkérem a Jegyzőt, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Algyői 
Faluvédő Polgárőr Égyesület között létrejött Támogatási szerződés 2. pontját jelen 
határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően módosítsa. 

 
3. Felkérem a Jegyzőt, hogy a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 16/2019. 

(X.4.) önkormányzati rendeletben a társadalmi szervezetek részére megállapított 
támogatási összeg kifizetésének módját az alábbiak szerint szabályozza: 

 
A támogatási összeg kifizetése - különösen méltányolható, előre nem látható ok 
miatt - engedélyezhető legfeljebb 100 ezer forint összeghatárig az Algyői 
Polgármesteri Hivatal Házipénztárából, a polgármester javaslata  alapján, a 
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság jóváhagyásával. 
 
A rendelkezés 2021. május 1. napjától alkalmazható. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Algyői Faluvédő Polgárőr Égyesület 6750 Algyő, Csángó u. 15. 
5. Irattár 

K.m.f. 
 

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

A határozat hiteléül: 


