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129/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  GYEVIÉP Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
 
 

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 „GYEVIÉP Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú 
előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a határozat 
mellékletét képező „Vagyonkezelési Szerződés 6. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalva” tárgyú Vagyonkezelési szerződést jóváhagyom és 
aláírásommal hitelesítem. 

 
2.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a Gyeviép Nkft. 

vagyonkezelésébe lévő alábbi eszközöket kivezetem, az Algyői Sportkörnek 
üzemeltetésbe adás miatt: 

 
állományváltozás ingatlan: 

Utca+hsz. 
 
 

Hrsz. 
 
 

Lap 
 
 

Megnevezés 
 
 

Megjegyzés 
 
 

Változás 
összege Nettó 
(ft) 
(2019.12.31) 

Kastélykert 
u. 63 

6/2 F22 Edzőterem/földterület Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az 

Algyői Sportkörnek)  

289 000,- 

Kastélykert 
u. 63 

6/2 N4 Edzőterem /épület Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az 

Algyői Sportkörnek)  

50.965.993,- 

Sport u. 7 1771/89 F2 Sportpálya/földterület Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az 

Algyői Sportkörnek)  

5.610.205,- 

Sport u. 7 1771/89 O4 Sportpálya/focipályák Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az 

Algyői Sportkörnek)  

11.749.526,- 

Sport u. 7 1771/89 K8 Sportpálya/csurgalékvíz 
elvezetés 

Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az 

Algyői Sportkörnek)  

7.047.529,- 

 

 

 



állományváltozás tárgyi eszköz: 

Utca+hsz. 
 
 

Hrsz. 
 
 

L.sz. 
 
 

Megnevezés 
 
 

Megjegyzés 
 
 

Változás 
összege Nettó 
(ft) 
(2019.12.31) 

Sport u. 7 1771/89 01264 Kültéri pad Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az Algyői 

Sportkörnek)  

0,- 

Sport u. 7 1771/89 02557 2 ajtós szekrény Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az Algyői 

Sportkörnek)  

0,- 

Sport u. 7 1771/89 03430 Tanári asztal Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az Algyői 

Sportkörnek)  

0,- 

 
3.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a Gyeviép NKft. 

vagyonkezelésébe lévő alábbi eszközöket kivezetem, az üzemeltetési 
feladatoknak a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. részére történő átadása miatt: 

 
 

állományváltozás ingatlan: 
 

Utca+hsz. 
 
 

Hrsz. 
 
 

Lap 
 
 

Megnevezés 
 
 

Megjegyzés 
 
 

Változás 
összege 
Nettó (ft) 
(2019.12.31) 

Algyő, 
Belterület 
 

1480/2 F2 Hulladékgyűjtő 
udvar / földterület 

Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetési feladatok átadása a 

Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nkft. részére) 

966.200,- 

Algyő, 
Belterület 
 

1480/2 R4 Hulladékgyűjtő 
udvar / üzemi épület 

Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetési feladatok átadása a 

Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nkft. részére) 

900.069,- 

Algyő, 
Belterület 
 

1480/2 U3 Hulladékgyűjtő 
udvar / út 

Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetési feladatok átadása a 

Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nkft. részére) 

2.712.934,- 

 
 

4.) A „Vagyonkezelési Szerződés 6. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalva” tárgyú Vagyonkezelési szerződés az aláírása napján lép hatályba. 
 

5.) Felkérem dr. Maróthy Kornél ügyvédet, hogy a 2-3. pontban meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában – soron kívüli eljárással – a Gyeviép Nkft. 
vagyonkezelői jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését töröltesse a Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályánál. 
 

6.) Felkérem dr. Maróthy Kornél ügyvédet, hogy a 2-3. pontban meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában a Gyeviép Nkft. Alapító Okiratában megjelölt 
telephelyek bejegyzésének megszüntetéséről az Alapító Okiratban intézkedjen. 
 
 
 
 



 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Ábrahám Anikó pénzügyi referens 
5. Gyeviép Nkft. 
6. dr. Maróthy Kornél, ügyvéd 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
A határozat hiteléül: 



Melléklet a 129/2021. (VI.14.) Pm. határozathoz 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
6. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva 

 
mely létrejött 
 
egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) 
adószám: 15726975-2-06, törzskönyvi azonosító: 726973, számlaszám: 12067008-
00190442-00100003, képviseli: Molnár Áron polgármester, továbbiakban 
Tulajdonos 

 
másrészről GYEVIÉP – Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési Nonprofit Kft. 
(6750 Algyő, Kastélykert u. 49.) adószám: 20254304-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-
012704, bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001, képviseli Katona Antal 
ügyvezető, továbbiakban Vagyonkezelő 
 
között a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásai, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai, az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásai a nemzeti vagyon, ezen belül 
az önkormányzati vagyon kezelésére vonatkozó szabályok, valamint az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (VII.08.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Ök. rendelet) „Algyő Nagyközség Önkormányzata vagyona 
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól” alapján az alábbi feltételek szerint. 
 
 

PREAMBULUM 
 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2014. január 01. napján vagyonkezelési 
szerződés, 2014. október 09. napján 1. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt vagyonkezelési szerződés, 2014. november 07. napján 2. számú módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, majd 2018. február 26. napján 3. 
számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, és 2019. 
február 06. napján 4. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződés, és 2019. szeptember 19. napján 5. számú módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés jött létre, mely szerződéseket a 
létrejöttére visszamenőleges hatállyal a mai napon közös akarat-elhatározással 
módosítják, melyet jelen 6. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződésben rögzítenek.  
 
I. Szerződés célja, módja 

 
A szerződést az Önkormányzat Tulajdonos és a Vagyonkezelő azzal a céllal kötik, 
hogy Önkormányzati közfeladat ellátását szolgáló ingó és ingatlanai útján a 
Vagyonkezelő biztosítsa a szerződés II. pontjában tételesen megjelölt és leírt 
vagyonelemekkel történő szakszerű vagyongazdálkodást. 
A Vagyonkezelő – mint a helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezet - a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 19. 
pontjában felsorolt szervezetek közé tartozik, e tekintetben megfelel a 
vagyonkezelés ellátására. A Vagyonkezelő a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1.a. pontja alapján, mint a helyi önkormányzat 100 %-
os részesedésével bíró gazdálkodó szervezet átlátható szervezet. 
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II. Szerződés tárgya 
 
II.1. A szerződés tárgyát képezi az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban 
részletezett ingatlan vagyon: 
 

S.sz Megnevezés 
művelési ág 

Cím Hrsz. Terület 
(ha.m2) 

vagyonkezelésbe adás szerinti 
(Ft adatok a 2019.12.31. adatok egyeztetése utáni adatok) 

     Bruttó érték 
(Ft) 

Értékcsök-
kenés (Ft) 

Nettó érték 
(Ft) 

1. Kivett beépítetlen 
terület 
(szerelőcsarnok) 

Algyő, 
Kastélykert u. 51. 

13 1013 6.582.270,- 796.619,- 5.785.651,- 

2. Kivett lakóház, udvar 
(Régi telephely) 

Algyő, 
Kastélykert u. 
16--1. 

640 1467 8.494.000,- 2.624.382,- 5.869.618,- 

3. Kivett vásártér 
(Piactér – játszótér) 

Algyő, Piactér 649 6278 5.057.461,- 1.186.390,- 3.871.071,- 

4. Kivett beépítetlen 
terület (Tüskevár utca 
– játszótér) 

Algyő, Tüskevár 
utca 
 

1278/1 8303 2.685.048,- 41.424,- 2.643.624,- 

5. Kivett Temető Algyő, Belterület 1471 2.5885 34.984.134,- 10.676.993,- 24.307.141,- 
6. Kivett beépítetlen 

terület (Lovasudvar) 
Algyő, Belterület 
 

1473 4818 11.123.736,- 1.593.377,- 9.530.359,- 

7. Kivett sportpálya 
(gördeszka pálya) 

Algyő, Belterület 
 

1771/49 2811 33.872.216,- 16.455.193,- 17.417.023,- 

8. Kivett közterület 
(Bartók B. u. – 
játszótér) 

Algyő, Bartók B. 
utca 
 

1771/95 4399 13.972.284,- 4.341.428,- 9.630.856,- 

9. Kivett vásártér, 
mérlegház 
(Térkőelemgy) 

Algyő, Belterület 
 

1480/3 5636  8.570.615,- 1.672.471,- 6.898.144,- 

10. Kivett anyaggödör, 
legelő (Lovaspálya) 

Algyő, Külterület 
 

01772/4 1.9424 36.037.542,- 6.806.513,- 29.231.029,- 

11. Kivett közterület, 
legelő, kivett 
anyagbánya 
(Szabadstrand 
környéke) 

Algyő, Külterület 01720 
 

7216/ 
83891 

24.932.367,- 6.019.501,- 18.912.866,- 

12. Kivett udvar 
(Szt. Anna Kikötő) 

Algyő, Külterület 01724/2 
 

1843 
 134.843.198,- 1.152.631,- 133.690.567,- 

 ÖSSZESEN:      348.029.405,- 

 
 
A tulajdoni lap másolatok a szerződés 1. sz. mellékletét képezik. 
 
A II.1. pontban felsorolt ingatlanokhoz tartozó vagyonkezelés tárgyát képező tárgyi 
eszközök, gépek, felszerelések, berendezések a szerződés 2. sz. mellékletét képezik, 
melyen tételesen feltüntetésre kerültek a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli 
nyilvántartás szerinti adatai és értékei. 
 
A szerződés 2. sz. mellékletét képezik a felszerelések, berendezések, melyen tételesen 
feltüntetésre kerültek az eszközök nyilvántartás szerinti adatai és értékei. A II.1. pont 
alatti táblázatban részletezett ingatlanok adatai és számviteli nyilvántartás szerinti 
értékei a táblázatban nyilvántartási értékkel feltüntetésre kerültek.  

 
II.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírásától számított 15 napon 
belül átadás-átvételi (birtokba adási) eljárást folytatnak le, amely keretén belül közösen 
állapot rögzítő tételes vagyonleltárt készítenek. 
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III. Szerződés hatálya 
 
Jelen szerződés 2014.01.01. napján lép hatályba (módosításokkal egységes 
szerkezetben) és 15 éves határozott időtartamra jön létre, amely alapján a 
vagyonkezelő jog jelen szerződés hatálybalépésének napjától 2028.12.31. napjáig 
áll fenn. Az Önkormányzat részéről a vagyon visszavételezésének időpontja 2029. 
január hó 1. napja, a Gazdasági társaság a vagyon kivezetését (átadását) szintén 
2029. januári 1. napi időponttal vezeti ki a könyveiből. A Tulajdonos a Nemzeti 
vagyonról szóló törvény 11. § (12) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 
azonnali hatállyal felmondhatja. 
 

IV. A vagyonkezelő jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke 
 

A jelen szerződés keretében vagyonkezelésbe adott vagyon az Önkormányzat 
közfeladat ellátásához kapcsolódik, annak eszköze. A vagyonkezelési jog ellenérték 
mentes, figyelemmel a 11/2013. (VII.8.) számú önkormányzati rendelet 22. § (2) 
bekezdésre. 

 
V. Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei 

 
V.1. Az Ök. rendelet 22. § (3) bek.-e értelmében a vagyonkezelői jog megszerzését a 
Vagyonkezelőt illetik, illetve terhelik a közfeladattal összefüggő jogok és 
kötelezettségek.  
V.2. A Vagyonkezelőt a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen szerződésben 
szereplő feltételekkel és korlátozásokkal illetik meg a tulajdonos jogai, és terhelik a 
tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számviteli törvény szerinti könyvvezetési és 
beszámoló készítési kötelezettséget is – azzal, hogy  

- a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,  

- a vagyont biztosítékul nem adhatja  
- a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet 
- a vagyonkezelői jogost harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 

meg, valamint  
- polgári jogi igényt megalapító polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági 
és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, 
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő 
hozzájárulást.  
 
V.3. Vagyonkezelő jogosult a II. pontban körülírt vagyont (kezelt vagyont) feladatai 
ellátásához a jelen szerződésben meghatározott cél érdekében birtokolni, 
használni, működtetni.  
 
V.4. A Vagyonkezelő a nemzeti vagyonnal folytathat vállalkozási tevékenységet. 
Vállalkozás lehet minden olyan jövedelemszerző céllal folytatott, üzletszerű 
gazdasági tevékenység, amelyre a Vagyonkezelőnek, vagy megbízottjának 
„jogosítványa’ van. Vagyonkezelő feladata ellátásához alvállalkozók, 
közreműködők igénybevételére jogosult.  
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V.5. Vagyonkezelő a kezelt vagyont nem értékesítheti, arra jelzálogjogot, illetve 
haszonélvezeti jogot nem alapíthat.  
 
V.6. Vagyonkezelő köteles az Ök. rendelet 24. § (1) bek. j. pontjában foglalt 
számviteli, statisztikai, adatszolgáltatási kötelezettségének a tárgyévet követő év 
február 15-ig eleget tenni, akként, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlanokra 
vonatkozóan írásban az Önkormányzat számviteli feladatokat ellátó szervezeti 
egységének, továbbá az egyéb jogszabályban meghatározott hatóságnak átadja. 
Vagyonkezelő köteles valamennyi közérdekű adatszolgáltatás teljesítésére, melyet 
vagy közvetlenül vagy az Önkormányzat rendelkezésére bocsátásával tesz meg.  
Vagyonkezelő köteles továbbá az Ök. rendelet 24. § (3) bek.-ben foglalt 
kötelezettségének a tárgyévet követő év február 15-ig eleget tenni, akként, hogy a 
vagyonkezelésbe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól évente egyszer az 
Önkormányzat számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységének a megfelelő 
bizonylatokat, dokumentumokat átadni.  
Vagyonkezelő számviteli adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben a 
jogszabályok által előírt formában és tartalommal köteles teljesíteni. 

 
A Vagyonkezelő kötelessége: 
 

 A Vagyonkezelő, köteles az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott 

eszközökről az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült költségről, és 
abból származó bevételekről elkülönített nyilvántartást vezetni, amelyről 
tárgy évet követő év február 15-ig írásban beszámol.  

 A vagyonkezelő, az átvett vagyon után elszámolt értékcsökkenés 

visszapótlásáról a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év február 
15-ig köteles a vagyonátadó (tulajdonos) felé írásban elszámolni. 

 A tárgyévre vonatkozó értékcsökkenés összegéről az adott év január 15-ig, 
illetve a vagyonátadást követő 15-napon belül köteles írásban 

tájékoztatást adni a tulajdonos felé a visszapótlási követelés/kötelezettség 
meghatározásához. 

 A határidők betartásáért a gazdasági társaság Ügyvezetője, az adatok 
valódiságáért a gazdasági társaság könyvelője a felelős. 

 A mulasztásból adódó károkért, az ügyvezető anyagi felelősséggel tartozik 

a tulajdonos felé. 
 

A vagyonkezelő köteles, vagyonkezelésbe adott vagyon LELTÁROZÁSÁT a 
Leltározási szabályzata alapján minden év december 31-i fordulónapra 
vonatkozóan a Szt. 69. § és a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 22.§ (2) a.) pont 
figyelembevételével elvégezni, és megküldeni a tulajdonos részére. 
 
A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási 
kötelezettsége van, melyet évente egyszer, a tárgy évet követő február 15. napjáig 
köteles a vagyonkezelésbe adó részére megküldeni.  
A tájékoztató adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a vagyonkezelésbe átvett 
vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változását, aktiválását, selejtezését, az 
elvégzett felújításokat, pótlólagos beruházásokra vonatkozásában tett szöveges 
jelentést, az eszközök bruttó és nettó értékét, illetve az elszámolt értékcsökkenést, 
valamint annak felhasználását.  
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Vagyonkezelő a szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben 
megfelelő rendezettséggel és valós adattartalommal írásban kell eleget tennie. 
Mind két félnek a LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATÁBAN rögzíteni kell a 
vagyonkezelésbe adott, illetve vett eszközök leltározásának módját. 
 
A vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonátadónál kimutatott könyv szerinti nettó 
értékét, a vagyonkezelőnél bruttó értéken kell nyilvántartásba venni.  
 
Az Áhsz.17. § (3) bekezdése egységesen szabályozza a tárgyi eszközök terv szerinti 
értékcsökkenésének leírását a Tao. tv. 2. számú mellékletével azonosan.  
Ezt a jogszabályt az államháztartáson kívüli vagyonkezelő nem alkalmazhatja, 
helyette a Szt. 52. § (1) és (2) bekezdése szerint kell az értékcsökkenést 
megállapítania. 
 
Az Áhsz. 21. § (2) bekezdés előírása szerint” a koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök után a terven felüli értékcsökkenést és az értékhelyesbítést a 
koncesszió jogosultja, a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján kell megállapítani.”  
A terv szerinti értékcsökkenést a vagyonkezelésbe adónál (tulajdonosnál) az Áhsz. 
szerint kell elszámolni, és nem a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján.  

 
V.7. A Vagyonkezelő azonnal köteles írásban bejelenteni a Tulajdonosnak, ha: 

a.) ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indul, illetve ha végelszámolási 
eljárás megindításáról határoz, 

b.) köztartozása esedékessége több mint 6 hónapja lejárt 
c.) az általa kezelt nemzeti vagyon összértékében bekövetkezett 5%-os 

mértéket meghaladó csökkenéséről tudomást szerez 
d.) a kezelt nemzeti vagyonnal kapcsolatban a Tulajdonos beavatkozását 

igénylő természeti és környezeti károkozás történt, vagy egyéb – a 
nemzeti vagyont érintő – vészhelyzet következett be 

 
A Vagyonkezelő 5 munkanapon belül köteles írásban köteles bejelenteni a 
Tulajdonosnak, ha a törzsadataiban változás következik be. 
 
V.8. Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon, illetve annak meghatározó 
eleme a rendes gazdálkodása szükségszerűen együtt járó elhasználódás, 
rendszeres karbantartás kivételével bármely okból alkalmatlanná válik a 
Vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására, illetve a feladat ellátásához 
szükségessége megszűnik, a Vagyonkezelő köteles a Polgármestert 8 napon belül 
értesíteni. 
A vagyonkezelésből való kivonásról vagy a feladat ellátására alkalmatlanná vált 
vagyonelem pótlásáról a Képviselő-testület dönt, szükség szerint a szerződés 
módosításáról vagy a vagyonkezelésből való kivonásról intézkedik. 
 
V.9. A Vagyonkezelő által ellátandó Önkormányzati közfeladatok az alábbiak:  
- Község köztisztasági feladatainak ellátása, 
- közterületen végzett szolgáltatások, zöld terület gondozás, 
-egészséges életmód közösségi feltételinek elősegítése,  
- rendkívüli helyzetek kezelése. 
A fenti közfeladatok ellátásával összeegyeztethetően Vagyonkezelő köteles: 
- közterületi síkosság mentesítésre, 
- buszmegálló takarítására, 
- külterületi és közterületi szemétgyűjtésre, 
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- termelői piac üzemeltetésre, 
- parkgondozásra, 
- virágosításra, 
- temető zöldterület gondozására, árok, áteresztisztítás (nyíltszelvényű árkok, zárt 
elvezetők, ülepítők karbantartására, javítására) 

- önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, kerékpárutak, illetve ehhez 
kapcsolódó műtárgyak javítására, karbantartására, fenntartására, beleértve a 
külterületi földutak karbantartását is. 

- közterületen elhelyezett műtárgyak, eszközök, berendezések elkészítésére, 
kihelyezésére, karbantartására, pótlására, 

- játszótereken, játékok karbantartására, pótlására, 
- lovas létesítmények kezelésére, 
- belvíz elleni védekezésre, 
- viharkárok elhárítására, 
- közreműködésre az árvízi védekezésben. 
 
V.10. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése a 
Vagyonkezelő kötelezettségét képezi, az ezzel összefüggő költségeket a 
Vagyonkezelő viseli. 
 
V.11. Szerződő felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy a GYEVIÉP Nkft esetében az alábbi  
az Algyő belterület 13 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 640 Hrsz.-ú „Kivett lakóház, udvar” megjelölésű,  
az Algyő belterület 649 Hrsz.-ú „Kivett vásártér” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1278/1 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1471 Hrsz.-ú „Kivett Temető” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1473 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1771/49 Hrsz.-ú „Kivett sportpálya” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1771/95 Hrsz.-ú „Kivett közterület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1480/3 Hrsz.-ú „Kivett vásártér, mérlegház” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01772/4 Hrsz.-ú „Kivett anyaggödör, legelő” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01720 Hrsz.-ú „Kivett közterület, Legelő, Kivett anyagbánya” 
megjelölésű, és 

           az Algyő külterület 01724/2 hrsz-ú „Kivett udvar” megjelölésű 
ingatlanokra a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és fejlesztési Nonprofit Kft. 
vagyonkezelői joga 2014.01.01. napjától 2028.12.31. napjáig bejegyzésre kerüljön 
az egységes ingatlan-nyilvántartásba. 
 
V.12. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos az 
ingatlan-nyilvántartást érintő ügyekben köteles a Tulajdonos előzetes, írásbeli 
hozzájárulását kérni, és ez alapján eljárni. 
 
V.13. A Vagyonkezelő a Tulajdonos VI.2. pontjában rögzített ellenőrzési jogának 
gyakorlása körében bekért adatokat és dokumentumokat haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 napon belül köteles a Tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
 
V.14. A Vagyonkezelő köteles a nemzeti vagyont illetően – az állag-, föld-, 
környezet-, természeti területek-, műemlék védelme érdekében és a nemzeti 
vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok, hatósági-, szakhatósági és műszaki előírások szerint eljárni. 
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VI. A Tulajdonos jogai és kötelezettségei: 
 
VI.1. A Tulajdonos a vagyonkezelési szerződés megkötését követően a szerződés 
teljesítése érdekében köteles a Vagyonkezelővel együttműködni. 
 
VI.2. A vagyonkezelői jogok gyakorlását, a vagyonkezelői szerződésben 
meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítését az Önkormányzat szükség 
szerint, de legalább évente ellenőrzi. Tulajdonos jogosult a nemzeti vagyonnal 
történő gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzésére vonatkozó szabályzatban foglaltak 
szerint ellenőrizni a vagyonkezelési tevékenységet, különös tekintettel a 
beruházási, felújítási, karbantartási, üzemeltetési és visszapótlási feladatok 
elvégzésére. 
Ezen ellenőrzési tevékenysége körében a Tulajdonos jogosult bármikor adatokat, 
dokumentumokat bekérni a Vagyonkezelőtől és helyszíni ellenőrzést folytatni. 
Vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében 
kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, Önkormányzati vagyonra és 
vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.  
 
VI.3. A Tulajdonos köteles a Vagyonkezelő által szolgáltatott adatok alapján a 
vagyont nyilvántartani a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok 
figyelembevételével. 
 
VI.4. A Tulajdonos köteles a V.12. pontban foglalt kérelemről a kézhezvételt követő 
30 napon belül nyilatkozni. 
 
VI.5. A Képviselő-testület azonnali intézkedést nem igénylő esetben a Polgármester 
a Képviselő-testületet évente tájékoztatja az ellenőrzés eredményéről. 

 
 
VII. A kártérítési felelősséggel kapcsolatos rendelkezések 

 
VII.1. A Vagyonkezelő a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik 
a szerződés időtartama alatt a rendeltetés ellenes használattal okozott, a kezelt 
nemzeti vagyonban bekövetkezett károkért. 
 
VII.2. A Vagyonkezelő felel a V.7. pontban meghatározott jelentési kötelezettsége 
elmulasztásából eredő károkért. 
 
VII.3. A Vagyonkezelőnek a nemzeti vagyont érintő vagyonvesztés esetén pótlási 
kötelezettsége van. A pótlás időtartamára vonatkozóan a felek esetenként külön 
állapodnak meg. 
 
VII.4. A Vagyonkezelő a kezelt nemzeti vagyonelemekre az Önkormányzat által 
meghatározott biztosítási kategóriákra biztosítási szerződést kötni és az 
ellenértéket megfizetni.  
A biztosítás kedvezményezettje a Vagyonkezelő. A Vagyonkezelő köteles a 
kártérítési összeget a nemzeti vagyon helyreállítására, illetve pótlására fordítani. 
 
VII.5. A kezelt nemzeti vagyon működtetése során harmadik személynek okozott 
károkért a Vagyonkezelő felel. 
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VIII. Elszámolás a nemzeti vagyonnal 
 

VIII.1. A Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésében lévő vagyonnal folyamatosan 
elszámolni a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény, valamint a 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint. 
 

- A helyi önkormányzatok vagyonának vagyonkezelésbe adására vonatkozó 
szabályokat az Mötv. VI. fejezete tartalmazza. A visszapótlási kötelezettség 
tekintetében az Mötv. 109.§ (6) bekezdése kimondja: „ a vagyonkezelő a vagyon 
felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább vagyoni eszközök elszámolt 
értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az 
értékcsökkenésnek megfelelő mértékben pénzeszközt elkülöníteni, vagy  
ugyanilyen összegben a vagyoni eszközre fordítani (felújításra, karbantartásra)  

 
- Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint 

fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat 
a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem 
térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a 
vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal 
összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. 
 
Ez esetben a vagyonkezelőnek e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben 
megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.” 
 
Az Önkormányzat szintén egyedi elbírálás alapján a kezelt vagyonra fordított 
karbantartás összegét elengedheti, amelyről a vagyonkezelőt határozatban 
értesíti. 

VIII.2. A Vagyonkezelő köteles a Korm. rendelet szerint a nemzeti vagyonnal 
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit, illetve költségeit és 
ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani úgy, hogy az a saját vagyonnal folytatott 
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, illetve költségeitől és 
ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. 
 
VIII.3. A Vagyonkezelő a nemzeti vagyon tárgyairól elkülönítetten nyilvántartást 
köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó 
és nettó értékét, az elszámolt amortizáció összegét, az azokban bekövetkezett 
változásokat, illetve az elszámolt amortizációs és egyéb költségeket. 
 
VIII.4. A Vagyonkezelő a nemzeti vagyon eszközei után elszámolt és a VIII.3. pont 
szerint elkülönítetten nyilvántartott amortizációnak megfelelő összeget a nemzeti 
vagyon pótlására, bővítésére, a kezelt vagyon felújítására, a vagyon gyarapítására 
köteles fordítani. 
 
VIII.5. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a Vagyonkezelő köteles 
tételesen elszámolni az általa kezelt nemzeti vagyonnal átadás-átvételi eljárás 
útján. 
 
VIII.6. Ha a Vagyonkezelő a tevékenységét a vagyonkezelésbe vett és saját 
eszközökkel együttesen végzi, akkor a használatból, működtetésből származó 
bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait köteles elkülöníteni. 
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IX. A vagyonkezelői jog megszűnése 
 
IX.1. A vagyonkezelői jog megszűnik: 
a.) az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével, 

 
b.) a vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével, 
c.) a vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 

esetén, 
d.) a vagyonkezelési szerződés rendes felmondás útján történő megszűntetése 

esetén 
e.) a vagyonkezelési szerződés rendkívüli felmondás útján történő 

megszűntetése setén, 
f.) amennyiben a Vagyonkezelő tulajdonosi szerkezete a nemzeti vagyonról 

szóló törvény 3. § (1) bek. 19. pont bd.) alpontjában meghatározott 
tulajdonosi szerkezete megváltozik. 

 
IX.2. A vagyonkezelési szerződést a felek írásban közölt rendes felmondással 
megszüntethetik, ha a szerződés további fenntartásához fűződő érdekük megszűnt. 
A felmondási idő 6 hónap. 
 
IX.3. A Tulajdonos a vagyonkezelési szerződést rendkívüli felmondással 
felmondhatja: 

a.) azonnali hatállyal, ha a Vagyonkezelő a nemzeti vagyonban 
szándékosan kárt okoz, súlyosan gondatlan magatartása közvetlenül 
károkozással fenyeget, vagy jelentési kötelezettségének nem tesz eleget 

b.)  ha a Vagyonkezelőnek több mint 6 hónapja lejárttá vált köztartozása 
van, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indult, vagy a kezelt vagyon 
nem rendeltetésszerű használata esetén 

c.) ha a nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (12) bekezdésében 
rögzítetteknek megfelelően a Vagyonkezelő nem minősül átlátható 
szervezetnek. 

 
IX.4. Azonnali hatályú felmondás esetén Vagyonkezelő köteles a kezelt vagyon 
azonnali birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén biztosítsa az 
Önkormányzat részére a közfeladat folyamatos ellátásához a saját személyi és 
tárgyi infrastruktúráját.  

 
X. Egyéb rendelkezések 

 
X.1. A szerződés teljesítése során felmerült vitás kérdésekben a felek kötelesek 
megkísérelni az egyezségkötést, ennek eredménytelensége esetén, a felek kikötik a 
Szegedi Járásbíróság illetve pertárgyértékre figyelemmel a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 
X.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 
önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Vagyonról és 
a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelete, továbbá az egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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X.3. A Vagyonkezelő kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásának napján részéről, a 
vagyonkezelési szerződés megkötését kizáró körülmény nem áll fenn, csőd- és 
felszámolási eljárás nincs ellene folyamatban, továbbá köztartozása nincs. 
 
X.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1. – 2. számú mellékletek. 

 
X.5. Szerződő felek jelen szerződés aláírása útján meghatalmazzák a Maróthy és 
Perényi Ügyvédi Irodát (6722 Szeged, Hajnóczy u. 8. fsz. 1. – ügyintéző: Dr. 
Maróthy Kornél ügyvéd), hogy jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződést ellenjegyezze, és Őket az illetékes Földhivatal előtt az 
ügyvédi törvényben meghatározottak szerint képviselje. 
 
X.6. Jelen szerződést Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 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 129/2021. (VI.14.) 
Polgármesteri határozattal módosította, mely az aláírása napján lép hatályba. 
 

A szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Vagyonkezelőt, 5 példány 
a Tulajdonost illeti meg. 
 
A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják, és egyúttal a szerződés összes példányának minden 
oldalát kézjegyükkel hitelesítik. 
 
 
Algyő, 2021. …….................. 
 
 
 
 

Tulajdonos 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

képviseli: Molnár Áron 
polgármester 

Vagyonkezelő 
GYEVIÉP – Algyői Településüzemeltetési 

és –fejlesztési Nonprofit Kft. 
képviseli: Katona Antal 

ügyvezető 
 
 
 

Jogi ellenjegyző (aláírás, dátum)  ……………………………………………….. 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum) ……………………………………………….. 
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Vagyonkezelési szerződés 1. számú melléklete

































 

 

 

 

 

 



Vagyonkezelési szerződés 2. számú melléklete 
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130/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  2021. évi júniusi és júliusi rendes Képviselő-testületi ülés 

időpontjának meghatározása 
 

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 „2021. évi júniusi és júliusi rendes képviselő-testületi ülés 
időpontjának meghatározása” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot 
hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete 12. § (2) 
bekezdésére értelmében 2021. június 17. napjáról 2021. július 8. napjára 9:00 
órára halasztom a 2021. évi június havi Képviselő-testületi ülés időpontját. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 17/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete 12. § (2) 
bekezdésére értelmében a 2021. évi július havi rendes Képviselő-testületi ülést 
nem kívánok összehívni. 
 

3. Felkérem a Jegyzőt, hogy szükség esetén 2021. július és augusztus hónapokban 
rendkívüli Képviselő-testületi ülés kerüljön összehívásra. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. Polgármesteri Hivatal Csoportvezetők 
5. ANKÖ Intézményei 
6. ANKÖ gazdasági társaságai 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
A határozat hiteléül: 
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131/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  2021. évi igazgatási szünet elrendelése 
 

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 „2021. évi igazgatási szünet elrendelése” tárgyú előterjesztés 
kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében igazgatási szünetet rendelek el 
2021. augusztus 2-től augusztus 22-ig, valamint 2021. december 20-tól 2022. 
január 2-ig terjedő időszakra, az Algyői Polgármesteri Hivatal dolgozói, azaz 
köztisztviselői, munkavállalói és közalkalmazottjai 2021. 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 nevében felkérem a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 
időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra 
kerülő szabadságot. 

 

4./ A Képviselő-testület nevében felkérem 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 nevében felkérem 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. Horgos Nóra, személyügyi előadó – általa az érintettek 
4. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 
A határozat hiteléül: 

  



 

 
A l g y ő  N a g y k ö z s é g  P o l g á r m e s t e r é t ő l  

 
6 7 5 0  A l g y ő ,  K a s t é l y k e r t  u .  4 0 .  

T e l . :  6 2 / 5 1 7 - 5 1 0  F a x :  6 2 / 5 1 7 - 5 1 6  
E - m a i l :  p m @ a l g y o . h u  

w w w . a l g y o . h u  

 
 

132/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2021. év II. félévi 

munkaterve 
 
 

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 Képviselő-testületének 2021. évi II. félévi 
munkaterve” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1) Algyő Nagyközség Polgármestereként a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyom Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2021. év II. 
félévi munkatervét. 

 
2) Felkérem 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. Képviselők 
5. Intézményvezetők 
6. Hivatal csoportvezetői 
7. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
8. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

 

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

 

 
A kivonat hiteléül:  



132/2021. (VI.14.) Pm. határozat melléklete 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 
2021. év II. félévi munkaterve 

 
 
 
Július hó 

1. Beszámoló az adóbevételek I. negyedéves alakulásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2020-2021. évi nevelési évéről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

3. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2020-2021. oktatási évéről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

4. Beszámoló az Algyői Bóbita Bölcsőde 2020-2021. gondozási évéről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

5. Közmeghallgatás időpontjának, illetve témakörének meghatározása 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Testvér-települési együttműködési megállapodás Sándorfalva városával 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Beszámoló a 2021. évi I. félévi szociális juttatásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

 
Szeptember hó 

1. Igazgatási csoport beszámolója 
Előterjesztő: Jegyző 

2. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2021/2022-es tanév megkezdésének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

3. A Rákóczi-telep 01543/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő barakk épület „szélső 
helyisége” bérbeadásának meghosszabbítása 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Jegyző 

 
Október hó 

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

Gyevitur Nkft. ügyvezető 
Civil szervezetek vezetői 

2. A 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester  

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

  



November hó 

1. Az Önkormányzat 2021. év I-III. negyedévi mérlegjelentése és költségvetési 
jelentése 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Pénzügyi és Adócsoport vezető 

4. Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2021. évi pályázati 
tevékenységéről  
Előterjesztő: Polgármester és Intézményvezetők 

5. Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2022. év I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Alpolgármester 

7. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának megállapítása 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság által végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Helyi Értéktár Bizottság elnök 
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133/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Algyői Szivárvány Óvoda 2021. évi nyári zárva tartásának módosítása 
 
 

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 Szivárvány Óvoda 2021. évi nyári zárva tartásának 
módosítása” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a 31/2021. (II.9.) Polgármesteri 
határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítom: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyői Szivárvány Óvoda nyári 
zárva tartását 2021. augusztus 16. napjától 2021. augusztus 31. napjáig 
határozom meg. 
 

2.) Felkérem a Jegyzőt, hogy hirdetményi-, és Algyő Nagyközség Önkormányzat 
honlapján való közzététel útján-, valamint Ozsváth Lászlóné intézményvezetőt, 
hogy az Algyői Szivárvány Óvodában a megszokott formában haladéktalanul 
tájékoztassa a szülőket az Algyői Szivárvány Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről. 

 
Felelős: Jegyző, Intézményvezető 
Határidő: Azonnal 

 
 
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 határozat hiteléül: 
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134/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Járdafelújítási program a lakosság 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 „Járdafelújítási program a lakosság részére II.” tárgyú előterjesztés 
kapcsán a következő határozatot hozom: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a határozat mellékletét képező, az Algyő 
település járdafelújítási programjáról szóló Szabályzatot és pályázati kiírást jóváhagyom, 
és aláírásommal hitelesítem. 

 
 
 

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 határozat hiteléül: 

  



 
 

134/2021. (VI.14.) PM. határozat melléklete 

 
Szabályzat 

 
Algyő település járdafelújítási programjáról 

 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetés, mint 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat 
ellátása-, valamint a helyi közösség összetartozása és felelősségvállalása elősegítése 
céljából, Algyő település belterületi járdaszakaszainak kialakítása, felújítása érdekében 
járdafelújítási programot alakít ki, az alábbiak szerint: 

 
 

A szabályzat hatálya 

 
1. § 

 
A szabályzat hatálya kiterjed minden Algyő Nagyközség közigazgatási területén 
elhelyezkedő belterületi ingatlanra, azok tulajdonosaira és/vagy az ingatlanban állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárra és az Európai 
Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint a letelepedési engedéllyel rendelkező 
külföldi személyekre, vagy állandó tartózkodásra jogosító személyazonosító 
igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra. 
 
 

A támogatásra vonatkozó szabályok 

 
2. § 

 
(1) A járdafelújítási program keretében a jelen szabályzat hatálya alá eső személy 
pályázhat olyan belterületi, közterületi járdaszakasz, illetve járdával együtt gépkocsi 
bejáró kialakítására vagy felújítására, amely szilárd burkolattal nem rendelkezik, vagy 
öntött beton, vagy 40x40 cm-es, illetve 50x50 cm-es beton járdalap burkolatú. 
 
(2) Nem lehet pályázni olyan járdaszakasz felújítására, amely az Önkormányzat 
megrendelése alapján került felújításra a szabályzat hatályba lépését megelőző tíz éven 
belül, vagy ahol az utcában egységesen került járda kiépítésre. 
 
(3) A támogatást az Önkormányzat természetbeni hozzájárulásként, térkő és beton 
szegély formájában biztosítja a kérelmező részére, a belterületen elhelyezkedő ingatlan 
előtti közterületi járdaszakasz, illetve járdával együtt gépkocsi bejáró kialakításához 
vagy felújításához szükséges mértékben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti településüzemeltetési, 
járdafelújítási kötelező önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében. 
 
 
 
 
 



 
 
(4) A járdaprogram elindításához szükséges térkő és beton szegély megvásárlásáról és 
tárolásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata gondoskodik az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2021. évi költségvetése „Járdafelújítás 2021. évre” sora terhére. 
 
(5) A járdaprogram adott évben az Önkormányzat adott évi költségvetésében a - 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti - településüzemeltetési, járdafelújítási kötelező 
önkormányzati feladatellátásra meghatározott keretösszeg erejéig biztosítható. 
 
(6) Nem állapítható meg a támogatás, ha a Képviselő-testület által a támogatás céljára 

biztosított keretösszeg, ill. a rendelkezésre álló építőanyag elfogyott. 

 
(7) A támogatás csak olyan igénylő részére nyújtható, akinek az Önkormányzattal 
szemben nem áll fenn bírságból adódó, vagy egyéb tartozása. 
 
(8) Nem részesülhet támogatásban az, aki az ingatlana előtti közterületre vonatkozó 
önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat nem tartja be (pl.: árok/áteresz tisztítása, 
zöldterület jó karban tartása). 

 
 

A támogatás elbírálásának szabályai 
 

3. § 
 

(1) A támogatás iránti kérelmeket az Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és 
Üzemeltetési Csoportjánál, az arra rendszeresített nyomtatványon, vagy a 3. § (2) 
bekezdésében meghatározott tartalmú kérelemben lehet benyújtani. 

 
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

- a kérelmező adatai, jogosultságának igazolása (pl. tulajdonos); 
- közterület megnevezése (utca, házszám); 
- felújítandó terület (járda, vagy járda + bejáró) nagysága; 
- a meglévő állapot igazolása digitálisan rögzített képfelvétel formájában; 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a szabályzatban meghatározott 
műszaki feltételek szerinti, és az abban meghatározott határidő időtartama alatti 
kivitelezést. 

 
(3) A pályázat elbírálását megelőzően az Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és 
Üzemeltetési Csoportjának ügyintézője helyszíni szemlét tart. 
 
(4) A helyszíni szemle célja annak megállapítása, hogy: 
 

- a pályázati feltételeknek megfelel-e a közterületi járdaszakasz; 
- az általános előírások szerint felújítható, ill. megépíthető-e a járda; 
- a járda/bejáró szélessége, ill. hossza mekkora; 
- mennyi a szükséges térkő és szegély mennyisége (10% vágási veszteséggel). 

 
 
 
 



 
 
(5) A helyszíni szemlét feljegyzés formájában, fényképpel vagy alaprajzzal 
dokumentálva kell rögzíteni, amely a megállapodás mellékletét képezi. 
 
(6) A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik, a beszerzett térkő és 
betonszegély rendelkezésre állása erejéig azzal, hogy elsőbbséget élvez az a pályázat, 
amely még ki nem alakított járdaszakasz kivitelezésére, ill. minőségileg nem megfelelő 
járda felújítására irányul. 
 
(7) A támogatásra való jogosultság megállapításáról, ill. elutasításáról a Polgármester a 
kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
értesíti. 
 
(8) A Polgármester döntése ellen Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületéhez nyújtható be fellebbezés. A fellebbezésről a Képviselő-testület a benyújtást 
követő rendes Képviselő-testületi ülésen dönt. A Képviselő-testület döntése ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 
 
(9) A támogatottal az Önkormányzat nevében – a döntés kézhezvételétől számított 15 
napon belül – támogatási megállapodást kell kötni. A támogatási megállapodást a 
Polgármester írja alá. 
 
(10) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell: 
 

1) a támogatást nyújtó nevét, székhelyét, azonosító adatait, nevében eljáró 

személyek neveit és beosztását, 

2) a támogatott nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi azonosítóját, 

lakcímét, 

3) a támogatási összeg fedezetét biztosító költségvetési rendelet számát, 

4) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát, 

5) a felújítással érintett ingatlan alapadatait, így különösen az ingatlan címét, 

helyrajzi számát, 

6) a támogatás formáját, jogcímét, összegszerűségét, a kivitelezés határidejét, 

7) a támogatott kötelezettségvállalását, hogy a támogatáson felül az anyagszállítást 

és kivitelezést saját költségére, a megadott határnapra (aláírástól számított 60 

nap) elvégzi, 

8) a szerződésszegés jogkövetkezményeit, 

9) az érintettek aláírását. 

 
(11) A támogatási megállapodás megkötésével egyidejűleg az Önkormányzat közterület 
bontási engedélyt ad ki a támogatott részére, az elvégzendő munkákra. 
 

 
 



A járdafelújításra vonatkozó műszaki előírások 
 

5. § 
 
(1) A támogatott köteles: 
 

- a megállapodást követően értesíteni az Önkormányzatot a munkakezdésről; 
- a meghatározott rétegrend szerint, a támogatási szerződés megkötésétől 
számított 60 napon belül kivitelezni a járdát/bejárót, és ezt az Önkormányzat 
részére igazolni; 
- az elkészült járdát/bejárót folyamatosan jó karban tartani. 

 
(2) A járdaburkolat rétegrendjeire vonatkozó előírások: 
 
a) Járdaburkolat rétegrendje általános helyeken: 
 

- 6 cm (10x20x6 cm) burkolat; 
- 3 cm finom kőőrlemény ágyazat; 
- 15 cm tömörített beton őrlemény; 
- geotextil. 
- tömörített termett talaj. 

 
b) Járdaburkolat rétegrendje a kapubejáró vonalában: 
 

- 6 cm (10x20x6 cm) burkolat; 
- 3 cm finom kőőrlemény ágyazat; 
- 10 cm soványbeton útalap; 
- 15 cm tömörített beton őrlemény; 
- geotextil; 
- tömörített termett talaj. 

 
(3) A járdát és a bejárót két oldalon, betonba ágyazott beton szegéllyel kell 
megtámasztani, a burkolat fugáit besöprő homokkal ki kell tölteni. Amennyiben a járda 
közvetlenül az épület falához zár hozzá, úgy a szegő elhagyható, de vízszigetelő lemezt 
kell beépíteni a járda és a fal közé. 
 
(4) A járda szélessége nem lehet kisebb mint, 
 

- a meglévő járda,  
- új járda szakasz esetén 150 cm. 

 
(5) A fenti előírástól eltérni egyedileg, indokolt esetben lehetséges, melyet a 
megállapodásban rögzíteni kell. 
 
(6) Amennyiben az érintett ingatlan ereszcsatornája az utcára van kivezetve, a 
pályázónak vállalnia kell, hogy a csapadékvizet járdaszint alatt, zárt csövön keresztül 
vezeti bele a nyílt árokba úgy, hogy a bevezetett víz ne károsítsa, ne mossa ki az árok 
falát. 
 
 
 
 



(7) Amennyiben nincs nyílt vízelvezető vagy szikkasztó árok az ingatlan előtt, úgy a 
csapadékvizet rácsos folyóka beépítésével kell a zöldterületre vezetni. Ebben az esetben 
a rendelkezésre álló zöld terület nagysága (és a telepített növényzet) alapján egyedi 
elbírálás szerint dönt az Önkormányzat arról, hogy szikkasztó árok (vagy kulé kaviccsal 
feltöltött szikkasztó gödör) kialakítása szükséges-e. 
 
 

A támogatás biztosítékai 
 

6. § 
 
(1) A támogatást csak a megjelölt célra lehet felhasználni. A támogatásként kapott, ill. a 
kivitelezés során fel nem használt építőanyagot elidegeníteni nem lehet, azt a 
támogatást Nyújtó részére vissza kell szolgáltatni. 
 
(2) Jogosulatlan felhasználás esetén a támogatott köteles a megítélt támogatást a 
támogatási szerződésben megjelölt összegben – a szerződés aláírásától számított 
mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összeggel – visszafizetni. 
 
(3) A támogatás felhasználását (kivitelezés) az Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési 
és Üzemeltetési Csoportja, valamint a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
ellenőrizheti. 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) Jelen Szabályzat a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A Szabályzatot Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a 
katasztro fave delemro l e s a hozza  kapcsolo do  egyes to rve nyek mo dosí ta sa ro l szo lo  2011. 
e vi CXXVIII. to rve ny 46. § (4) bekezde se ben foglaltak alapja n, Algyo  Nagyko zse g 
O nkorma nyzata Ke pviselő-testülete nevében a 134/2021. (VI.14.) Polgármesteri 
határozattal jóváhagyta. 
 
 
Algyő, 2021. június …... 
 
 
 

Molnár Áron dr. Varga Ákos 
polgármester jegyző 

 
  



Az Algyő település járdafelújítási programjáról szóló Szabályzat alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti 
településüzemeltetési, járdafelújítási kötelező önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

pályázatot hirdet 

Algyő Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő belterületi ingatlan előtt elhelyezkedő közterületi 
járdaszakasz, illetve járdával együtt gépkocsi bejáró kialakítására vagy felújítására, 

amely szilárd burkolattal nem rendelkezik 
(vagy öntött beton, vagy 40x40 cm-es, illetve 50x50 cm-es beton járdalap burkolatú) 

 

A támogatás formája: 

Természetbeni hozzájárulásként, 10x20x6 cm-es térkő és beton szegély formájában ingyenesen 
biztosítja a kérelmező részére az ingatlan előtti közterületi járdaszakasz, illetve járdával együtt 
gépkocsi bejáró kialakításához vagy felújításához szükséges anyagot az önkormányzat, melyet a 
Szabályzatban meghatározott műszaki feltételek szerint kell kivitelezni. 
 
A támogatásként biztosított térkő és betonszegély elszállítása és a kivitelezéshez szükséges egyéb 
anyagok beszerzése a támogatott kötelezettsége. 
 
Nem lehet pályázni olyan járdaszakasz felújítására, amely az Önkormányzat megrendelése alapján 
került felújításra a szabályzat hatályba lépését megelőző tíz éven belül, vagy ahol az utcában 
egységesen került járda kiépítésre. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a Szabályzatban meghatározott tartalmi elemekkel benyújtott kérelmet, vagy 

formanyomtatványt; 

- a kérelmező adatai, jogosultságának igazolása (pl. tulajdonos); 

- a közterület megnevezése (utca, házszám); 

- a felújítandó terület (járda, vagy járda + bejáró) nagysága; 

- a meglévő állapot igazolása digitálisan rögzített képfelvétel formájában; 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a szabályzatban meghatározott műszaki 

feltételek szerinti, és az abban meghatározott határidő (60 nap) időtartama alatti 

kivitelezést. 

 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

A pályázatokat az Algyői Polgármesteri Hivatalhoz Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportjához lehet 
benyújtani, a kiírás napjától folyamatosan. 
 
A pályázatok elbírálása beérkezési sorrendben történik, a beszerzett térkő és betonszegély 
rendelkezésre állása erejéig azzal, hogy elsőbbséget élvez az a pályázat, amely még ki nem 
alakított járdaszakasz kivitelezésére, ill. minőségileg nem megfelelő járda felújítására irányul. 
 

A pályázat elbírálása: 

A támogatás elbírálásáról helyszíni szemlét követően a kérelem benyújtásától számított 15 napon 
belül a polgármester dönt. 
A támogatottal az Önkormányzat nevében – a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül – 
támogatási megállapodást kell kötni. 
A kivitelezés határideje: a támogatási megállapodás megkötésétől számított 60 nap. 
 

Érdeklődni: Berényi András 

                Tel: 06-62-517-517/922-es mellék 

                email: berenyi.andras@algyo.hu 
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Melléklet: 

 

 

A járdaburkolat rétegrendjeire vonatkozó előírások: 
 
a) Járdaburkolat rétegrendje általános helyeken: 
 

- 6 cm (10x20x6 cm) burkolat; 
- 3 cm finom kőőrlemény ágyazat; 
- 15 cm tömörített beton őrlemény; 
- geotextil. 
- tömörített termett talaj. 

 
b) Járdaburkolat rétegrendje a kapubejáró vonalában: 
 

- 6 cm (10x20x6 cm) burkolat; 
- 3 cm finom kőőrlemény ágyazat; 
- 10 cm soványbeton útalap; 
- 15 cm tömörített beton őrlemény; 
- geotextil; 
- tömörített termett talaj. 

 
A járdát és a bejárót két oldalon, betonba ágyazott beton szegéllyel kell megtámasztani, a burkolat fugáit 
besöprő homokkal ki kell tölteni. Amennyiben a járda közvetlenül az épület falához zár hozzá, úgy a szegő 
elhagyható, de vízszigetelő lemezt kell beépíteni a járda és a fal közé. 
 
A járda szélessége nem lehet kisebb mint, 
 

- a meglévő járda,  
- új járda szakasz esetén 150 cm. 

 
A fenti előírástól eltérni egyedileg, indokolt esetben lehetséges, melyet a megállapodásban rögzíteni kell. 
 
Amennyiben az érintett ingatlan ereszcsatornája az utcára van kivezetve, a pályázónak vállalnia kell, hogy 
a csapadékvizet járdaszint alatt, zárt csövön keresztül vezeti bele a nyílt árokba úgy, hogy a bevezetett víz 
ne károsítsa, ne mossa ki az árok falát. 
 
Amennyiben nincs nyílt vízelvezető vagy szikkasztó árok az ingatlan előtt, úgy a csapadékvizet rácsos 
folyóka beépítésével kell a zöldterületre vezetni. Ebben az esetben a rendelkezésre álló zöld terület 
nagysága (és a telepített növényzet) alapján egyedi elbírálás szerint dönt az Önkormányzat arról, hogy  
szikkasztó árok (vagy kulé kaviccsal feltöltött szikkasztó gödör) kialakítása szükséges-e. 
 

  



Pályázati adatlap 
 

Algyő Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő belterületi ingatlan előtt 
elhelyezkedő közterületi járdaszakasz, illetve járdával együtt gépkocsi bejáró 

kialakítására vagy felújítására 

 
1. A kérelmező adatai: 
 
név: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. A pályázattal érintett közterület megnevezése (utca, házszám, hrsz.): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Jogosultság igazolása (pl. tulajdonos) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. A felújítandó terület (járda, vagy járda + bejáró) megnevezése és nagysága (m2): 
 
Járdaszakasz hossza: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Járdaszakasz szélessége: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Területe összesen (m2): 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Bejáró hossza: ……………..……………………………………………………………………………………………… 

 
Bejáró szélessége: …………………..…………………………………………………………………………………… 
 
Területe összesen (m2): 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
5. A meglévő állapot leírása, pályázat indoklása (az elektronikus formában 
benyújtott pályázathoz digitális képfelvételt, a papír alapon beadott adatlaphoz 
nyomtatott fényképet szükséges csatolni): 
 

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



6. Egyéb nyilatkozatok: 
 
1. A pályázati kiírás részletes feltételeit megismertem, tudomásul vettem. 

 
2. Vállalom: 
 
- hogy a szabályzatban meghatározott műszaki feltételek szerint, és az abban meghatározott 
határidő (60 nap) időtartama alatt a pályázatommal érintett közterületi járdaszakaszt és bejárót 
(ha erre is kiterjedt a pályázat) elkészítem; 
- a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő költségeit, valamint a közterületen 

okozott károk, illetve a közterület eredeti állapotba történő helyreállítását; 

- a régi járdalapból származó törmelék, föld, és egyéb hulladék saját költségemen történő 
elszállítását. 
 
3. Nyilatkozom, hogy az Önkormányzat által részemre az ingatlanom előtti járdaszakasz 
felújításához biztosított anyagot kizárólag a járda építésére használom fel. 
 
4. Tudomásul veszem, és hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a kiírásban vállalt feltételeket 

nem teljesítem, az Önkormányzat az átadott építőanyag értékének – a szerződés aláírásától 

számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összeggel növelt – erejéig követeléssel élhet 

felém. 

 
5. Tudomásul veszem az alábbiakat:  

- amennyiben az érintett ingatlan ereszcsatornája az utcára van kivezetve, a pályázónak 

vállalnia kell, hogy a csapadékvizet járdaszint alatt, zárt csövön keresztül vezeti bele a 

nyílt árokba úgy, hogy a bevezetett víz ne károsítsa, ne mossa ki az árok falát; 

- amennyiben nincs nyílt vízelvezető vagy szikkasztó árok az ingatlan előtt, úgy a 

csapadékvizet rácsos folyóka beépítésével kell a zöldterületre vezetni. Ebben az esetben 

a rendelkezésre álló zöld terület nagysága (és a telepített növényzet) alapján egyedi 

elbírálás szerint dönt az Önkormányzat arról, hogy szikkasztó árok (vagy kulé kaviccsal 

feltöltött szikkasztó gödör) kialakítása szükséges-e. 

 
6. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett 
lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik), 

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

7. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Algyői Polgármesteri 
Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportja helyszíni szemle útján ellenőrzi. 
 
8. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az Algyő település járdafelújítási programja 
pályázati eljárás során történő felhasználásához. 

 
 
Kelt: .............................., 2021. ……................................. 
 
 

............................................................. 
pályázó aláírás 
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135/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  EFOP Esély Otthon az algyői fiataloknak lakáspályázatok elbírálása 
 
 

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 „EFOP Esély Otthon az algyői fiataloknak lakáspályázatok 
elbírálása” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
1. lakás bérlőjéül: 
Kovács Sándor Algyő, Kócsag u. 15. szám alatti lakost jelölöm ki, 
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
2. lakás bérlőjéül: 
Rózsa Norbert Algyő, Téglás u. 37. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
3. lakás bérlőjéül: 
Molnár Letícia Algyő, Kócsag u. 5. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
4.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
4. lakás bérlőjéül: 
Borbély Anna Katalin Algyő, Kosárfonó u. 38. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
5.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
5. lakás bérlőjéül: 
Krasznavölgyi Krisztina Algyő, Bartók Béla u. 50. fsz. 2. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
6.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
6. lakás bérlőjéül: 
Csiszár Nikolett Hódmezővásárhely, Vitéz u. 19.. szám alatti lakost jelölöm ki, 
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 



7.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
7. lakás bérlőjéül: 
Bakos Vanessza Algyő, Bíró u. 8. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
8.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
8. lakás bérlőjéül: 
Bodor Benita Algyő, Szüret u. 18. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
9.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti, 
9. lakás bérlőjéül: 
Kis Franciska Algyő, Szamóca u.31. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
10.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám 
alatti, 10. lakás bérlőjéül: 
Belovai Rita Algyő, Kastélykert u. 45. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
11.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám 
alatti, 11. lakás bérlőjéül: 
Kiss Anett Algyő, Pesti u. 6. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
12.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám 
alatti, 12. lakás bérlőjéül: 
Gyetvai Rita Mélykút, Tavasz u. 23. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
13.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám 
alatti, 13. lakás bérlőjéül: 
Kiss Balázs Szeged, Kubikos u. 30. szám alatti lakost jelölöm ki,  
2021. augusztus 01. napjától 2023. július 31. napjáig.  
 
14.) Felkérem a Jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján a 
bérlőkkel a bérleti szerződéseket készítse el, amelyeket aláírásommal hitelesítek. 
 
Felelős: Horgos Nóra 
Határidő: 15 napon belül 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Nyertes pályázók 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Humánpolitikai referens 
6. Irattár 

K.m.f. 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
A határozat hiteléül: 

  



135/2021. (VI.14.) Pm. határozat melléklete 
 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 15726975-8411-321-06, 
képv.: Molnár Áron Polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó),  
 
másrészről, ………………. (szül.:…………………, an.:………….., szem.ig. szám:……………..) 
………..……… szám alatti lakos, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között a mai napon az 
alábbi feltételek szerint: 
 
ELŐZMÉNY: 
A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Esély Otthon című pályázati 
program keretében valósult meg. Az EFOP -1.2.11-16-2017-00045 számú, „Esély otthon 
az algyői fiataloknak” elnevezésű felhívásra sikeresen pályázott Algyő Nagyközség 
Önkormányzata, ennek keretében kialakításra került a volt „Zöld Iskolában” 13 lakás 
fiatalok részére. A bérlők kiválasztására kiírásnak megfelelő külön pályázati eljárás 
keretében került sor. 
 

1.) Bérbeadó a 135/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat alapján 2021. augusztus 
1. kezdődő hatállyal határozott időtartamra, 2023. július 31. napjáig bérbe 
adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Algyő 
belterület ….hrsz., Kosárfonó u. 16. szám alatti, ……. számú lakásingatlant. A 
lakás összkomfortos komfortfokozatú, …..szobás, alapterülete összesen:………... A 
bérleti jogviszony meghosszabbítására nincsen lehetőség. 
 

2.) Bérbeadó 2021. augusztus 1. napján adja át a lakást a Bérlőnek. A Bérbeadó 
a lakást a komfortfokozatnak megfelelő lakásberendezésekkel együtt a mellékelt 
leltár szerint – amely a szerződés 1. sz. mellékletét képezi – rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, megtekintett állapotban adja át a Bérlő használatába, és 
ettől a naptól terheli a Bérlőt a 4.) pont szerinti közüzemi díjfizetési és közös 
költség fizetési kötelezettség. Szerződő felek a birtokbaadással egyidejűleg 
rögzítik a közüzemi mérőórák állásait. 
 

3.) A Bérlőnek - a pályázat alapján - a lakás használatáért lakbért nem kell fizetnie.  
 

4.) A Bérlő köteles fizetni az ingatlan használatával kapcsolatosan felmerült 
valamennyi rezsiköltséget, biztosított szolgáltatást (víz és csatornahasználat, 
vezetékes gázszolgáltatás, elektromos áram szolgáltatás) a szolgáltatóval kötött, 
külön megállapodásban rögzített feltételek szerint. 
A televízió és internethálózat csatlakozási lehetőség az épületben biztosított, a 
szolgáltatóval kötött egyéni szerződés alapján lehet igénybe venni. 
Bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul, hogy Bérbeadó a 
mindenkori közműszolgáltatóktól a Bérlő közüzemi díjának egyenlegével és 
annak megfizetésével kapcsolatos tájékoztatást kérjen, ezzel az adatai szolgáltató 
általi kiadását engedélyezi. 
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5.)  A lakásbérleti jogviszony kezdetekor a Bérlő kötelezettsége a mérőórák 
átírásának költségeinek viselése. A szerződés 2. sz. mellékletét képezi a 
mérőórák gyári számának és birtokba-adáskori óraállásának felsorolása. 

 
6.) A Bérlő jelen szerződés aláírásakor 100.000,- Ft összegű kauciót megfizet a 

Bérbeadó részére, a Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-00190442-05000001 
számú számlájára. 

 
7.) Felek rögzítik, hogy a kaució kizárólag a közüzemi tartozásának kiegyenlítésére, 

valamint a Bérlő rendeltetésellenes lakáshasználatából eredő károk kifizetésére 
használható fel. A bérleti jogviszony megszűnésekor az elszámolást követően 
fennmaradt kaució összegét Bérbeadó köteles a bérlő részére visszafizetni a 
bérleti szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül.  

 
8.)  A Bérlő a lakást rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használhatja, 

életvitelszerűen a lakásba más személyt nem fogadhat be, kivéve azon személyek 
körét, akiket a pályázat során megjelölt, illetve akik az 1993. évi LXXVIII. tv. 
rendelkezései szerint a Bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók be a lakásba. 

 
9.)  A Bérlő a lakásban állatot nem tarthat. 

 
10.) Bérlő az általa bérelt ingatlant albérletbe nem adhatja. A bérlakásba Bérlővel 

együtt költözik  
 

…………………….. házastárs /élettárs 
….………………………………..  gyermek 

 
11.) Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgyát képező ingatlan a bérlet egész 

tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés 
előírásainak. Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt 
dologra vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy 
megakadályozza. 
 

12.) Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használja. A 
Bérlő köteles az általa bérelt ingatlant (a bérlemény helyiségeit, az előtte lévő 
udvarrészt és az ingatlanhoz tartozó parkolót) a Bérbeadó igénye szerint tisztán 
tartani. Felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. 
A Bérbeadó a lakás állapotát és a leltárba vett tárgyakat legalább félévente 
ellenőrzi. Az ellenőrzés időpontjáról 8 nappal korábban írásban értesíti a Bérlőt. 
Bérbeadó a jelen bérleti szerződésben, illetve a Házirendben foglaltakat súlyos 
megszegésének vagy az ingatlan rendeltetésellenes használatának gyanúja 
felmerülése esetén az értesítés mellőzésével eseti ellenőrzést tarthat, mely a 
Bérlőt és a vele együtt költözőket lakhatásukban a szükséges és arányos 
mértékben zavarhatja. 
 

13.) A bérleti jogviszony tartama alatt Bérlő köteles a lakás rendeltetésszerű 
használatával együtt járó karbantartási, javítási munkákat a saját költségén 
rendszeresen elvégezni az alábbiak szerint: 
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a./ a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek (pl. kilincs, 
csaptelep, szifon…stb), azok szerelvényeinek meghibásodása esetén kisebb 
jellegű karbantartásról, pótlásáról, 
b./ az elektromos vezetéknek és az érintésvédelmi rendszernek a lakásban lévő 
fogyasztásmérőtől, illetőleg a biztosító táblától kezdődő szakaszán keletkezett 
hibák kijavításáról, a kapcsolók és a csatlakozó aljak cseréjéről.  
c./ a lakásban a saját, vagy a vele együttlakó személyek magatartása folytán 
keletkezett hibák kijavításáról és az eredeti állapot helyreállításáról, illetőleg a 
kár megtérítéséről. 
 

14.) A Bérlő köteles az azonnali beavatkozást nem igénylő, rendes karbantartás 
körét meghaladó felújítási vagy helyreállítási munkák elvégzésének 
szükségességéről a Bérbeadót előzetesen írásban értesíteni. Az ilyen jellegű 
munkákat a Bérbeadó jogosult megrendelni, annak költségei a Bérbeadót 
terhelik. 
A Bérlő köteles tűrni a Bérbeadó által megrendelt karbantartással, felújítással, 
helyreállítással kapcsolatos munkák elvégzését. 
A Bérlő elektromos hálózaton keletkező hibákat köteles azonnal jelezni. 
Amennyiben a hiba nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, akkor a 
Bérlő költségére a Gyeviép Nkft. javítja a hibát. 
 

15.) A Bérlő a lakásban átalakítási, korszerűsítési és egyéb jelentős változást okozó 
karbantartási, építési munkát nem jogosult elvégezni, kivéve a Bérbeadó előzetes 
írásbeli engedélye alapján. 
 

16.) A szerződés a 1.) pontban meghatározott idő elteltével, minden további 
nyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül megszűnik. Bérlő a szerződés 
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt, 
elhelyezéséről maga köteles gondoskodni. 
 

17.) Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles az ingatlant az eredeti 
állapotnak megfelelő, használatra alkalmas, a Bérlő saját ingóságaitól kiürített, 
tiszta, kifestett állapotban a Bérbeadó részére átadni. Az átadás-átvételről felek 
jegyzőkönyvet készítenek. 
 

18.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő:  
 
 

- határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek (közös költség, 
közüzemi díjak esetében 60 napon túli tartozás) vagy 

- jelen bérleti szerződésben, illetve a jelen szerződés mellékletét képező 
Házirendben foglaltakat súlyosan megszegi, a Bérbeadót azonnali hatályú 
felmondási jog illeti meg. 

 
19.) Bérlők a lakásbérleti szerződés megkötésekor kötelesek igazolni, hogy legalább 

egyikük foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, vagy részt vesz a projekt 
keretén belül megvalósuló hazai és uniós pályázati programokban, illetve részt 
vesz a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeret átadásba. 
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20.) A Bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés 
időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó-, vagy tartózkodási 
lakóhelyet létesít. 
 

21.) A Bérlő köteles közösségi célú önkéntes tevékenység végzésére évente 20 
óra időtartamban, írásban igazolva a támogatási megállapodásban kijelölt 
önkormányzati intézmény-, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság-, vagy 
önkormányzat által támogatott civil szervezet rendezvényén, valamint vállalja a 
projekthez kapcsolódó rendezvényeken való részvételt évente 2 alkalommal. 
 

22.) Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen bérleti szerződés szempontjából 
releváns, személyes adatokban, illetve egyéb körülményeiben bekövetkezett 
változásokat írásban 15 napon belül bejelenti a Bérbeadó felé. 

 
23.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Algyő Nagyközség 

Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek 
mértékéről szóló 15/2001. (VIII.4.) önkormányzati rendelet, az 1993. évi 
LXXVIII. törvény helyiségbérletre vonatkozó szabályai, az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének az „Esély Otthon az algyői fiataloknak” 
lakhatási támogatásról szóló 12/2019. (V.3.) önkormányzat rendelete, valamint a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 
 

24.) Szerződő felek jelen jogügylettel felmerülő bármely vitás kérdés eldöntésére 
pertárgy értéktől függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
Felek jelen 4 (négy) számozott oldalból álló bérleti szerződést elolvasás és kellő 
értelmezés után a mai napon, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták. 
 
Algyő, 2021. ……………….     Algyő, 2021. ……………………. 
 
 
      
 
 
…….…………………………………………………    …………..…………………………. 
Algyő Nagyközség Önkormányzata            Bérlő 
képv.: Molnár Áron Polgármester 

Bérbeadó 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: ……………….. 2021. ……………..…. 
 
Jogi ellenjegyzés: ……………….. 2021. …………………. 
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136/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Algyő Park Kft. 2020. évi beszámolója, és taggyűlés összehívása 
 
 

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 Park Kft. 2020. évi beszámolója, és taggyűlés összehívása” 
tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő Park Kft. 2021. június 22. 
napján tartandó taggyűlésén a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadom el: 
 

1. Az előterjesztésben foglaltnak megfelelően elfogadom a beszámolóban 
leírtakat. 

2. Elfogadom az elvégzett munkálatokról szóló tájékoztatót. 
3. Támogatom a szükséges források megléte esetén a betervezett munkálatok 

megvalósítását. 
4. Az „Egyéb bejelentések” napirendi pontban foglaltak kapcsán Algyő 

Nagyközség Képviselő-testülete nevében az eredmény-kimutatás alapján 
30.000.000,- Ft összegű osztalék kifizetését kérem.  

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 
4. Algyő Park Kft – Ormay Tamás 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 
 

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

 
 
A határozat hiteléül: 
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137/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Együttműködési megállapodás az Algyői Sportkörrel az Algyő, Sport 

u. 7. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
 
 

HATÁROZAT I. 
 
 
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 „Együttműködési megállapodás az Algyői Sportkörrel az Algyő, 
Sport u. 7. szám alatti ingatlan üzemeltetésére” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő 
határozatot hozom: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata és az Algyői Sportkör között létrejött, a határozat mellékletét 
képező, „Együttműködési megállapodás az Algyő, Sport u. 7. szám alatti 
ingatlanon elhelyezkedő Labdarúgó pályák sport célú üzemeltetésére és 
hasznosítására” tárgyú megállapodást jóváhagyom, és aláírásommal 
hitelesítem. 
 
 

2. Felkérem a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat és a Gyeviép Nkft. között létrejött 
vagyonkezelési szerződést módosítsa 2021. június 30.-ai hatállyal, és a 
vagyonkezelési szerződésből kerüljön vissza az Önkormányzat tulajdonába: 
 
 

- az F2-es lapon nyilvántartott, az Algyő, belterület 1771/89. hrsz.-ú, ingatlanon 
elhelyezkedő 2 ha 8053 m2 területű, Labdarúgó pályák földterület; 
- az O4-es lapon nyilvántartott, az Algyő, belterület 1771/89. hrsz.-ú, ingatlanon 
elhelyezkedő Labdarúgó pályák; 
- a K8-as lapon nyilvántartott, az Algyő, belterület 1771/89. hrsz.-ú, ingatlanon 
elhelyezkedő Labdarúgó pályák – csurgalékvíz elvezetés. 
 

- valamennyi nagyértékű- és kisértékű tárgyi eszköz: 
 

- 1 db kültéri pad (leltári száma: 01264); 
- 1 db kétajtós szekrény (leltári száma: 3000-03088); 
- 1 db tanári asztal (leltári száma: k2428). 

 
 
 
 
 



A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyeviép Nkft. 
4. Algyői Sportkör 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
A határozat hiteléül: 

  



137/2021. (VI.14.) Pm. határozat melléklete 

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  
az Algyő, Sport u. 7. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő Labdarúgó Pályák 

sport célú üzemeltetésére és hasznosítására 
 
 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, KSH szám: 15726975-8411-321-06 
képviseli: Molnár Áron polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 
az Algyői Sportkör (6750 Algyő, Sport u. 7., adószám: adószáma: 19983484-1-06, 
nyilvántartási száma: 06-02-0000022, képviseli: Bogdán Tamás, elnök), mint 
üzemeltetésbe vevő (a továbbiakban: Üzemeltető), 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Preambulum 

 
 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 15. pontja alapján a sport és ifjúsági ügyek biztosítása Algyő Nagyközség 
Önkormányzata részére a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a meghatározza az 
Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait. 
 
2. Ezen megállapodás célja az Önkormányzat I.1. pontjában meghatározott helyi 
sportfeladatainak ellátása, az Önkormányzat és az Üzemeltető tevékenységének 
összehangolása a lakosság sportolási feltételinek biztosítása és életminőségének javítása 
érdekében 
 
3. Felek rögzítik, hogy az Üzemeltető az algyői sportélet meghatározó, első számú 
képviselője. 
 
4. Felek a hasznosítás és az üzemeltetés során a tevékenységüket a jogszabályok 
betartása, az önállóság és egymás kölcsönös tiszteletben tartása mellett végzik. 
 
5. Felek céljaik elérése érdekében hosszú távú stratégiai együttműködésben állapodnak 
meg a jelen megállapodásban rögzítettek szerint. 
 
6. Jelen megállapodás célja az üzemeltetés, a hasznosítás és az értékesítés feltételeinek 
rögzítése, a felek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. 
 
 

II. Előzmények 
 
1. Az Önkormányzat 1/1-ed tulajdonát képezi a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztályánál az Algyő, 
belterület 1771/89. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Algyő, Sport u. 7. 
szám alatt elhelyezkedő ingatlan. 
 
 



2. Az Önkormányzat vagyonnyilvántartásában került rögzítésre: 
 

a) ingatlan: 
 
- az F2-es lapon nyilvántartott, az Algyő, belterület 1771/89. hrsz.-ú, ingatlanon 
elhelyezkedő 2 ha 8053 m2 területű, Labdarúgó pályák földterület; 
- az O4-es lapon nyilvántartott, az Algyő, belterület 1771/89. hrsz..ú, ingatlanon 
elhelyezkedő Labdarúgó pályák; 
- a K8-as lapon nyilvántartott, az Algyő, belterület 1771/89. hrsz.-ú, ingatlanon 
elhelyezkedő Labdarúgó pályák – csurgalékvíz elvezetés. 

 
b) nagyértékű- és kisértékű tárgyi eszköz: 

 

- 1db kültéri pad (leltári száma: 01264); 
- 1 db kétajtós szekrény (leltári száma: 3000-03088); 
- 1 db tanári asztal (leltári száma: k2428). 

 
3. A 2. pontban meghatározott vagyonelemek az Önkormányzat 100%-os tulajdonú 
gazdasági társasága, a Gyeviép Nkft. (6750 Algyő, Kastélykert u. 49.) vagyonkezelésében 
találhatók, az Önkormányzat és a gazdasági társaság között létrejött vagyonkezelési 
szerződés alapján. 
 
4. Az Üzemeltető kezdeményezte Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületénél a 2. pontban meghatározott létesítményekre és eszközökre (Továbbiakban 
együttesen: Sportközpont) vonatkozóan az egyesületük általi üzemeltetés lehetőségét. 
Üzemeltető kérelmét Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében Algyő Nagyközség 
Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a 137/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozattal támogatta. 
 
5. Az Önkormányzat a Sportközpont sport célú üzemeltetésével és hasznosításával 
megbízza Üzemeltetőt az alábbiak szerint. 
 
 

III. Az együttműködés keretei 
 
 
1. Felek kijelentik, hogy a Sportközpont vonatkozásában az Algyői Sportkör 
szakosztályaiban sportoló személyek prioritást élveznek, ezért a használat során 
elsődleges az Üzemeltető részére az edzéslehetőségek biztosítása. 
 
2. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy figyelembe veszi Algyő Nagyközség 
lakossága részére a sportolási lehetőségeket, valamint Felek együttműködnek a 
lakossági szabadidősport tevékenység folytatása kapcsán. 
 
3. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy más, Algyő településen működő sportágak 
képviselőivel, versenyzőivel, sportolóival együttműködik a Sportközpont használata 
során. 
 
4. Az Üzemeltető az együttműködés keretein belül vállalja a Sportközpont és az azokhoz 
kapcsolódó sportcélú és egészséges életmódot népszerűsítő szolgáltatások 
hasznosítását, együttműködik annak piaci alapon történő hasznosításában is. 
 



IV. Az üzemeltetési megállapodás tárgya, időtartama 
 
 

1. Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával, 2021. július 1.-ei hatállyal, 
határozatlan időtartamra, helyi sportfeladatok ellátásának céljára, térítésmentesen 
átadja üzemeltetésre és hasznosításra az Üzemeltető részére a Sportközpontot. Az 
Üzemeltető a Sportközpontot üzemeltetésbe átveszi. 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jogviszony időtartama alatt bármelyik fél a másik féllel 
írásban közölt 6 hónapos felmondási idejű felmondással élhet (rendes felmondás). 
 
 

V. A megállapodás feltételei 
 
 
1. Az Üzemeltető jogosult a Sportközpont területén sportcélú üzemeltetési 
tevékenységet, illetve sportrendezvényeket szervezni. 
 
2. Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a működőképesség megtartása, valamint a 
Sportközpont Üzemeltetőt terhelő üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében az 
Üzemeltető bevételekhez juttató vállalkozói tevékenységet folytasson (pl. 
reklámszerződések, belépődíjas rendezvények tartása stb.), feltéve, hogy az nem 
akadályozza, illetve rongálja az ingatlan funkciójának, állagának megtartását, és az 
alapfeladatok ellátását. 
 
3. Üzemeltető köteles a Sportközpont őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási 
feladatairól gondoskodni. 
 
4. Üzemeltető köteles a Sportközpont nyitásáról, zárásáról, a vendégek beléptetéséről, a 
létesítmény tárgyi eszközeinek felügyeletéről gondoskodni. 
 
5. Üzemeltető köteles és jogosult megfelelő számú, szakmailag képzett személyzet 
biztosításával a Sportközpont nyitva tartásához, hasznosításához, rendben tartásához és 
őrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. 
 
6. Az Önkormányzat megbízza az Üzemeltetőt, hogy a Sportközpontot – az üzemeltetésre 
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és az üzemeltetési szabályzat betartásával 
– üzemeltesse, végezze az állagmegóvási, karbantartási, javítási munkálatokat. Az 
üzemeltetés kiterjed az üzemeltetés során felmerülő közüzemi költségek (víz, villamos 
energia, szennyvíz, szemétszállítás) viselésére. 
 
7. Üzemeltető köteles a közmű szolgáltatóknál a mérőórákat jelen szerződés aláírásától 
számított 15 napon belül nevére íratni, valamint a Sportközpont üzemeltetéséhez 
szükséges közüzemi szerződéseket saját nevére megkötni. Vállalja, hogy ezen közüzemi 
szerződések szerint a közüzemi szolgáltatók részére a szolgáltatási díjat (víz, csatorna, 
gáz, elektromos energia, fűtés, hulladékszállítási szerződések), valamint a telefon-, 
kábel- és internethasználat díjait esedékességig megfizeti. 
 
8. Üzemeltető vállalja, hogy a Sportközpont teljeskörű üzemeltetési, karbantartási 
feladatait maradéktalanul ellátja.  
 
9. Felek rögzítik, hogy a Sportközpont üzemeltetésével járó mindennemű költség az 
Üzemeltetőt terheli. 



10. Üzemeltető az üzemeltetés keretében: 
 köteles és jogosult a Sportközpontot érintő, jelen időpontban hatályos 
jogviszonyok tekintetében az Önkormányzat jogait teljes körűen gyakorolni, és 
kötelezettségeit teljes körűen teljesíteni; 
 a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni; 
 a Sportközpont üzemeltetési tervét és szolgáltatási költségtervét az Egyesület 
éves beszámolója részeként bemutatni a folyamatos működtetés és hasznosítás 
biztosítása érdekében; 
 a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően elkészíti, ill. napra készen 
tartja a Sportközpont üzemeltetésére vonatkozó szabályzatokat (házirend, tűz-, 
munkavédelmi és egyéb szabályzatok), az azokban foglaltakat végrehajtja, illetve 
végrehajtatja; 
 köteles az előírt egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos elvárásokat, előírásokat – 
ideértve a hivatalos jogszabályi változásokból, hatósági változások előírásából 
eredő előírásokat – is teljesíteni; 
 köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági 
előírások betartása mellett végezni. Szükség esetén az Üzemeltető biztosítja saját 
munkatársai megfelelő oktatását a hatályos jogszabályok szerint. Ezen előírások be 
nem tartásából eredő mindennemű költség (beleértve az esetleges bírságokat, az 
ebből eredő károkat) az Üzemeltetőt terheli; 
 elvégeztetni a jogszabályban előírt biztonságtechnikai felülvizsgálatokat, 
ellenőrzéseket, melynek költségei az Üzemeltetőt terhelik; 
 gondoskodik a Sportközpont saját költségén történő fenntartásáról, 
állagmegóvásáról, időszakos szemléjéről; 
 kapcsolatot tart az Önkormányzattal, rendkívüli helyzetekben haladéktalanul 
értesíti őket; 
 a vis maior esetét kivéve, vétkességre tekintet nélkül viseli a Sportközpont teljes-, 
vagy részleges megrongálódásának kockázatát. Az Üzemeltető haladéktalanul 
köteles írásban értesíteni az illetékes hatóságokat, az Önkormányzatot ilyen 
esemény bekövetkezéséről. Ezekben az esetekben az Üzemeltető a tőle elvárható 
gondossággal helyreállítja a kárt a saját költségén. 

 
11. Az Önkormányzat szavatol azért, hogy az üzemeltetésre átadott Sportközpont az 
átadáskor üzemeltetésre alkalmas állapotban van, az üzemeltetéshez szükséges 
dokumentációkat (tulajdonosi jogosultságot igazoló dokumentumok, megvalósulási terv, 
hatósági engedélyek, stb.) az átadáskor az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja. A 
Sportközpont átadása-átvétele közösen felvett jegyzőkönyvvel történik. 
 
12. Az üzemeltetéshez szükséges hatósági előírások folyamatos betartása az Üzemeltető 
kötelezettsége és felelőssége. Üzemeltető a hatósági előírások és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés kötelezettségének megszegése esetén köteles az 
ebből származó kár, büntetés teljes körű megfizetésére. 
 
13. Üzemeltető az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
Sportközponton a szokásos állagmegóvás, karbantartás (javítás) körét meghaladó 
változtatást, átalakítást végezni. Az Önkormányzat – előzetes egyeztetést követően – 
külön megállapodás keretében vállalja a Sportközpont üzemeltetése során felmerülő 
felújítási, beruházási kiadások biztosítását. 
 
14. Az Önkormányzat az Üzemeltető szükségtelen zavarása nélkül jogosult ellenőrizni a 
Sportközpont használatát, annak állapotát. Az Üzemeltető a rendeltetés- vagy 
szerződésellenes használatból bekövetkezett kárért teljes körű felelősséget vállal. 
 



15. Amennyiben a rendeltetésellenes vagy nem a jelen szerződés szerinti 
üzemeltetésből, használatból bekövetkezett károkozás történik, azt az Üzemeltető 
köteles saját költségén haladéktalanul helyrehozni, ellenkező esetben az Önkormányzat 
jogosult a kárt az Üzemeltető költségén elhárítani, és jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
 
16. A szerződésben foglalt tevékenységen felül jelentkező eseti, előre nem kalkulálható, 
az üzemeltetés érdekében felmerülő kiadások tekintetében, előfordulásuk alkalmával, a 
Felek külön megállapodása szerint kerülnek rendezésre. 
 
17. Kapcsolattartás: 
 
Az Önkormányzat kapcsolattartója:   Ábrahám Anikó 06-62/517-517, 

e-mail: abraham.aniko@algyo.hu 
Az Üzemeltető kapcsolattartója :   Bogdán Tamás 06-62/267-133, 

e-mail: algyosportkor@vnet.hu 
 
 

VI. B i z a l m a s  i n f o r m á c i ó k ,  t i t o k t a r t á s  
 
 
1. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás és az annak teljesítése során 
megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, 
információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, 
illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, 
gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály 
egyébként más titokfajtának nem minősít - a Felek üzleti titkát képezik. 
 
2. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen 
szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük 
körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem tehetik, 
nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 

 
 

VII. Egyéb rendelkezések 
 
 

1. Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt fél nevében a jelen megállapodás 
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Elismerik továbbá, hogy a képviseleti 
hibával összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel 
tartoznak. 
 
2. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával 
módosítható vagy szüntethető meg. Felek minden, joghatást is kiváltó nyilatkozatukat 
írásban kötelesek egymás felé megtenni. A kapcsolattartás, mely döntés- előkészítést, 
jognyilatkozat előkészítést segít elő, elektronikus levél formájában is lehetséges. 
 
3. Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 
jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 
egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.  
 



4. Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul (két napon belül) 
tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen 
Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését 
akadályozza vagy veszélyezteti. 
 
5. Felek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben bármelyikük 
nyilvántartási adataiban, vagy más, jelen megállapodást érintő lényeges körülményében 
változás következik be. 
 
6. Megszűnik az üzemeltetési jogviszony az alábbi esetekben: 
 

- az Üzemeltető jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napjával, 
- közös megegyezéssel a felek a jogviszonyt bármikor megszüntethetik, 
- a Feleket a IV.3. pontban írtak szerint megilleti a 6 hónapos időtartamú rendes 
felmondás joga, 
- súlyos szerződésszegés esetén mindkét felet megilleti a másik féllel írásban közölt, 
indokolással ellátott azonnali felmondás joga. 

 
7. A jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a felek egymással 
elszámolnak, az Üzemeltetőt megilleti az általa saját költségen beépített és elvihető 
berendezések elvitelének joga. 
 
8. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése 
esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek 
együttműködni. Erre a tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 5 napon 
belül az Üzemeltető köteles az Önkormányzat részére átadni minden, a jelen Szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumot, iratot, dokumentumot.  
 
9. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető köteles a 
Sportközpontot tisztán, működőképesen, hiánytalanul átadni az Önkormányzat részére.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk) és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés 
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Meg nem egyezés esetén a szerződő 
felek jogvitáik rendezése tekintetében a Szegedi Járásbíróság és/vagy a Szegedi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
12. A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságáról, 
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő kérdésekről szóló 2003. 
évi XXIV. törvény alapján az Algyői Sportkör kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Algyő Nagyközség Önkormányzata nyilvánosságra hozza a jelen szerződésbe foglalt 
adatokat (név, székhely, adószám, a szerződés tárgya és értéke). 
 
13. Jelen megállapodás az aláírása napján jön létre, de rendelkezéseit 2021. július 1. 
napjától kell alkalmazni, azt a Felek magukra nézve ettől az időponttól kötelezőnek 
tekintik, 
 
14. Jelen megállapodást Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében Algyő 
Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 



kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján a 137/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozattal 
jóváhagyta. 
 
Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 5 eredeti példányban jóváhagyólag 
aláírták.  
 
 
Kelt: Algyő, 2021. június ….     Kelt: Algyő, 2021. június …. 
 
 
 
………………………………………………….    ……………….……………………………….. 
Algyő Nagyközség Önkormányzata    Algyői Sportkör 

      Képv.: Molnár Áron                         Képv.: Bogdán Tamás 
 polgármester                elnök 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: Algyő, 2021. június …. 
 
Jogi ellenjegyzés: Algyő, 2021. június …. 
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138/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Együttműködési megállapodás az Algyői Sportkörrel az Algyő, Sport 

u. 7. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
 
 

HATÁROZAT II. 
 
 
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 „Együttműködési megállapodás az Algyői Sportkörrel az Algyő, 
Sport u. 7. szám alatti ingatlan üzemeltetésére” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő 
határozatot hozom: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében felkérem Katona Antalt, a Gyeviép 
Nkft. ügyvezetőjét, hogy a vagyonkezelési szerződés módosítását követően, 2021. 
június 30. nappal bezárólag az Algyő, belterület 1771/89. hrsz.-ú ingatlan 
üzemeltetésére biztosított működési támogatás vonatkozásában a Gyeviép Nkft. 
2021. évi üzleti tervét módosítsa. 

 
Határidő:2021.06.30. 
Felelős: Katona Antal, ügyvezető 
 

2. Az Algyő, belterület 1771/89. hrsz.-ú ingatlan üzemeltetésére a Gyeviép Nkft. 
részére biztosított működési támogatás tételes elszámolását követően a 
Sortközpont működtetésére biztosított keretösszegből fennmaradó összeget 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyői Sportkör részére adom 
át, az üzemeltetés költségeihez való hozzájárulásként. 
 

3. Felkérem Katona Antal ügyvezetőt, hogy a 2. pontban meghatározott tételes 
elszámolás elkészítését követően haladéktalanul értesítse a Jegyzőt, akit 
kötelezek arra, hogy a Sportközpont üzemeltetésére az Algyői Sportkörrel a 
támogatási szerződést készítse el jóváhagyás céljából. 

 
4. Felkérem Katona Antalt, a Gyeviép Nkft. ügyvezetőjét, hogy az Algyő, belterület 

1771/89. hrsz.-ú ingatlan kapcsán a Gyeviép Nkft. tulajdonaként nyilvántartott, 
az üzemeltetéshez szükséges felépítményeket és eszközöket üzemeltetése adja 
bérbe az Algyői Sportkör részére. 
 
 
 
 



5. Felkérem Katona Antalt, a Gyeviép Nkft. ügyvezetőjét, hogy a bérleti díjat úgy 
állapítsa meg, hogy minimum az értékcsökkenés-, valamint az építményadó 
mértékét fedezze a bérleti díj. Az erről szóló szerződést kérem, hogy az ügyvezető 
nyújtsa be tudomásul vételre Algyő Nagyközség Képviselő-testülete részére, a 
soron következő 2021. július 8. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. 
 
Határidő: 2021.06.30. 
Felelős: Katona Antal, ügyvezető 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyeviép Nkft. 
4. Algyői Sportkör 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
A határozat hiteléül: 
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139/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Együttműködési megállapodás az Algyői Sportkörrel az Algyő, Sport 

u. 7. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
 

HATÁROZAT III. 
 
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 „Együttműködési megállapodás az Algyői Sportkörrel az Algyő, 
Sport u. 7. szám alatti ingatlan üzemeltetésére” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő 
határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a 47/2021. (II.17.) Polgármesteri 
határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítom: 
 
Eredeti 2. pont: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyői Sportkört 2021. évben 
16.000.000.-Ft összegű támogatásban részesítem, melyből 5.000.000.-Ft a 
sportközpont bérleti díja. 
 
Módosított 2. pont: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében az Algyői Sportkört 2021. évben 
13.500.000.-Ft összegű támogatásban részesítem, melyből 2.500.000.-Ft a 
sportközpont bérleti díja. 
 

2. Felkérem a Jegyzőt, hogy a támogatási szerződést az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelően módosítsa. 
 
Felelős: Juhász Rita 
Határidő: 15 napon belül 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Algyői Sportkör 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Juhász Rita, pénzügyi előadó 
6. Irattár 

K.m.f. 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

A határozat hiteléül: 


