
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

1/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: 2021. július 8. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 

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

1. Gyevikult Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

2. Gyevitur Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

3. Közétkeztetési díjszabás 
Előterjesztő: Ügyvezető 

4. Gyeviép Nkft. 2021. évi üzleti tervének módosítása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

5. Bérleti szerződés az Algyői Sportkör és a Gyeviép Nkft. között 
Előterjesztő: Ügyvezető 

6. Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti társasház kezelése 
Előterjesztő: Jegyző 

7. Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 16/2019. X.4. önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

8. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2021. év I. félévi munkájáról 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Beszámoló a 2021. év I. félévi szociális ellátásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2020/2021. évi nevelési évről 
Előterjesztő: Jegyző 

11. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény Bóbita Bölcsőde 2020/2021. évi 
gondozási évről 
Előterjesztő: Jegyző 

12. Algyői Egyesített Szociális Intézmény dokumentumai módosításának jóváhagyása 
Előterjesztő: Jegyző 

13. Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét megillető pótszabadság kiadása 
Előterjesztő: polgármester 

14. Szegedi Vízmű Zrt. kérelme a Vízügyi Építési Alap 2021. évi költségeinek 
átcsoportosítására 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ajánlata üzletrész megvásárlására 
Előterjesztő: Polgármester 

16. DNy-i lakópark II. ütem járda- és kocsibejárók építése, vállalkozási szerződés 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 
 



17. Reakció Ifjúsági Közösség támogatási kérelme az Ifjúsági Alapból 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Sándorfalva városával megkötött testvértelepülési együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Közmeghallgatás 2021. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Jelentés a Polgármesteri határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.26.) Ör. 
módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Jegyző 

23. Egyebek 
 
Zárt ülés 

24. Algyő, Búvár u. 9. emelet 3. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására 
beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Jegyző 

25. Kitüntető címek adományozása 2021. évben  
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

2/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVIKULT Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „GYEVIKULT Nkft. vagyonkezelési szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező „Vagyonkezelési Szerződés 3. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalva” tárgyú Vagyonkezelési szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 

 

2.) A Képviselő-testület a Gyevikult Nkft. vagyonkezelésébe lévő alábbi eszközöket 
kivezeti selejtezés, 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 F2 Ifjúsági 
Klub/földterület 

Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az Algyői 

Sportkörnek)  

385 000,- 

Kastélykert 
u. 63 

6/2 N4 Ifjúsági Klub /épület Kivezetés vagyonkezelésből 
(üzemeltetésbe adás az Algyői 

Sportkörnek)  

7.179.728,- 

 

állományváltozás tárgyi eszközök: 
 
Elhelyezés Megnevezés Megjegyzés 

 

Nettó 
érték (Ft)  

(K.k u. 44) Ezer-
jóház/1. sz. l. 

Midea Blanc inverteres klíma (l.sz.: 
2020/11/241/16) 

RÁAKTIVÁLÁS:  (Kubinyi Á. pr 
34228-2S2019.MUZEUM) 207 087 

Faluház 
Reloop  Rsp-30 2 db hangfal + erősítő 
(L.sz.: 30085) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Faluház 
Laptop (Fujitsu S.amilo A7600N) (L.sz.: 
30063) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Faluház 
Microsoft OEM Windows Vista Busines 
(L.sz.: 01243) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Faluház 
DMX vezérlő Stairville (L.sz.: 
2019/12/249/5) 

RÁAKTIVÁLÁS (Közműv. 
érd.növ. tám.) 0 

Faluház 4 db Reflektor Jimbo (L.sz.: 
2019/12/249/1;¨/2;/3;4) 

RÁAKTIVÁLÁS  (Közműv. 
érd.növ. tám.) 

0 

Faluház Equalizer DBX (L.sz.: 2019/12/235/7) RÁAKTIVÁLÁS  (Közműv. 
érd.növ. tám.) 

0 

Faluház 2 db Dobmikrofonállvány (L.sz.: 
2019/12/235/4;/5) 

RÁAKTIVÁLÁS  (Közműv. 
érd.növ. tám.) 

0 



Faluház 2 db Mikrofon AKG C1000S (L.sz.: 
2019/12/235/2;3) 

RÁAKTIVÁLÁS  (Közműv. 
érd.növ. tám.) 

0 

Faluház Effekt TC M350 (L.sz.: 2019/12/235/6) RÁAKTIVÁLÁS  (Közműv. 
érd.növ. tám.) 

0 

(K.k 44) 
Ezerjóház/1. sz. 
lakás 

hőmérséklet- és páratartalom mérő (l.sz.: 
2020/12/241/45) 

RÁAKTIVÁLÁS  (Közműv. 
érd.növ. tám.) 

0 

Civil Sz. Háza Karnis 2 soros (l.sz.: k92181-1) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Civil Sz. Háza Függöny áttetsző (l.sz.: k92181-2) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Civil Sz. Háza Függöny sötétítő (l.sz.: k92181-3) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Civil Sz. Háza Villanytűzhely használt (l.sz.: k92181-4) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Civil Sz. Háza Műa.kerekes kuka 120 l (l.sz.: k1779) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Civil Sz. Háza Konvektor (l.sz.: k2318) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Tájház Kárpitozott szék (l.sz.: 3000-03074) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Tájház Öltözőállvány (l.sz.: 3000-03059) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Tájház Ülőgarnitúra (l.sz.: 3000-03092) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Faluház 
Papírvágógép Dahle 403 tip. Karos (l.sz.: 
k1884) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Faluház Abrosz (l.sz.: 4000-04001) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Faluház 
Kültéri mozgásérzékelő lámpa (l.sz.: 7000-
07225) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Faluház 
Sz. Szilveszter: Algyői templom (l.sz.: 
3100-03106) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Faluház 
Kecskeméti M.: Templom (l.sz.: 3100-
03107) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Faluház 
Szélmalom olajfestmény (l.sz.: 3100-
03109) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Faluház 
Palotás Mária olajf. (1988) (l.sz.: 3100-
03110) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Ifjúsági K 
Könyvtári asztal /vajszínű (l.sz.: 3000-
03097) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Ifjúsági K 
Tanuló csővázas szék/szürke fémlábas 
(l.sz.: 3000-03068) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Ifjúsági K 
FÉK Egyesület információs tábla (l.sz.: 
k2300) KIVEZETÉS: selejtezés 

0 

Ifjúsági K Konténer Bene 60 (l.sz.: 5500092_1) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Ifjúsági K Konténer Bene 60 (l.sz.: 5500092_2) KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Ifjúsági K Biliárd asztal 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Darts tábla 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Kanapé /barna szövetmintás 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Szekrény – szürke 4 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Íróasztal fiókos,vajszínű 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Fekete műbőr fotel 2 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Számítógépasztal bükkszínű,fiókos 1 
db 

Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Tárgyalószék kék sz. 36 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Dart tábla + szett 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 0 



Algyői Sportkörnek) 

Ifjúsági K TP-Link Router TL-WR841N 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Parafatábla 90x120 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Parafatábla 90x120 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Fém szemetes 5 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Tűzoltó készülék (por) 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Dohányzó asztal 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Fogas 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Referensi asztal régi 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Referensi asztal régi 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Golyókészlet 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Dákó 1 részes 140 cm 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

Ifjúsági K Dart tábla + szett 1 db Kivezetés vagyonkezelésből (üz.a 
Algyői Sportkörnek) 

0 

 

3.) A „Vagyonkezelési Szerződés 3. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalva” tárgyú Vagyonkezelési szerződés az aláírása napján lép hatályba. 

 

4.) A Képviselő-testület felkéri dr. Maróthy Kornél ügyvédet, hogy a 2. pontban 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a Gyevikult Nkft. vagyonkezelői jogának 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzését töröltesse a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztályánál. 

 

5.) A Képviselő-testület felkéri dr. Maróthy Kornél ügyvédet, hogy a 2. pontban 
meghatározott ingatlan vonatkozásában a Gyevikult Nkft. Alapító Okiratában 
megjelölt telephely 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. Gyevikult Nkft. 
6. dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
7. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



Melléklet a 2/2021. (VII.8.) Kt. határozathoz 
 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
3. 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 
 

- más részről az GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Búvár u. 5.) adószám: 26244846-2-06, 
cégjegyzékszám: 06-09-024116, KSH száma: 26244846-9103-572-06, bankszámlaszám: 
12067008-01628446-00100002, képviseli Kovács László 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 2018. február 01. napján vagyonkezelési 
szerződés, 2019. január 1. napján 2. számú egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési 
szerződés jött létre, mely szerződéseket a létrejöttére visszamenőleges hatállyal a mai 
napon közös akarat-elhatározással módosítják, melyet jelen 3. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződésben rögzítenek.  
 

I. Szerződés célja, módja 
 
A szerződést a 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. 
 



II. Szerződés tárgya 
 

II.1. A szerződés tárgyát képezi az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban 
részletezett ingatlan vagyon: 

 
Ssz Megnevezés 

művelési ág 
Cím Hrsz. Terület 

(ha.m2) 
Vagyonkezelésbe adás szerinti 

     Bruttó érték 
(Ft) 

Értékcsök-
kenés (Ft) 

Nettó érték 
(Ft) 

1. 
 

Kivett faluház 
 

Algyő, 
Búvár u. 5. 
 

1649 
 

4435 
 

218.256.771,- 67.730.338,
- 

150.526.433,- 

2. 
 
 

Kivett áruház (Civil 
Szervezetek Háza) 
 

Algyő, 
Kastélykert 
utca 38. 
 

980 
 

488 
 

60.711.803,- 2.826.508,- 57.885.295,- 

3. Kivett lakóház, udvar 
(Alkotóház) 
 

Algyő, 
Kastélykert 
utca 106. 

1603 585 31.717.812,- 3.297.166,- 28.420.646,- 

4. Kivett általános Iskola 
(Ezerjóház) 

Algyő, 
Kastélykert 
utca 44. 

983/A/1 
983/A/2 

2392 
(arány: 
2392/2581) 

33.966.787,- 4.494.118,- 29.472.669,- 

5. Kivett lakóház, udvar 
(Tájház) 

Algyő, 
Kastélykert 
utca 42. 

982 1267 33.669.230,- 6.869.223,- 26.800.007,- 

 ÖSSZESEN:      300.669.778,- 

 
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. 
 

III. Szerződés hatálya 
 
Jelen szerződés 2018.02.01. napján lép hatályba (módosításokkal egységes 
szerkezetben) és 15 éves határozott időtartamra jön létre, amely alapján a vagyonkezelő 
jog jelen szerződés hatálybalépésének napjától 2033. január 31. napjáig áll fenn. Az 
Önkormányzat részéről a vagyon visszavételezésének időpontja 2033. február hó 1. 
napja, a Gazdasági társaság a vagyon kivezetését (átadását) szintén 2033. február 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.  
 
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.) Kormány rendelet 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.  
 
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:  

− kulturális szolgáltatás, 
− kulturális örökség helyi védelme, 
− helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

A fenti közfeladatok ellátásával összeegyeztethetően Vagyonkezelő köteles: 
− kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési intézmények tevékenysége, 
− egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
− szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
− nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismereterjesztés, kulturális örökség 

megóvása, 
− gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
− hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
− emberi és állampolgári jogok védelme, 
− a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység 
− rehabilitációs foglalkoztatás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 

képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 
− közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető – szolgáltatások, 
− egyéb kiadói tevékenység 

közhasznú szolgáltatások ellátására. 
 
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 GYEVIKULT Nkft esetében az alábbi  
az Algyő belterület 1649. Hrsz.-ú „kivett faluház” megjelölésű,  
az Algyő belterület 980. Hrsz.-ú „kivett áruház” megjelölésű, 
az Algyő belterület 1603. Hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” megjelölésű,  
az Algyő belterület 983. Hrsz.-ú „kivett általános iskola” megjelölésű ingatlan 
2392/2581 arányára, 
és az Algyő belterület 982. Hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” megjelölésű  
ingatlanokra a GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nonprofit Kft. vagyonkezelői joga 
2018.02.01. napjától 2033.01.31. 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. 

 
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. 
 

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. 
 

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. 
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 ellen jegyezze, és Őket az illetékes Földhivatal előtt az ügyvédi törvényben 
meghatározottak szerint képviselje. 
 

X.6. Jelen szerződést Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2./2021. 
(VII.8.) Kt. határozattal módosította, mely az aláírása napján lép hatályba. 
 

A szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Vagyonkezelőt, 4 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. ……………….....     Algyő, 2021. ……............................. 
 
 
 …………………………………………..   ……………………………………. 

Tulajdonos 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

képviseli: Molnár Áron 
polgármester 

Vagyonkezelő 
Gyevikult Kulturális és Művelődési Nkft. 

képviseli: Kovács László 
ügyvezető 

 
 
 

Jogi ellenjegyző dr. Varga Ákos (aláírás, dátum)  ……………………………………………….. 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző Kovács Erika (aláírás, dátum) ……………………………………………….. 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

3/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVITUR Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén megtárgyalta 
dr. Varga Ákos jegyző „GYEVITUR Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 
„Vagyonkezelési Szerződés 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva” 
tárgyú Vagyonkezelési szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 

 
2.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyevitur Nkft. 

vagyonkezelésében lévő alábbi eszközöket kivezeti selejtezés miatt, valamint az 
eszközök értékcsökkenését helyesbíti: 

 

állományváltozás ingatlan: 

Utca+hsz. 
  

Hrsz. 
  

Lap 
  

Megnevezés 
  

Megjegyzés 
  

Változás 
összege 
Nettó (Ft) 

Sport u. 9 1771/90 O.8 Fürdő / Szabadtéri 
kézilabda pálya 

KIVEZETÉS: a hidegvizes 
úszómedence építése miatt 1 675 079 

 

állományváltozás tárgyi eszközök: 

Elhelyezés Megnevezés Megjegyzés 
 

Változás 
összege 
Nettó (Ft) 

Fürdő  Strandkézilabda kapu KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Fürdő  Strandröpladba oszlop KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Fürdő  Bírói emelvény KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Fürdő  Béka királyfi c. szobor KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Ált. Isk. 
konyha 

Rm.átmenő rsz. Tányér- és 
pohármosogatógép 

KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Szabadidőkp Szeletsütő KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Szabadidőkp Tepsik KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Szabadidőkp Csiszológép KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Szabadidőkp Gyalu KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Szabadidőkp Plakáttartó 1 oldalas 707x1000 
(4 db) 

KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Szabadidőkp Fogas KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Fürdő Mentőmellény KIVEZETÉS: selejtezés 0 



Fürdő Kenu evező KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Fürdő Kajak evező KIVEZETÉS: selejtezés 0 

Szabadidőkp Légi jármű R-26 SV Góbé típ Écs helyesbítés 0 

Szabadidőkp Parasztszekér Écs helyesbítés 0 

Szabadidőkp Repülőgép AN-2 típ. Écs helyesbítés 0 

Szabadidőkp Szulki Écs helyesbítés 0 

Szabadidőkp Tábori mozgó konyha üst nélkül Écs helyesbítés 0 

Szabadidőkp Ökrösszekér Écs helyesbítés 0 
 

 
3.) A „Vagyonkezelési szerződés 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva” 

tárgyú Vagyonkezelési szerződés az aláírása napján lép hatályba. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a GYEVITUR Nkft. vagyonkezelési szerződés 
módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



Melléklet a 3/2021. (VII.8.) Kt. határozathoz 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
4. 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 
 

− más részről GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai NKft. (6750 Algyő, Téglás u. 
151.) adószám: 13678412-2-06, KSH száma: 13678412-9329-223-06, cégjegyzékszám: 
06-09-010456, bankszámlaszám: 12067008-00130545-00100009, képviseli Bella 
Árpád 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, 
2015. december 17. napján 1. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződés, 2017. október 19. napján 2. számú módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, majd 2018. február 01. napján 3. számú 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés jött létre, mely 
szerződéseket a létrejöttére visszamenőleges hatállyal a mai napon közös akarat-
elhatározással módosítják, melyet jelen 4. 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. 
 
 



II. Szerződés tárgya 
 
 
II.1. A szerződés tárgyát képezi az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban 
részletezett ingatlan vagyon: 

Ssz Megnevezés 
művelési ág 

Cím Hrsz. Terület 
(ha.m2) 

Vagyonkezelésbe adás szerinti 

     Bruttó érték 
(Ft) 

Érték-
csökkenés 

(Ft) 

Nettó érték 
(Ft) 

1. Kivett udvar 
(Szabadidő Kp.) 

Algyő, Külterület 
(Téglás u. 151.)  

01774 
 

2.0064 68.773.671,- 12.371.945,- 56.401.726,- 

2. Kivett termálfürdő 
és kültéri 
ülőmedence 

Algyő, Sport u. 9. 1771/
90 

4.9808 1.047.051.456,- 174.957.676,- 870.145.141,- 

3. Általános Iskola 
(konyha) 

Algyő, Sport u. 5. 1771/
92 

110,23 
(arány: 
110,23/
5979) 

28.696.931,- 3.156.516,- 25.540.415,- 

 ÖSSZESEN:      952.087.282,- 

 
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. 
 

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. december 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.  
 
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.  
 
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:  
− egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok 

ellátása, 
− diétás étkezés biztosítása az Algyői Szivárvány Óvoda és az Algyői Fehér Ignác 

Általános Iskola diákjai számára. 
 

A fenti feladatok ellátásával összeegyeztethetően Vagyonkezelő köteles: 
− úszásoktatás, 
− szervezett tömegsport, 
− sportegyesületi úszás, 
− versenysport, 
− egyes sportrendezvények lebonyolítása 

feladatok elvégzésére. 
 
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 GYEVITUR Nkft esetében 

− az Algyő külterület 01774 hrsz-ú „kivett udvar” megjelölésű,  
− az Algyő belterület 1771/90 hrsz-ú „kivett termálfürdő és kültéri ülőmedence” 

megjelölésű, 
− az Algyő belterület 1771/92 hrsz-ú „általános iskola” megjelölésű ingatlan 

110,23/5979 arányára  
ingatlanokra a GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Kft. vagyonkezelői 
joga 2014.01.01. napjától 2029.01.01. 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. 

 
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. 
 

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. 
 

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: 

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

e.)  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 

f.) 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. 
 
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 ellen jegyezze, és Őket az illetékes Földhivatal előtt az ügyvédi törvényben 
meghatározottak szerint képviselje. 
 
X.6. Jelen szerződést Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2021. 
(VII.8.) Kt. határozattal módosította, mely az aláírása napján lép hatályba. 

 
A szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Vagyonkezelőt, 4 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. ………………....    Algyő, 2021. ……………….... 
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KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

4/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Közétkeztetés díjszabása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Közétkeztetés díjszabása” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Bella Árpád ügyvezető 

előterjesztését. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és a Gyevitur Kft. között létrejött, közétkeztetésre 
vonatkozó szerződés 2021. szeptember 1. nappal történő módosításának aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza az Algyői Egyesített Szociális Intézmény és az Algyői 
Szivárvány Óvoda vezetőjét, hogy a Gyevitur Nkft-vel megkötött, közétkeztetésre 
vonatkozó szerződés 2021. szeptember 1. nappal történő módosítására, az alábbi árak 
szerint: 
 

- Algyői Egyesített Szociális Intézmény: nettó: 771,- Ft (bruttó: 979,- Ft); 
- Algyői Fehér Ignác Általános Iskola: nettó: 1.028,- Ft (bruttó: 1.306,- Ft); 
- Algyői Szivárvány Óvoda:   nettó: 868,- Ft (bruttó: 1.102,- Ft) 

 
A haszonkulcs: 90 %. 

 
 
 
 

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

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

5/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. 2021. évi üzleti tervének módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Katona Antal Gyeviép Nkft. ügyvezető „Gyeviép Nkft. 2021. évi üzleti tervének módosítása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja a Gyeviép Nkft. 2021. évi üzleti tervének módosítását. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nkft. 2021. évi működési 
támogatását 122.298.616,- forint összegre módosítja. 

 

3. A Képviselő-testület a 138/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat 2. pontjának 
megfelelően az Algyő, belterület 1771/89 hrsz-ú ingatlan üzemeltetésére - a Gyeviép 
Nkft. részére biztosított működési támogatás tételes elszámolását követően - a 
Sportközpont működtetésére biztosított keretösszegből fennmaradó 3.900.862,- Ft 
összeget az Algyői Sportkör részére átadja, az üzemeltetés költségeihez való 
hozzájárulásként. 

 

4. A Képviselő-testület a 139/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozattal az Algyői 
Sportkör támogatását 2.500.000,- Ft-tal (a Sportközpont 2021. évi második félévi 
bérleti díja) csökkentette, amely összeget a Képviselő-testület az Algyői Sportkör 
részére átad a Sportközpont üzemeltetésének költségeihez való hozzájárulásként. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2-4. pontban foglaltakat az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításánál vegye figyelembe. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri Katona Antal ügyvezetőt, hogy a Gyeviép Nkft. 2021. évi 
üzleti tervét a Hulladékudvar költségeinek vonatkozásában legkésőbb a 2021. évi 
szeptember havi soros Képviselő-testületi ülésre módosítsa. 

 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ákos jegyző 
3) GYEVIÉP Nkft. ügyvezető 
4) Algyői Sportkör elnök 
5) Pénzügyi és Adócsoport 
6) Irattár 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

6/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Bérleti szerződés az Algyői Sportkör és a Gyeviép Nkft. között 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Katona Antal Gyeviép Nkft. ügyvezető 
„Bérleti szerződés az Algyői Sportkör és a Gyeviép Nkft. között” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja a Bérleti szerződést az Algyői Sportkör és a Gyeviép Nkft. között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ákos jegyző 
3) GYEVIÉP Nkft. ügyvezető 
4) Algyői Sportkör elnök 
5) Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



 
Melléklet a 6/2021. (VII.8.) Kt. határozathoz 

 
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

amely létrejött 

A Bérlő megnevezése: Algyői Sportkör 

A Bérlő cégjegyzékszáma/reg száma: 22/2004. 

A Bérlő székhelye (telephelye): 6750 Algyő, Sport u. 7. 

A Bérlő képviselőjének neve, telefonszáma Bogdán Tamás +36 209542646 

A Bérlő adószáma: 19983484-1-06 

mint Bérlő, 
és a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Kastélykert utca 49.; Cg.06-09-
012704; képviseli: Katona Antal ügyvezető; adószám: 20254304-2-06; bankszámlaszám:12067008-00240855-00100001) mint Bérbeadó között az alulírott 
helyen és időben a következő feltételek szerint. 
 
1./ A Bérbeadó a tulajdonát képező 6750 Algyő, Sport u. 7. sz. alatti (1771/89 hrsz-ú) „SPORTKÖZPONT” elnevezésű létesítményt és annak üzemeltetéséhez 
szükséges jelen szerződés szerinti egyéb eszközöket is, (a szerződés tárgyát a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező tételes leltárban felsorolt épület(ek) és 
gépek bérbeadása képezi) (a továbbiakban: „bérlemény”) a Bérlőnek bérbe adja a jelen szerződésben rögzített időtartamra, a jelen szerződésben foglaltak 
szerint.  
Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a bérleti jogviszony tárgyát kizárólag a 2. sz mellékletben felsorolt épületek és gépek képezik. Az ingatlan (földterület) és a 
sportpályák tulajdonosa Algyő Nagyközség Önkormányzata, ezek használatának feltételeiről az Önkormányzat jogosult döntést hozni, illetve megállapodást 
kötni. Bérlő kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást tudomásul vette. 
 
2./ Szerződés időbeli hatálya:  
A Bérlő a jelen bérleti szerződés alapján a Bérleményt 2021. év július hónap 01. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szólóan adja bérbe. 
A Bérbeadó jogosult a szerződést írásban rendkívüli felmondással megszűntetni, ha  
- a Bérlő a bérleti díjat vagy a felmerülő esetleges költségeket határidőben nem fizeti meg; 
- a Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti; 
- a Bérlő (vagy a bérleti szerződés jogán ott tartózkodó) a Bérleményt vagy intézményi ingatlant rendeltetésével ellentétesen használja vagy rongálja; 
- a Bérlő (vagy a bérleti szerződés jogán ott tartózkodó) a Bérleményt vagy az intézményi ingatlant a környezetét zavaró módon használja; 
- a jogszabályban foglalt további körülmények esetén.  
A Bérlő a szerződést, a hónap utolsó napjára szóló 15 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja. 
A felek kikötik, hogy felmondási ok nélkül a Bérbeadó a bérleti szerződést bármikor írásban felmondhatja. A felmondási idő 30 nap.  
A bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után másik helyiségre nem tarthat igényt. 
 
3./ A Bérleti díj: A Bérbeadó tulajdonosának döntése alapján megállapítottan a Bérlemény bérleti díja havonta 210.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszáztízezer forint + 
ÁFA összeg 
Egyéb szolgáltatások és azok díja:  
A szerződő felek megállapodnak, hogy a bérelt ingatlanon végzendő tevékenység folytatásának valamennyi működési költsége a bérlőt terheli. Felek rögzítik, 
hogy a közüzemi mérőórák a Bérlő nevére e bérleti jogviszony kezdetének napjával átírásra kerülnek, és ezt követően a Bérlő köteles a közüzemi díjakat a 
szolgáltatók részére közvetlenül, határidőben megfizetni, havi leolvasás alapján. 
 
4./ Fizetési Feltételek: (amennyiben az ÁSZF től eltér) /Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó számlája alapján havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles 
megfizetni/ 
 
5./ Egyéb megállapodás: A Bérlő köteles a bérleményre annak könyv szerinti bruttó értékben megállapított 101.102.787 Ft értékéig terjedő teljes körű 
vagyonbiztosítást kötni, amelynek kedvezményezettje a Bérbeadó, és azt a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt fenntartani. Bérlő a kötvény egy másolatát 
köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül átadni Bérbeadó részére.  
A bérleti jogviszony ideje alatt a bérlemény állagmegóvásának és karbantartásának kötelezettsége és költségeinek viselése a Bérlőt terheli, átalakításra, 
korszerűsítésre csak előzetes írásbeli megállapodás alapján jogosult.  
A fenti kötelezettségek megszegése Bérbeadói, azonnali hatályú felmondási okot képez. 
Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Az általa felszerelt berendezési, felszerelési tárgyakat (amennyiben a 
felek másként nem állapodnak meg) az állag sérelme nélkül elviheti, de a beruházásaiért ellenértéket nem igényelhet. 
 
6./ A szerződés kizárólag mellékletével együtt érvényes. 
7./A Bérbeadó a mindenkori ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK alapján köt szerződést, amely a hátlapon olvasható és a szerződés részét képezi.  
Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, megértettem, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el: 
 

 ……………………………………. 

 [Bérlő] 

A szerződésben nem szabályozott jogokra és kötelezettségekre a Ptk. illetve a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Algyő,2021 …………………………. 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 

[Bérbeadó] [Bérlő] 

  



ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Jelen általános bérleti szerződési feltételekben foglalt rendelkezések 
kötelezően vonatkoznak minden bérleti jogviszonyra és minden bérlőre, 
aki a Bérbeadó GYEVIÉP Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bérbeadó) 
tulajdonát képező SPORTKÖZPONTOT, illetve annak egy részét bérbe 
veszi. A jelen általános szerződési feltétel minden egyedi bérleti 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi, mint 1. sz. melléklet.  
A felek a bérleti szerződés konkrét időtartamára és a bérelt helyiségekre, 
területekre vonatkozó felsorolást, illetve helyszínrajzot, valamint a felek 
egyéb adatait és a bérlet specifikációit a felek által aláírt egyedi bérleti 
szerződésben határozzák meg. azoktól csak közös megegyezéssel – 
egyedi szerződéssel - térhetnek el. Ha az egyedi szerződésben 
megfogalmazottak és az ÁSZF ellentétes értelmű megállapítást tesz, az 
egyedi szerződés a meghatározó. Amennyiben a szerződés egy része 
érvénytelen, ez az egész szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha 
a felek az érvénytelen rész nélkül a szerződést nyilvánvalóan nem 
kötötték volna meg. 
I) BÉRBEADÓ és BÉRLEMÉNY Bérbeadó a GYEVIÉP Nonprofit Kft., 
Algyő Nagyközség Önkormányzata által alapított, köztulajdonban álló 
nonprofit gazdasági társaság. A természetben a 6750 Algyő, Sport u. 7. 
sz. alatti, Algyő, belterület 1771/89 helyrajzi számon nyilvántartott 
Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) Bérbeadó tulajdonában áll. 
A Sportközpont épületében lévő helyiségeket, illetve a kültéri részeket 
hasznosítani, bérbe adni kizárólag a Bérbeadó jogosult a jogszabályok 
keretei között. Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem 
adhatja tovább és közvetítheti ki harmadik személynek a bérleményt. 
II) BÉRLETI DÍJ Bérlő köteles a Bérbeadó mindenkori díjszabása szerinti 
bérleti díjat megfizetni a bérelt, illetve használatba vett helyiségek, 
területek, gépek és eszközök után. Az esetlegesen jogcím nélkül használt 
helyiségekért, területekért (pl. túlterjeszkedés esetén) Bérlő köteles 
Bérbeadónak Bérbeadó mindenkor érvényes általános díjszabása szerint, 
az érintett helyiség, terület, gép, eszköz vonatkozásában megállapított 
bérleti díj összegét kifizetni. 
III) FIZETÉS MÓDJA Bérbeadónak az egyedi szerződésben rögzített 
bankszámlája javára kell Bérlőnek az átutalásokat teljesíteni. Amennyiben 
a felek az egyedi szerződésben másként nem állapodnak meg, úgy az 
általános forgalmi adóval növelt helyiség/terület bérleti díjat forintban 
ELŐRE, a birtokbaadást megelőzően, tartós bérleti jogviszony esetén 
havonta előre, a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni banki átutalással 
Bérbeadónak. A pénzügyi teljesítés akkor számít megtörténtnek, ha a 
szerződéses összegek hiánytalanul megérkeztek Bérbeadó 
bankszámlájára. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti díj, 
illetve egyéb költség összege hiánytalanul nem érkezik meg Bérbeadó 
bankszámlaszámára az ÁSZF-ben vagy az egyedi bérleti szerződésben 
meghatározott időpontig, Bérbeadó jogosult a bérlemény területére való 
bejutást megakadályozni és Bérlő bérlemény területére bevitt ingóságait 
visszatartani. Bérbeadó nem felel ilyen esetben sem a bérleti idő 
kieséséért (adott esetben a rendezvény esetleges elmaradásáért), sem 
Bérlőt emiatt, illetve ezzel összefüggésben ért károkért. Bérlő felelőssége, 
hogy a jelen szerződésben meghatározott díjak összege megfelelő 
időben átutalásra és Bérbeadó számláján jóváírásra kerüljenek. 
IV) FIZETÉSI KÉSEDELEM Késedelem esetén a kamatfizetési 
kötelezettség alól nincs helye kimentésnek. A Bérlő köteles megtéríteni 
továbbá a Bérbeadónak a késedelemből eredő, pénztartozás esetén a 
késedelmi kamatot meghaladó kárát és a behajtással összefüggésben 
felmerült költségeit (az ügyvédi költségeket is beleszámítva), kivéve ha a 
késedelmét kimenti. Bérlő szerződésszegő késedelme esetén Bérlő 
köteles 40 Euro behajtási költségátalányt is fizetni Bérbeadónak. A 
Sportközpont területére a Bérlő által esetleg már bevitt ingóságokat a 
Bérbeadó jogosult a Bérlő költségére elszállíttatni. 
V) SZOLGÁLTATÁSOK A bérlet időtartama alatt Bérlő jogosult használni 
a Bérleményt. A Bérbeadó által a Bérlő részére kijelölt helyszín és idősáv 
Bérlő által egyoldalúan nem léphető túl, nem növelhető meg, harmadik 
személlyel nem cserélhető el, sem ingyenesen, sem ellenérték fejében 
nem adható tovább. A Bérlő a Sportközpontot, annak berendezését és az 
átvett eszközöket, gépeket csak a Bérlővel kötött szerződésben megjelölt 
célra, helyszíneken és időintervallumban használhatja. 
VI) TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE Amennyiben Bérlő 
az egyedi szerződésében nem szereplő további szolgáltatásokat is 
igényel a Bérbeadótól, azokra külön írásbeli megrendelés, illetve 
szerződés alapján van mód Bérbeadó mindenkor érvényes díjszabása 
szerint. 
VII) RENDEZVÉNYEK A Bérlő rendezvény megtartására vonatkozó 
szándék esetén köteles az egyedi szerződés megkötését megelőzően a 

Bérbeadót a rendezvény jellegéről, pontos elnevezéséről, a részletes 
programról, a helyszíni felelős képviselő nevéről és mobilszámáról, a 
célközönségről, a várható létszámról és az alvállalkozókról írásban 
tájékoztatni az gyeviep@gyeviep.hu emailcímre küldött emailben vagy 
postai úton. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása Bérlő 
feladata, Bérbeadót semmilyen kötelezettségvállalás, jelen szerződési 
feltételeken túlmenő felelősség ezzel kapcsolatban sem a Bérlő sem 
harmadik személyek felé nem terheli. A rendezvény szempontjából 
minden esetben Bérlő a rendezvény szervezője, költségviselője és 
felelőse.  
IX) HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK, ELŐÍRÁSOK Bérlő tudomásul veszi, 
hogy az általa használt területen, illetve helyiségekben a vonatkozó 
jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint a 
baleset-, tűz- és munkavédelmi előírásoknak a betartása Bérlő 
kizárólagos feladata és felelőssége, valamint adott esetben, ha 
Bérleményben és/vagy bármmely rendezvény alatt folytatott bármely 
tevékenység hatósági engedélyhez kötött (pl. hangengedély, vendéglátás, 
pirotechnika, stb.), úgy azokról - a rendezvény megtartásához, valamint a 
telepített berendezések üzemeltetéséhez előírt szakhatósági engedélyek 
megszerzéséről, a hatósági bejelentések megtételéről még a rendezvény 
megkezdése előtt – saját költségén köteles gondoskodni. A rendezvény 
kapcsán esetlegesen felmerülő szerzői jogdíjak szintén Bérlőt terhelik. 
Bérlő felel az e rendelkezés megsértéséből eredő esetleges károkért. 
X) KÁROKOZÁS, BALESET Bérbeadó területére bevitt ingóságokért 
Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal, azok őrzését, biztosítását 
Bérlőnek kell saját költségére megoldani. Bérlő felel a Sportközpont 
rendeltetésszerű használatáért, a Sportközpontot, illetve a Bérbeadót, 
harmadik személyt ért, valamint a rendezvényen, illetve azzal 
összefüggésben történt minden kárért és balesetért a teljes a 
vendégkörre és az általuk, illetve az alkalmazottai, közreműködői által 
okozott károkra is kiterjedően. Az a vélelem, hogy a Bérlő a bérleményt 
hibátlan állapotban vette át, melynek ellenkező bizonyítása vita esetén a 
Bérlőt terheli.  
XII) SÉRTŐ ESEMÉNYEK Bérbeadó megtilthatja vagy félbeszakíthatja 
olyan rendezvény, esemény megtartását, amelyet politikai, illetve vallási 
jellegűnek ítél meg, amely nevében, üzenetében, jellegében 
közfelháborodásra alkalmas, illetve közerkölcsöt sért, illetve amely a 
Sportközpontról készült felvételt vagy grafikát sértő, illetve félreérthető 
módon felhasznál. Ezekben az esetekben a Bérlő semmilyen kártérítésre, 
illetve kártalanításra nem jogosult. Bérlő felelőssége, hogy a még jelen 
szerződés megkötése előtt ezeket az adatokat megismertesse és 
egyeztessen a Bérbeadóval. 
XIII) REKLÁMANYAG KIHELYEZÉSE A Sportközponton molinókat és 
egyéb reklámokat a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével, 
reklámfelület bérleti díj megfizetése mellett lehet kitenni. E rendelkezés 
megsértése esetén Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal a reklámot Bérlő 
költségére eltávolíttatni, illetve kihelyezését megtiltani. Iinformációs táblát, 
posztert a Bérbeadó által kijelölt helyre és méretben lehet kitenni.  
XIV) VIS MAIOR Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek 
egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja 
teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, 
terrorcselekmény, szélsőséges időjárási körülmények, stb. különösen ha a 
Sportközpont üzemeltetési feltételei lényegesen megváltoznának, vagy 
éppen az esetleges szélsőséges időjárási körülményekre tekintettel vagy 
bármely egyéb rendkívüli okból a Sportközpont az adott napon nem tudna 
kinyitni stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül 
akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében.. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, 
várható időtartamáról a szerződő Felek egy- mást haladéktalanul 
tájékoztatni kötelesek. A szerződés teljesítésének vis maior okból történő 
elmaradása és/vagy megszűnése esetén Bérlő kártérítési vagy egyéb 
követeléssel nem léphet fel a Bérbeadóval szemben, azt felek senkinek 
fel nem róható eseménynek tekintik, melyért felelősséget senki nem visel. 
XV) PÁRHUZAMOS RENDEZVÉNYEK Bérbeadó jogosult a 
Sportközpontban a bérleményhez nem tartozó egyéb helyiségeket, illetve 
területet hasznosítani harmadik személy részére a jogszabályi keretek 
között



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

7/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Kosárfonó u 16. szám alatti társasház kezelése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén megtárgyalta 
dr. Varga Ákos jegyző az „Algyő, Kosárfonó u 16. szám alatti társasház kezelése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Algyő, belterület 381. hrsz. 
alatt felvett, valóságban a 6750 Algyő, Kosárfonó utca. 16. szám alatt fekvő, 5320 m2 
társasház ingatlan kezelésével megbízza a Gyeviép Nkft-t. 
 

2. A Bérlőknek a 15.000,- forint/hó/lakás összegű közös költséget a Bérleti szerződés 3. 
pontjában meghatározott módon a Gyeviép Nkft. részére kell megfizetniük. A 
Gyeviép Nkft. a közös költséget a kommunális költségekre és a vagyonbiztosításra 
használhatja fel, amely költségeket az Önkormányzat tovább számláz a 
társasházkezelő részére. A közös költségből fennmaradó összeget lakáskezelési, 
fenntartási és karbantartási munkákra lehet felhasználni, a tulajdonossal történő 
előzetes egyeztetést követően. 
 

3. A Képviselő-testület az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az 
„Esély otthon az algyői fiataloknak" lakhatási támogatásáról szóló 12/2019. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 

4. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező bérleti szerződést jóváhagyja és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Horgos Nóra humánpolitikai referens 
6. Gyeviép Nkft. 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



Melléklet a 7/2021. (VII.8.) Kt. határozathoz 

 

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 a 3.) pont 
szerinti 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. A 
Bérlő 15.000,- forint/hónap közös költség megfizetésére köteles a Gyeviép Nkft. 
Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-00240855-00100001 számú 
számlaszámára. 

 
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. 

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: 
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. 
 

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 
képviseletében: Molnár Áron Polgármester      
  Bérbeadó 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: ……………….. 2021. ……………..…. 
 
Jogi ellenjegyzés: ……………….. 2021. …………………. 



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

8/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2021. évi I. félévi 

munkájáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2021. évi 
I. félévi munkájáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Értéktár 
Bizottság 2021. évi I. félévi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Települési Értéktár Bizottság elnökét, hogy a 2022. 
január havi soros képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a Települési 
Értéktár Bizottság 2021. évi II. félévi munkájáról. 

3) A Képviselő-testület felkéri a Települési Értéktár Bizottság elnökét, hogy 2022. 
évtől kezdődően évente egyszer, január hónapban számoljon be a Bizottság előző 
évi munkájáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

9/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2021. év I. félévi szociális ellátásokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló a 2021. év I. félévi szociális 
ellátásokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. év I. félévi szociális 
ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

10/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2020/2021. évi nevelési 

évéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2020/2021. 
évi nevelési évéről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Algyői 
Szivárvány Óvoda 2020/2021. évi nevelési évéről szóló tájékoztatót. 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy 2022. évtől kezdődően 
valamennyi nevelési intézmény vonatkozásában (Algyői Bóbita Bölcsőde, Algyői 
Szivárvány Óvoda, Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) évente egy alkalommal, 
szeptember hónapban, intézményenként egy előterjesztés keretén belül készüljön 
el a megelőző gondozási/nevelési/tanév értékelésének és az aktuális 
gondozási/nevelési/tanév megkezdésének tapasztalatairól szóló beszámoló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

11/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Bóbita Bölcsőde 

2020/2021. évi gondozási évéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos intézményvezető „Beszámoló az Algyői Egyesített Szociális 
Intézmény Bóbita Bölcsőde 2020/2021. évi gondozási évéről” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az Algyői 
Egyesített Szociális Intézmény Bóbita Bölcsőde 2020/2021. évi gondozási évéről 
készített beszámolót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

12/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Egyesített Szociális Intézmény dokumentumai módosításának 

jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
dokumentumai módosításának jóváhagyása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát és Iratkezelési Szabályzatát annak tartalma szerint 
jóváhagyja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

13/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét megillető 

pótszabadság kiadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
vezetőjét megillető pótszabadság kiadása” tárgyú előterjesztést, és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 327/2021. (VI.10.) Korm. rendelet 
alapján Jankovicsné Veres Katalin, az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetője részére 10 (tíz) munkanap pótszabadságot állapít meg. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pótszabadság nyilvántartásba vételére, és 

a munkavállaló értesítésére. 
 
Felelős: Horgos Nóra humánpolitikai referens 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 
4. Horgos Nóra humánpolitikai referens 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

14/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Szeged Vízmű Zrt. kérelme a Vízügyi Építési Alap 2021. évi 

költségeinek átcsoportosítására 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szeged Vízmű Zrt. kérelme a Vízügyi Építési 
Alap 2021. évi költségeinek átcsoportosítására” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szegedi Vízmű Zrt. 2021. 
évi Vízügyi Építési Alap átcsoportosítására vonatkozó kérelmét támogatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Vízmű Zrt. 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

15/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ajánlata üzletrész 

megvásárlására 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ajánlata 
üzletrész megvásárlására” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft-ben levő üzletrészét nem kívánja a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nkft. részére értékesíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

16/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: DNy-i lakópark II. ütem járda- és kocsibejárók építése, vállalkozási 

szerződés jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „DNy-i lakópark II. ütem járda- és 
kocsibejárók építése, vállalkozási szerződés jóváhagyása” tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a BELO-ÉP Kft-vel (6800 Hódmezővásárhely, Róka utca 46.), 
mint nyertes ajánlatot tevővel a határozat mellékletét képező, „DNy-i lakópark II. 
– járda- és kocsibejárók építése” tárgyú Vállalkozási szerződést megkösse.  

2. A Képviselő-testület nem kívánja megvalósítani a 34/2021. (II.9.) PM határozattal 
elfogadott 2021. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslataiban szereplő, 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésében „Járdafelújítás 
2021. évre Kastélykert-(Szamóca u.-Téglás u-ig)” költségvetési sor elnevezéssel 
tervezett járdafelújítási programot. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy az 1. pont szerinti beruházás forrását annak 
kimerüléséig az Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetése 
„Járdafelújítás 2021. évre Kastélykert-(Szamóca u.-Téglás u-ig)” sora fedezze, a 
fennmaradó összeg a Fejlesztési Céltartalékból kerüljön biztosításra. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2. és 3. pontban foglaltakat az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetése módosításánál vegye 
figyelembe. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. BELO-ÉP Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Róka utca 46.) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

Melléklet a 16/2021. (VII.8.) Kt. határozathoz 

 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
Amely egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 
40.; képviseli: Molnár Áron polgármester; adószám: 15726975-2-06; bankszámlaszám: 
12067008-00190442-00100003), mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő 
 
másrészről a BELO-ÉP 2020 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Róka utca 46.; képviseli: 
Belovai Dániel ügyvezető; adószám: 27319741-2-06; cégjegyzékszám: 06-09-025834; 
bankszámlaszám: 11735067-23557462), mint vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó  
 
között, Algyő Nagyközség Önkormányzatának 16/2021 (VII.8.) Kt. határozata alapján, az 
alábbi általános és csatolt feltételek szerint jött létre: 
 
1. Szerződés tárgya 

 
A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvégzi az Algyő, DNy-i lakópark II. 
üteme szerinti (Pipacs utca, valamint a Gólya és a Kastélykert utca egy része) 
járdáinak és kocsibejáróinak kiépítését, az EASTLINE Bt. „DNy-i lakópark II. ütem 
útépítés (1. 3. és 4. utca) engedélyezési és kiviteli terv” tárgyú terve és a CS-
06/B01/2563-15/2018. számú építési engedély alapján.  
 
A tervdokumentáció a lakópark további fejlesztését is tartalmazza, azonban jelen 
beruházás során csak csatolt vázlatrajzon jelölt járdák, kocsibejárók kerülnek 
megvalósításra. A korábban kiépült csapadékvíz csatornán a gépkocsibejárókhoz 
támfalakat kell építeni. 
 
A tervtől való eltérések az alábbiak: 

− A megvalósítandó rétegrendet az I. ütemre vonatkozó rétegrend tartalmazza. 
− A térkő szürke, kiselemes térkő (nem feltétlenül a költségvetésben kiírt típus), 

a területen már meglévő járdák mintája szerint rakva.  
− A 1855 hrsz.-ú telek körül nem kell a járdát megépíteni. 
− A Pipacs utcában, a 1830 és a 1839-1842 hrsz.-ú ingatlanok előtt, valamint a 

Gólya utcában a 1858 hrsz. előtt nem kell bejárót létesíteni. 
− A járdáknál a félköríves csatlakozásokat nem kell kiépíteni. 
− A kocsibejáróknál a meglévő beton csapadékvíz csatornán ki kell építeni a 

támfalakat. 
− Az utcában az építkezők nem minden esetben tartották be a tervezett 

járdaszintek vonalát, így a járda hosszvezetésében igazodni kell a meglévő 
épületekhez. 

 
A Vállalkozó a munkálatokat I. osztályú minőségben, a megadott, a szerződés 
elválaszthatatlan részét képező árajánlata alapján végzi. 
 

2. A Szerződés összege: 
Nettó:     26.889.150,- Ft 

azaz nettó huszonhatmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-százötven forint 
 



 

Szerződő felek megállapítják, hogy a vállalkozói díj az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
fordított adózás hatálya alá esik, azaz a vállalkozói díj tekintetében az 
általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 
 
A vállalkozási díj a szerződésben előírt kötelezettségek teljes körű teljesítésére 
vonatkozik.  
 

3. A munkakezdés időpontja: szerződés mindkét fél által történő aláírása napján, 
melynek legkésőbb 2021. július 30-ig meg kell történnie. 

4. A szerződés végteljesítésének határideje: a szerződés aláírását követő 120 nap. A 
Vállalkozó előteljesítésre jogosult. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki 
átadás-átvételi eljárás a teljesítési véghatáridőn belül megkezdődik. 

5. Vállalkozó a teljesítési véghatáridő előtt legkésőbb 5 nappal írásban készre jelenti a 
munkát. A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt követő 5 napon belül 
Megrendelő képviselője útján köteles az átadás-átvételi eljárást megkezdeni és az ezt 
követő 30 napos határidővel lezárni. Amennyiben a 30 napos határidő lejártával az 
átadás-átvételi eljárás meghiúsul, a késedelmi kötbér az eljárás megkezdésének 
időpontjától esedékes. 

6. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja 
Megrendelőnek az átadási dokumentációt, amely tartalmazza a megvalósult állapot 
műszaki terveit 1 digitális és 1 nyomtatott példányban, valamint az alábbi 
iratanyagot 1 példányban: 

− kivitelezői nyilatkozatok, 
− minőségbiztosítási vizsgálati jegyzőkönyvek, a beépített anyagok 

műbizonylatai, 
− jótállási jegyek (garancia levelek). 

Az átadás-átvételi eljárás esetleges költsége a Vállalkozót terheli, illetve a sikertelen 
átadás-átvétel esetleges költsége is, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő okra vezethető vissza. 

7. A Vállalkozó köteles a munkaterületen történő tényleges munkavégzés kezdéséről, 
ill. ütemezéséről előzetesen a hivatalunk munkatársával egyeztetni. A Vállalkozó 
köteles a munkavégzéssel kapcsolatban a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni. 

8. A Vállalkozó a munkaterületet és az elvégzendő feladatot megismerte, azt a feladat 
elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta. A megvalósítást befolyásoló 
körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta és a szerződést ezek 
ismeretében köti meg. 

9. A munkavégzés teljes időtartama alatt az ideiglenes energia biztosítása és a 
fogyasztás díja a Vállalkozót terheli. 

10. A Vállalkozó az előre nem látható körülményekből többletmunka, illetve pótmunka 
elszámolására csak a Megrendelő előzetes kérésére, megrendelése alapján jogosult. 

11. A Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 
12. Ha a munkavégzés a Megrendelőnek felróható okból kifolyólag akadályoztatásba 

ütközik, úgy a befejezési határidő is annak megfelelően módosul. 
13. Vállalkozó három rész- és egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé. A rész-

számlák 25-50-75 %-os készültségi fok elérése esetén, teljesítés igazolás kiadását 
követően nyújthatóak be. A rész-számlák összegének arányosnak kell lennie az adott 
teljesítési szakaszban elvégzett munka értékével. A végszámla az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kiállított teljesítés igazolással 
nyújtható be. A teljesítés igazolást Megrendelő, - megfelelő teljesítés esetén - a készre 
jelentéstől számított 5 munkanapon belül Vállalkozónak átadja/eljuttatja. A 



 

Megrendelő Vállalkozó által benyújtott számlát, annak kézhezvételéttől számított 30 
napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki.  

14. A Vállalkozó a jelen szerződés létrejöttét követően a nettó vállalkozói díj 20 %-ának 
megfelelő összegű előleget igényelhet. Előleg igénylése esetén Megrendelő az 
előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 
napon belül fizeti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Az előleg 
elszámolására legkésőbb a harmadik rész-számlában kerül sor. Az előleg-számlát 
Vállalkozó 3 példányban a Megrendelő névére és címére állítja ki, a számlán fel kell 
tüntetni a beruházás megnevezését is. 

15. A Megrendelő helyszíni képviselője:  Dukai Attila, 06-20/466-5640 
16. A Vállalkozó helyszíni képviselője:  Belovai Dániel 06-30/151-8811 
17. A Vállalkozó a hibátlan, I. osztályú teljesítésért szavatosságot vállal. A szavatossági 

jogok érvényesítése a Ptk. szerint történik. Jótállás az átadástól számítottan 36 
hónapig áll fent. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyi munkát az 
előírtaknak megfelelően, illetve azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva, 
viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a teljes 
körű kivitelezéshez és a Vállalkozót terhelő egyéb kötelezettségek teljesítéséhez a 4. 
pontban foglalt határidőig I. osztályú minőségben befejezi. 

18. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbérfizetési kötelezettséget 
kötnek ki. A kötbér mértéke a szolgáltatás bruttó összegére vetítve napi fél százalék, 
mely összességében nem haladhatja meg a teljes vállalási ár bruttó összegének 20 
százalékát. 

19. Ha jelen szerződés a Vállalkozónak felróható hibájából hiúsul meg, akkor a szerződés 
megkötésétől a meghiúsulás időpontjáig a Vállalkozó által elvégzett I. osztályú 
munka értéke leszámlázható, azonban a meghiúsulásból eredő kár összegét a 
Megrendelő a számlából levonni jogosult. Abban az esetben, ha az elvégzett munka 
értéke nem éri el az okozott kár értékét, akkor a Vállalkozó kártérítési felelősséggel 
tartozik a Megrendelőnek. Az okozott kár értékét független szakértőnek kell 
megállapítania, akinek munkadíját, a meghiúsulást okozónak kell megtérítenie. 

20. Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, 
alvállalkozói vagy egyéb teljesítési segédei Megrendelőnek, más alvállalkozóknak, 
illetve harmadik személyeknek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles 
közvetlenül rendezni, illetve Megrendelőt mentesíteni minden olyan kárigény, 
követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A 
Vállalkozó köteles megfizetni Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat 
stb., amit Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési 
segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. ide vonatkozó előírásai az 
irányadók. 

22. A Felek esetleges jogvitáikat megpróbálják békés úton rendezni, ha ez nem vezet 
eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

23. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 



 

kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, 
akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 
adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. 
Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, 
ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes 
adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő 
fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés 
teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 

24. A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 
25. Jelen szerződés a kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítésével 

szűnik meg. 
26. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelem napja után a Ptk. szerinti 

késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozónak megfizetni. 
27. A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
28. Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 1 oldal mellékletből (Vállalkozó ajánlata) áll. 

A szerződés mindkét fél által történő (cégszerű) aláírása napján lép érvénybe. 
 
 
 
 

Algyő, 2021. július …. Algyő, 2021. július …. 

 
 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 

Vállalkozó Megrendelő 
BELO-ÉP 2020 Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képviseli: Belovai Dániel ügyvezető Képviseli: Molnár Áron polgármester 
 

 
 
 

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

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



  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

17/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Reakció Ifjúsági Közösség 
támogatási kérelme az Ifjúsági Alapból” tárgyú előterjesztés szavazásából személyes 
érintettségére tekintettel kizárja Oláh Dániel képviselőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

18/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Reakció Ifjúsági Közösség támogatási kérelme az Ifjúsági Alapból 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július hó 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Reakció Ifjúsági Közösség támogatási kérelme 
az Ifjúsági Alapból” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 500.000,- Ft összegű 

támogatásban részesíti a Reakció Ifjúsági Közösség tevékenységét 2021. 
december 31-ig terjedő időszakra, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
Ifjúsági Alap sora terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés előkészítésére, mely 

tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait is. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adó csoport 
4. Juhász Rita könyvelő 
5. Reakció Ifjúsági Közösség elnök 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

19/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Sándorfalva városával megkötött testvér-települési együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Sándorfalva városával megkötött testvér-
települési együttműködési megállapodás felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete továbbra is kifejezi azon szándékát, hogy 
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületével a 2019. évben aláírt, 
„Testvér-települési együttműködési megállapodás”-ban foglaltak szerinti 
kapcsolatot továbbra is fenn kívánja tartani. 

 
2. A Képviselő-testület a „Testvér-települési együttműködési megállapodás”-ban 

foglaltakon nem kíván változtatni. 
 

3. 103/2019. (III.21.) Kt. határozattal elfogadott Települési Együttműködési 
Megállapodás 3. pontja értelmében „Megállapodást kötő Önkormányzatok 
Képviselő-testületei vállalják, hogy közös történelmük részét képező Tiszai 
Nagyárvíz emlékére, a két település egymás között minden évben kulturális, sport 
és helytörténeti vetélkedőt szervez a település falu- vagy városnapján (páros évben 
Algyő, páratlan évben Sándorfalva)”. 
A Képviselő-testület felkéri a Humán és Ügyrendi Bizottságot, hogy a 2022. évi 
Algyő Napi (2022. október 1.) ünnepségsorozat keretén belül, „Tisza vetélkedő” 
elnevezéssel szervezze meg a kulturális, sport és helytörténeti vetélkedőt. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester – Sándorfalva Város Önkormányzat  

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
4. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

20/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Közmeghallgatás 2021. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Közmeghallgatás 2021. évben” tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. évben tartandó közmeghallgatásról az 
alábbiak szerint határoz: 
 
Téma: 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata költségvetésének helyzete, alakulása az 
elmúlt időszak tükrében 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2020 – 2021. években megvalósult-, 
folyamatban lévő- és tervezett beruházásai 

 
Időpont: 2021. november hónap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

21/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Polgármesteri határozatok végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Jelentés a Polgármesteri határozatok 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és 
elfogadja a Polgármesteri határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

22/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021.(II.26.) Ör. módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) Ör. módosítása” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett 
rendeletmódosítást azzal, hogy a módosítás során történjen meg a jelen testületi ülésen 
elfogadott, költségvetést érintő tételek átvezetése is. 

Felelős: Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 
Határidő: 2021. július 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. július 8. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

23/2021. (VII.8.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. július 8. napján megtartott ülésén 
megvitatta dr. Varga Ákos jegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-
testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 


