
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

45/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: 2021. szeptember 23. napján tartott soros ülés napirendjének 

elfogadása 
 

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

1. Beszámoló az adóbevételek 2021. I. féléves alakulásáról 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

2. Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási feladatairól 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

3. Gyevikult Nkft. 2021. év 1-6. hó mérleg és eredménykimutatása 
Előterjesztő: Kovács László ügyvezető 

4. Gyevitur Nkft. 2021. év 1-6. hó mérleg és likviditási mutatói 
Előterjesztő: Bella Árpád ügyvezető 

5. A Gyevitur Nkft. Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

6. Gyeviép Nkft. 2021. I. félévi beszámolójának, és a 2021. évi likviditási tervének 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Katona Antal ügyvezető 

7. Gyeviép Nkft. 2021. évi üzleti tervének 2. sz. módosítása 
Előterjesztő: Katona Antal ügyvezető 

8. Gyeviép Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása II. 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

9. TAO jégpálya öltöző üzemeltetése 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

10. Együttműködési megállapodás módosítása a Tisza Volán Sport Clubbal IV. 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

11. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési éve értékeléséről 
Előterjesztő: Ozsváth Lászlóné intézményvezető 

12. Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési éve megkezdésének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Ozsváth Lászlóné intézményvezető 

13. 2021/2022. tanév őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Molnár Áron polgármester 

14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója 
Előterjesztő: Molnár Áron polgármester 

15. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett sürgősségi fogorvosi 
ügyelethez történő csatlakozás 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

16. Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 2021. évben 
Előterjesztő: Molnár Áron polgármester 

17. Lakossági lomtalanítás módosítása 



Előterjesztő: Molnár Áron polgármester 
18. A Rákóczi-telep 01543/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő barakk épület „szélső 

helyisége” bérbeadásának meghosszabbítása 
Előterjesztő: dr. Varga Ákos jegyző 

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

20. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Molnár Áron polgármester 

21. Egyebek 
 
Zárt ülés 

22. Süli Antalné Algyő, Berek u. 39. szám alatti lakos fellebbezése gyógyszerköltséghez 
nyújtható települési támogatásra való jogosultság elutasítása ügyében 
Előterjesztő: Molnár Áron 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. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

46/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az adóbevételek 2021. I. féléves alakulásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló az adóbevételek 2021. I. féléves 
alakulásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az adóbevételek 2021. I. féléves 
alakulásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

47/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2021. évi igazgatási 

feladatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2021. 
évi igazgatási feladatairól” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal 2021. évi 

igazgatási feladatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

48/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevikult Nkft. 2021. év. 1-6. hó mérleg és eredmény kimutatása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető „Gyevikult Nkft. 2021. év. 1-6. hó 
mérleg és eredmény kimutatása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIKULT Nkft 2021. év. 1-6. 
hó mérleg és eredmény kimutatását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

49/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. 2021. év. 1-6. hó mérleg és likviditási kimutatás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Gyevitur Nkft. 2021. év. 1-6. hó 
mérleg és likviditási kimutatás” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVITUR Nkft 2021. év. 1-6. 
hó mérleg és likviditási kimutatását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

50/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyevitur Nkft. Alapító Okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „A Gyevitur Nkft. Alapító Okiratának módosítása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyevitur Nkft. 
törzstőkéjének 3.000.000,- forintra való leszállításának átvezetését rendeli el a 
Gyevitur Nkft. Alapító Okiratában. 
 

2. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Alapító Okiratot (Gyevitur 
Nkft. Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben) és Módosító 
okiratot (Gyevitur Nkft. Alapító Okiratának módosító okirata) jóváhagyja és 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Bakó Anikó könyvvizsgáló (Reál Controll 2000 Kft., 6723 Szeged, Retek u. 16. II/10.) 
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: 



1. számú melléklet az 50/2021. (IX.23.) Kt. határozathoz 

 

GYEVITUR 

Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapító okirata 

módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Maróthy Kornél 

ügyvéd 

 

 

 

 

  



ALAPÍTÓ OKIRAT 

A GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2006.01.16. napjan kelt — 2006.03.01. és 2007.07.23., 2009.07.06., 2012.03.01., 

2012.05.23., 2013.04.15., 2015.02.23., 2015.03.26., 2015.10.05., 2016.01.06., 2016.03.01, 

2016.04.01., 2016.06.01., 2017.04.01., 2017.04.27., 2017.06.22., 2017.07.01., 2017.11.01., 

2018.02.09., 2018.02.10., 2018.03.22., 2019.03.21., valamint 2021.09.23. napján módosított 

— alapító okirata egységes szerkezetben az alábbi: 

(A dőlt, vastagon szedett szövegrész tartalmazza a módosítást.) 

 

I. 

A társaság neve, székhelye, telephelyei 

 

1. A társaság cégneve: 

GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

A társaság rövidített neve: 

GYEVITUR Nonprofit Kft. 

2. A társaság székhelye: 

6750 Algyő, Téglás u. 151. 

3. A társaság telephelyei: 

6750 Algyő, Sport u. 9. 

6750 Algyő, 01721/5. hrsz. 

II. 

A társaság tevékenységi körei 

Fő tevékenység: 

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

Egyéb tevékenységek: 

13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

17.21 Papír csomagolóeszköz gyártása 

32.13 Divatékszer gyártása 

35.14 Villamosenergia-kereskedelem 

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás 

47.64 Sportszer kiskereskedelem 

47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

49.31 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 

49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

55.10 Szállodai szolgáltatás 

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

55.30 Kempingszolgáltatás 

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

56.10 Éttermi-, mozgó vendéglátás 

56.21 Rendezvényi étkeztetés 

56.29 Egyéb vendéglátás 



56.30 Italszolgáltatás 

68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

68.32 Ingatlankezelés 

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

79.12 Utazásszervezés 

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

85.59 M.n.s. egyéb oktatás 

86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

91.02 Múzeumi tevékenység 

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 

A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában végez. Az 

engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges hatósági engedélyt a tevékenység 

megkezdésekor cégbírósághoz be kell nyújtani. 

 

A társaság által végzett nonprofit tevékenységeket a társaság a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat feladatkörébe utalt helyi közfeladatok közül az alábbiakat végzi: egységes 

életmód segítését célzó szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, gyermekjóléti szolgáltatások 

és ellátások, szociális szolgáltatások és ellátások, sport, ifjúsági ügyek, valamint a 

távhőszolgáltatás. 

 

III. 

A társaság alapítója 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Törzsszám: 3503 

Adószám: 15726975-2-06 

KSH számjel: 15726975-841 1-321-06 

képv.: Molnár Áron Polgármester 

 

IV. 

A társaság törzstőkéje 

 

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft (hárommillió forint), amely 3.000.000,-Ft 

(hárommillió forint) készpénzből áll. 

 

Az alapító az alapításkor a pénzbeli hozzájárulás összegét a társaság számlájára befizette. 

 

Az alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést előírhat. 

 

A pótbefizetés legmagasabb összege: 3.000.000,- Ft. 

 

A pótbefizetés legfeljebb kettő üzleti évenként egy alkalommal írható elő (pótbefizetés 

gyakorisága). 

 

A pótbefizetés ütemezése: a második év beszámolójának elfogadásától számított 90 nap. 



V. 

A társaság időtartama 

A társaság időtartama: 

A társaság határozatlan időtartamra jön létre. 

VI. 

A társaság szervezete 

A/ Az Alapító 

1. A társaság egyszemélyes társaság. Ennek megfelelően taggyűlés hatáskörébe tartozó 

kérdésekben az Alapító dönt. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító 

vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik 

hatályossá. 

2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

• a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, 

• osztalékelőleg fizetésének elhatározása, 

• pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 

• elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, 

• az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, 

• az üzletrész kivülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása, 

• eredménytelen árverés esetén a döntés az üzletrészről, 

• üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 

• a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, 

• a 3:123.§-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása 

• a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

• a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

• olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1.§), illetve élettársával köt, 

• a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 

követelések érvényesítése 

• a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által 

történő megvizsgálásának elrendelése, 

• az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 

tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, 

• a társaság jogutód nélküli megszűésének, átalakulásának elhatározása, 

• alapító okirat módosítása, 

• a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása 

• törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, 

• törzstőkeemeleés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, 

• törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek 

arányától való eltérés megállapítása, 

• törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, 

• döntés olyan beruházásról, melynek összege az 1.000.000,- (egymillió) forintot 

meghaladja, 

• mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító a taggyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

 



A legfőbb szerv ülése nyilvános. A legfőbb szerv ülésén a társaság vezető tisztségviselői és a 

felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt. 

Az Alapító által hozott határozatokat az ügyvezető köteles a Határozatok Könyvébe a 

meghozatalt követően haladéktalanul bevezetni. 

B/ Ügyvezető: 

A társaság ügyvezetője 2019.04.01. napjától 2024.03.31. napjáig határozott időtartamra Bella 

Árpád (szül.: Szentes, 1977.10.15., an.: Dóczi Mária, adóazonosító jele: 8404640831) 6726 

Szeged, Borostyán u. 33. szám alatti lakos. 

Az ügyvezető látja el a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét harmadik 

személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. 

Az ügyvezetőre a Ptk. 3:21.§ - 3:25.§-aiban, a 3:112.§, 3:115.§, 3:116.§-aiban, valamint a 

Ctv. 9/B.§ - 9/E.§-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

C/ Felügyelő Bizottság: 

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll. 

A felügyelő bizottság tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 évre lehet kinevezni. 

Az Alapító 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő, határozott 

időtartamra a társaság felügyelő bizottságának tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki: 

1. Nacsa József (szül.: Szeged, 1950.06.16., an.: Vér Rozália, adóazonosító jele: 8304812800) 

6729 Szeged, Szigony u. 34. 

2. Somogyváriné Oláh Krisztina Gréta (szül.: Szeged, 1982.07.08., an.: Vajas Gizella) 6750 

Algyő, Tüskevár u. 45. 

3. Vincze Zsolt (szül.: Szeged, 1973.04.10., an.: Pálinkó Mária) 6750 Algyő, Pesti u. 19. 

 

A felügyelő bizottság tagjaira a Ptk. 3:26-27.§, és a 3:121.§-aiban foglalt rendelkezéseket kell 

alkalmazni. 

A felügyelőbizottság működése 

(1) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. 

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülésre a tagokat a napirend közlésével 

kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell 

eltelnie. 

(2) A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három fő az ülésen jelen van. 

(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb 

szerve hagyja jóvá. 

(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá 

csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű műkődésének helyreállítása 

érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli 

határozathozatalt kezdeményezni. 

(5) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 

ülésén ismertetni. 

(6) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást 



kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 

valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

(7) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat 

ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

(8) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak 

döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a. a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a tarsaság érdekeit egyébként 

súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Alapító 

intézkedését teszi szükségessé, 

b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(9) A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, 

személye megállapítható. 

A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

karért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esete 

Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az üzemi tanács nem 

mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről. 

A felügyelőbizottság jogköre 

(1) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 

felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a tarsaság legfőbb szerve a 

felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. 

(3) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő 

okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti 

a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb 

szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala 

érdekében. 

(4) Semmis a létesítő okitat olyan rendelkezése, amely az (1)-(3) bekezdésben foglalt 

szabályoktól eltér. 

D/ Könyvvizsgáló: 

Az Alapító a társaság könyvvizsgálójának 2020. június 01. napjától 2023. május 31. napjáig 

terjedő határozott időtartamra a Reál Controll 2000 Kft.-t (6723 Szeged, Retek u. 16. II/10., 

cégjegyzék száma: 06-09-004382) eljáró könyvvizsgáló: Bakó Anikó (6792 Zsombó, Dózsa 

d. 115/2., MKVK tagsági száma: 000484, anyja leánykori neve: Szabó Erzsébet) nevezi ki. 

A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre lehet kinevezni. 

VII. 

A cégjegvzés módja 



A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 

cégszöveg alá az ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles aláírási cimpéldányban szereplő 

módon. 

VIII. 

Az üzleti év 

A társaság első üzleti éve cégbírósági bejelentésének napján kezdődik. Az üzleti éven naptári 

évet kell érteni. 

IX. 

Vegyes rendelkezések 

1. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság fennmaradt pénzbeli vagyonát 

kizárólag a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§-ában meghatározott közfeladatok ellátásra 

lehet fordítani akként, hogy a vagyont a feladatot ellátó önkormányzati intézménynek 

vagy az Algyő Község Önkormanyzata által alapított közhasznú vagy gazdasági 

társaságnak kell átadni. 

3. A Társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 

kizárólag nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 

társaságokká válhat szét. 

4. Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

 

5. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 

6. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán 

új tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító 

okiratot társasági szerződésre módosítani. 

 

7. Az Alapító Okirat egyes pontjainak érvénytelensége az egész szerződést nem teszi 

érvénytelenné. 

8. Jelen egységes szerkezetű Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szó1ó 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Algyő, 2021. szeptember 23. 

 

      

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képv.: Molnár Áron polgármester 

 

 

 



Záradék: A jelen Alapító Okiratot az időközi módosításokkal 2021.09.23. napján egységes 

szerkezetbe foglalom. Igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt okirat megfelel a 

létesítő okirat hatályos tartalmának. 

 

 

 
Alulírott, Dr. Maróthy Kornél (KASZ szám:36065024) ellenjegyző ügyvéd, mint a Maróthy és Perényi Ügyvédi Iroda 
(székhely: 6722 Szeged, Hajnóczy u. 8. fszt. 1.) tagja kijelentem, hogy jelen okiratot felek előttem, saját kezűleg írták alá, az okirat 
keltezésének időpontjával azonos napon, és ez alapján az okiratot Algyőn, 2021. szeptember 23. napján ellenjegyzem és 
szárazbélyegzőm lenyomatával ellátom. 

 

......................................................... 

Dr. Maróthy Kornél 

ügyvéd 

 

  



2. számú melléklet az 50/2021. (IX.23.) Kt. határozathoz 

 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Cg. 06-09-010456; 6750 Algyő, Téglás u. 151.) alapítója az alapító okirat módosítását határozta 

el az alábbiak szerint: 

 

1./ Az Alapító Okirat IV. fejezetének (A társaság törzstőkéje) a tőkeleszállításra tekintettel az 

alábbiak szerint módosul: 

 

1.1./ A IV. fejezet 1. bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:  

A társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft (hárommillió forint), amely 3.000.000,-Ft 

(hárommillió forint) készpénzből áll. 
 

1.2./ A IV. fejezet 2. és 4. bekezdése törlésre kerül.  
 

Az Alapító Okirat egyebekben változatlan marad. 

 

Algyő, 2021. szeptember 23.  

 

 

      

......................................................................... 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képv.: Molnár Áron polgármester 

 

Készítettem és ellenjegyzem: 

(KASZ: 36065024) 

Algyő, 2021. szeptember 23.  

 

Dr. Maróthy Kornél   

ügyvéd 

   



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

51/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVIÉP Nkft. 2021. I. félévi beszámolójának, és a 2021. évi 

likviditási tervének megtárgyalása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a GYEVIÉP Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület a 2021. szeptember 23. napján megtartott ülésén megtárgyalta a „GYEVIÉP Nkft. 
2021. I. félévi beszámolójának, és a 2021. évi likviditási tervének megtárgyalása” tárgyú 
előterjesztést:  
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIÉP Nkft. 2021. I. félévi 
Egyszerűsített éves beszámolóját az alábbiak szerint: 

− A GYEVIÉP Nkft. 2021. I. félévi mérleg szerinti eredménye: -3.254.000 Ft 
veszteség. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyeviép Nonprofit Kft. 
2021. évi likviditási tervét. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép Nkft. Felügyelő Bizottságát, a Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési Bizottságot, valamint a Településüzemeltetési és Fejlesztési 
Bizottságot, hogy a 2021. november havi Képviselő-testületi ülésre készítsen 
intézkedési tervet a Gyeviép Nkft. likviditásának helyreállítása érdekében. 
 

Felelős: Katona Antal ügyvezető 
Határidő: 2021. november havi Képviselő-testületi ülés 

 

4. A Képviselő-testület felkéri Katona Antal ügyvezetőt, hogy a jövőbeli gazdasági 
helyzetre tekintettel tegyen javaslatokat a tulajdonos önkormányzat felé arról, 
hogy miképpen szükséges átalakítani a Gyeviép Nkft-t, ha kevesebb működési 
támogatásra lesz csak lehetőség. 
 

Felelős: Katona Antal ügyvezető 
Határidő: 2021. november havi Képviselő-testületi ülés 

 

A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ákos jegyző 
3) GYEVIÉP Nkft. ügyvezető 
4) GYEVIÉP Nkft. FEB tagjai 
5) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke 
6) Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke 
7) Irattár  
 

K.m.f. 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

52/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVIÉP Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „GYEVIÉP Nkft. vagyonkezelési szerződés 
módosítása II.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező „Vagyonkezelési Szerződés 7. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalva” tárgyú Vagyonkezelési szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 

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

vagyonkezelési szerződés II. Szerződés tárgya rész II.1. ingatlan vagyon táblázat 
értékcsökkenés (Ft) és nettó érték (Ft) oszlopait az alábbi összegekre helyesbíti: 

 
S.sz Megnevezés 

művelési ág 
Cím Hrsz. Terület 

(ha.m2) 
vagyonkezelésbe adás szerinti 
 

     Bruttó érték 
(Ft) 

Értékcsök-
kenés (Ft) 

Nettó érték 
(Ft) 

1. Kivett beépítetlen 
terület (szerelőcsarnok) 

Algyő, Kastélykert 
u. 51. 

13 1013 6.582.270,- 421.816,- 6.160.454,- 

2. Kivett lakóház, udvar 
(Régi telephely) 

Algyő, Kastélykert 
u. 16--1. 

640 1467 8.494.000,- 1.699.897,- 6.794.103,- 

3. Kivett vásártér (Piactér 
– játszótér) 

Algyő, Piactér 649 6278 5.057.461,- 769.414,- 4.288.047,- 

4. Kivett beépítetlen 
terület (Tüskevár utca – 
játszótér) 

Algyő, Tüskevár 
utca 
 

1278/1 8303 2.685.048,- 6.504,- 2.678.544,- 

5. Kivett Temető Algyő, Belterület 1471 2.5885 34.984.134,- 6.576.851,- 28.407.283,- 
6. Kivett beépítetlen 

terület (Lovasudvar) 
Algyő, Belterület 
 

1473 4818 11.123.736,- 41.110,- 11.082.626,- 

7. Kivett sportpálya 
(gördeszka pálya) 

Algyő, Belterület 
 

1771/49 2811 33.872.216,- 10.434.342,- 23.437.874,- 

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

Algyő, Bartók B. 
utca 
 

1771/95 4399 13.972.284,- 2.445.378,- 11.526.906,- 

9. Kivett vásártér, 
mérlegház 
(Térkőelemgy) 

Algyő, Belterület 
 

1480/3 5636  8.570.615,- 1.035.794,- 7.534.821,- 

10. Kivett anyaggödör, 
legelő (Lovaspálya) 

Algyő, Külterület 
 

01772/4 1.9424 36.037.542,- 1.041.696,- 34.995.846,- 

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

Algyő, Külterület 01720 
 

7216/ 
83891 

24.932.367,- 6.019.501,- 19.658.381,- 

12. Kivett udvar 
(Szt. Anna Kikötő) 

Algyő, Külterület 01724/2 
 

1843 
 

134.843.198,- 0,- 134.843.198,- 

 ÖSSZESEN:      291.408.083,- 



 
 

3.) A „Vagyonkezelési Szerződés 7. számú módosítással egységes szerkezetbe 
foglalva” tárgyú Vagyonkezelési szerződés az aláírása napján lép hatályba. 
 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a GYEVIÉP 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. Gyeviép Nkft. 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



Melléklet az 52/2021. (IX.23.) Kt. határozathoz 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva 

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

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

PREAMBULUM 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2014. január 01. napján vagyonkezelési 
szerződés, 2014. október 09. napján 1. számú módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt vagyonkezelési szerződés, 2014. november 07. napján 2. számú módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, majd 2018. február 26. napján 3. 
számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés, és 2019. 
február 06. napján 4. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
vagyonkezelési szerződés, a 2019. szeptember 19. napján 5. számú módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés és 2021. június 14. napján 6. 
számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés jött létre, 
mely szerződéseket a létrejöttére visszamenőleges hatállyal a mai napon közös akarat-
elhatározással módosítják, melyet jelen 7. 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  

S.
s
z 

Megnevezés 
művelési ág 

Cím Hrsz. Terület 
(ha.m2) 

vagyonkezelésbe adás szerinti 
 

     Bruttó 
érték 

(Ft) 

Értékcsök-
kenés 

(Ft) 

Nettó érték 
(Ft) 

1. Kivett beépítetlen 
terület (szerelőcsarnok) 

Algyő, Kastélykert 
u. 51. 

13 1013 6.582.270,- 421.816,- 6.160.454,- 

2. Kivett lakóház, udvar 
(Régi telephely) 

Algyő, Kastélykert 
u. 16--1. 

640 1467 8.494.000,- 1.699.897,- 6.794.103,- 

3. Kivett vásártér (Piactér 
– játszótér) 

Algyő, Piactér 649 6278 5.057.461,- 769.414,- 4.288.047,- 

4. Kivett beépítetlen 
terület (Tüskevár utca – 
játszótér) 

Algyő, Tüskevár 
utca 

 

1278
/
1 

8303 2.685.048,- 6.504,- 2.678.544,- 

5. Kivett Temető Algyő, Belterület 1471 2.5885 34.984.134,- 6.576.851,- 28.407.283,- 
6. Kivett beépítetlen 

terület (Lovasudvar) 
Algyő, Belterület 

 
1473 4818 11.123.736,- 41.110,- 11.082.626,- 

7. Kivett sportpálya 
(gördeszka pálya) 

Algyő, Belterület 
 

1771/49 2811 33.872.216,- 10.434.342,- 23.437.874,- 

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

Algyő, Bartók B. 
utca 

 

1771/95 4399 13.972.284,- 2.445.378,- 11.526.906,- 

9. Kivett vásártér, 
mérlegház 
(Térkőelemgy) 

Algyő, Belterület 
 

1480/3 5636  8.570.615,- 1.035.794,- 7.534.821,- 

1
0
. 

Kivett anyaggödör, 
legelő (Lovaspálya) 

Algyő, Külterület 
 

01772/4 1.9424 36.037.542,- 1.041.696,- 34.995.846,- 

1
1
. 

Kivett közterület, legelő, 
kivett anyagbánya 
(Szabadstrand 
környéke) 

Algyő, Külterület 01720 
 

7216/ 
83891 

24.932.367,- 6.019.501,- 19.658.381,- 

1
2
. 

Kivett udvar 
(Szt. Anna Kikötő) 

Algyő, Külterület 01724/2 
 

1843 
 

134.843.198,- 0,- 134.843.198,- 

 ÖSSZESEN:      291.408.083,- 

 
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 2028.12.31. napjáig 
áll fenn. Az Önkormányzat részéről a vagyon visszavételezésének időpontja 2029. 
január hó 1. napja, a Gazdasági társaság a vagyon kivezetését (átadását) szintén 
2029. januári 1. napi időponttal vezeti ki a könyveiből. A Tulajdonos a Nemzeti 
vagyonról szóló törvény 11. § (12) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően 
azonnali hatállyal felmondhatja. 
 

IV. A vagyonkezelő jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke 
 

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

 
V. Vagyonkezelő jogai és kötelezettségei 

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

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

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

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

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő nemzeti vagyonra vonatkozóan hatósági 
és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, 
továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz történő 
hozzájárulást.  
 
V.3. Vagyonkezelő jogosult a II. pontban körülírt vagyont (kezelt vagyont) feladatai 
ellátásához a jelen szerződésben meghatározott cél érdekében birtokolni, 
használni, működtetni.  



 
V.4. A Vagyonkezelő a nemzeti vagyonnal folytathat vállalkozási tevékenységet. 
Vállalkozás lehet minden olyan jövedelemszerző céllal folytatott, üzletszerű 
gazdasági tevékenység, amelyre a Vagyonkezelőnek, vagy megbízottjának 
„jogosítványa’ van. Vagyonkezelő feladata ellátásához alvállalkozók, 
közreműködők igénybevételére jogosult.  

 
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:  
- Község köztisztasági feladatainak ellátása, 
- közterületen végzett szolgáltatások, zöld terület gondozás, 
- egészséges életmód közösségi feltételinek elősegítése,  
- rendkívüli helyzetek kezelése. 
A fenti közfeladatok ellátásával összeegyeztethetően Vagyonkezelő köteles: 
- közterületi síkosság mentesítésre, 
- buszmegálló takarítására, 
- külterületi és közterületi szemétgyűjtésre, 
- termelői piac üzemeltetésre, 
- parkgondozásra, 
- virágosításra, 
- temető zöldterület gondozására, árok, áteresztisztítás (nyíltszelvényű árkok, zárt 
elvezetők, ülepítők karbantartására, javítására) 

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

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

- játszótereken, játékok karbantartására, pótlására, 
- lovas létesítmények kezelésére, 
- belvíz elleni védekezésre, 
- viharkárok elhárítására, 
- közreműködésre az árvízi védekezésben. 
 

V.10. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése a 
Vagyonkezelő kötelezettségét képezi, az ezzel összefüggő költségeket a 
Vagyonkezelő viseli. 
 

V.11. Szerződő felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy a GYEVIÉP Nkft esetében az alábbi  
az Algyő belterület 13 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 640 Hrsz.-ú „Kivett lakóház, udvar” megjelölésű,  
az Algyő belterület 649 Hrsz.-ú „Kivett vásártér” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1278/1 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1471 Hrsz.-ú „Kivett Temető” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1473 Hrsz.-ú „Kivett beépítetlen terület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1771/49 Hrsz.-ú „Kivett sportpálya” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1771/95 Hrsz.-ú „Kivett közterület” megjelölésű,  
az Algyő belterület 1480/3 Hrsz.-ú „Kivett vásártér, mérlegház” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01772/4 Hrsz.-ú „Kivett anyaggödör, legelő” megjelölésű, 
az Algyő külterület 01720 Hrsz.-ú „Kivett közterület, Legelő, Kivett anyagbánya” 
megjelölésű, és 

           az Algyő külterület 01724/2 hrsz-ú „Kivett udvar” megjelölésű 
ingatlanokra a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és fejlesztési Nonprofit Kft. 
vagyonkezelői joga 2014.01.01. napjától 2028.12.31. napjáig bejegyzésre kerüljön 
az egységes ingatlan-nyilvántartásba. 



V.12. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő ingatlanokkal kapcsolatos az 
ingatlan-nyilvántartást érintő ügyekben köteles a Tulajdonos előzetes, írásbeli 
hozzájárulását kérni, és ez alapján eljárni. 
 

V.13. A Vagyonkezelő a Tulajdonos VI.2. pontjában rögzített ellenőrzési jogának 
gyakorlása körében bekért adatokat és dokumentumokat haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 napon belül köteles a Tulajdonos rendelkezésére bocsátani. 
 

V.14. A Vagyonkezelő köteles a nemzeti vagyont illetően – az állag-, föld-, 
környezet-, természeti területek-, műemlék védelme érdekében és a nemzeti 
vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok, hatósági-, szakhatósági és műszaki előírások szerint eljárni. 
 

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 ellenjegyezze, és Őket az illetékes Földhivatal előtt az 
ügyvédi törvényben meghatározottak szerint képviselje. 
 
X.6. Jelen szerződést Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
52/2021. (IX.23.) Kt. határozattal módosította, mely az aláírása napján lép 
hatályba. 
 

A szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Vagyonkezelőt, 5 példány 
a Tulajdonost illeti meg. 
 
A felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják, és egyúttal a szerződés összes példányának minden 
oldalát kézjegyükkel hitelesítik. 
 
Algyő, 2021. szeptember 23.  
 

Tulajdonos 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

képviseli: Molnár Áron 
polgármester 

Vagyonkezelő 
GYEVIÉP – Algyői Településüzemeltetési 

és –fejlesztési Nonprofit Kft. 
képviseli: Katona Antal 

ügyvezető 
 
 

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

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

53/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: TAO jégpálya öltöző üzemeltetése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „TAO jégpálya öltöző üzemeltetése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, belterület 1932 helyrajzi 
számon megvalósuló Jégpálya öltöző üzemeltetésével és hasznosításával a 
Gyeviép Nkft-t bízza meg. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 
„Együttműködési megállapodás az Algyő, belterület 1932 helyrajzi számon 
megvalósuló Jégpálya üzemeltetésére és hasznosítására” tárgyú megállapodást 
jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
5. Gyeviép Nkft. 
6. Tisza Volán Sport Club 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



Melléklet az 53/2021. (IX.23.) Kt. határozathoz 

 
E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  

Algyő, belterület 1932 helyrajzi számon megvalósuló Jégpálya üzemeltetésére 
és hasznosítására 

1. számú módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe 
 
 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, KSH szám: 15726975-8411-321-06 
képviseli: Molnár Áron polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 
a Gyeviép Nonprofit Kft. (Algyő Nagyközség Önkormányzata 100%-os tulajdonú 
gazdasági társasága, székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 49., adószám: 20254304-2-
06, Cjsz.: 06-09-012704, képviseli: Katona Antal ügyvezető), mint üzemeltetésbe vevő (a 
továbbiakban: Üzemeltető), 
 
másrészről a Tisza Volán Sport Club (6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22., adószám: 
19983233-2-06, nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: Csongrád Megyei 
Bíróság Pk.60.076/1989/14, nyilvántartási száma: 76., képviseli: Kővári Árpád elnök), 
mint tulajdonos és üzemeltetésbe adó, (továbbiakban: Egyesület) 
 
(továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Preambulum 

 
1. Ezen megállapodás célja az Önkormányzat helyi sportfeladatinak ellátása, az 
Önkormányzat és az Egyesület tevékenységének összehangolása a lakosság sportolási 
feltételinek biztosítása, az életminőség javítása érdekében. 
 
2. Felek rögzítik, hogy az Egyesület a szegedi jégkorongsport meghonosítója, képviselője. 
 
3. Felek a hasznosítás és az üzemeltetés során a tevékenységüket a jogszabályok 
betartása, az önállóság és egymás kölcsönös tiszteletben tartása mellett végzik. 
 
4. Felek céljaik elérése érdekében hosszú távú stratégiai együttműködésben állapodnak 
meg a jelen megállapodásban rögzítettek szerint. 
 
5. Jelen megállapodás célja az üzemeltetés, a hasznosítás és az értékesítés feltételeinek 
rögzítése, a felek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása. 
 
 

II. Előzmények 
 
1. Az Önkormányzat és az Egyesület között 2018. július 20. napján együttműködési 
megállapodás jött létre, melyet Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 247/2018. 
(VII.19.) számú határozatával jóváhagyott. 



 
2. Az együttműködési megállapodás értelmében az Egyesület sportfejlesztési 
programot dolgozott ki, melynek keretében az Önkormányzattal együttműködve, a 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali 
Osztályánál Algyő, belterület 1932. helyrajzi számon nyilvántartott, 1/1-ed tulajdoni 
hányadú önkormányzati ingatlanon, egy 56 m x 26 m nagyságú Jégpályát kíván 
létesíteni 65 m x 30 m nagyságú sátras fedéssel (Továbbiakban: Jégpálya), az 
azokhoz tartozó gépészeti tartozékokkal és öltöző épülettel (Továbbiakban: Öltöző).  
 
3. Az Egyesület igénybe veszi a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsport 
támogatást; beruházást eszközöl a Jégpálya és Öltöző kialakítására, és vállalja a 
támogatott beruházás révén üzembe helyezett Jégpálya 15 évi határozott időtartamú 
sportcélú hasznosítását, a Tao tv. 22/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
4. A Jégpálya 2020. október 30. napján átadásra-, 2020. november 2. napjával üzembe 
helyezésre került. Az Öltöző 2021. szeptember 30. napján átadásra, 2021. október 1. 
napjával üzembe helyezésre kerül 
 
5. A Jégpálya és az Öltöző üzemeltetését az Egyesület Algyő Nagyközség Önkormányzata, 
mint a Jégpálya és az Öltöző alatt elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa által kívánja 
megvalósítani. Az Egyesület ezen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, 
hogy az Önkormányzat az üzemeltetést Üzemeltető bevonásával valósítsa meg. 
 
6. Az Egyesület és az Önkormányzat - az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaságot -, a Gyeviép Nonprofit Kft-t bízza meg a Jégpálya és az Öltöző 
üzemeltetésével, az alábbiak szerint. 
 
 

III. Az együttműködés keretei 
 
1. Felek kijelentik, hogy a Jégpálya és az Öltöző vonatkozásában a jégkorong sportág 
magas rangú prioritást élvez, ezért a használat során elsődleges az Egyesület részére a 
jégkorong edzések és a jégkorong mérkőzések megtartására. 
 
2. Ennek keretében az Egyesület jelen együttműködési megállapodás hatálya alatt 
elsőbbséget élvez az edzések és meccsek kapcsán a számára szükséges jégidő 
megjelölésében (kiválasztásában), melyet az Üzemeltető köteles figyelembe venni. 
 
3. Felek megállapodnak, hogy a bérleti díjról és a bérlemény igénybevételének 
időkeretéről az Egyesület és az Üzemeltető külön megállapodásban egyeztetnek, a 
szezon megkezdése előtt minden év július 31. napjáig. 
 
4. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy figyelembe veszi Algyő Nagyközség 
lakossága részére az Üzemeltető által nyújtandó korcsolyázási lehetőségeket, valamint 
Felek együttműködnek a lakossági szabadidősport tevékenység folytatása kapcsán. 
 
5. Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy más korcsolyázó sportágak képviselőivel, 
versenyzőivel, sportolóival együttműködik a létesítmény használata során. 



 
6. Az Egyesület az együttműködés keretein belül vállalja a Jégpálya és az Öltöző és az 
azokhoz kapcsolódó sportcélú és egészséges életmódot népszerűsítő szolgáltatások 
hasznosítását, együttműködik annak - a Tao. jogszabályoknak történő megfelelés 
melletti -, piaci alapon történő hasznosításában is. 
 
 

IV. Az üzemeltetési megállapodás tárgya, időtartama 
 
1. Az Egyesület jelen megállapodás aláírásával, a Tao tv. előírásai szerint, az üzembe 
helyezéstől számított 15 év határozott időtartamra a Jégpályát helyi sportfeladatok 
ellátásának céljára térítésmentesen átadja üzemeltetésre és hasznosításra az Üzemeltető 
részére, az Üzemeltető a Jégpályát üzemeltetésbe átveszi. 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést 15 év határozott időtartamra kötik, 
mely időtartam a Jégpálya vonatkozásában 2020. november 2. napjától kezdődik és 
2035. november 1. napjáig szól, az Öltöző vonatkozásában 2021. október 1. napjától 
kezdődik és 2036. szeptember 30. napjáig szól. 
 
3. A határozott időtartam ellenére a felek kikötik és kihangsúlyozzák, hogy a jogviszony 
időtartama alatt bármelyik fél a másik féllel írásban közölt 6 hónapos felmondási idejű 
felmondással élhet (rendes felmondás). 
 
 

V. A megállapodás feltételei 
 
1. Az Üzemeltető jogosult a Jégpálya és az Öltöző területén sportcélú üzemeltetési 
tevékenységet, illetve sportrendezvényeket szervezni. 
 
2. Az Egyesület hozzájárul, hogy a működőképesség megtartása, valamint a Jégpálya és 
az Öltöző Üzemeltetőt terhelő üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében az 
Üzemeltető bevételekhez juttató vállalkozói tevékenységet folytasson (pl. 
reklámszerződések, belépődíjas rendezvények tartása stb.), feltéve, hogy az nem 
akadályozza, illetve rongálja az ingatlan funkciójának, állagának megtartását, és az 
alapfeladatok ellátását. A tárgyban a megkötött szerződések a jelen szerződés 
időtartamát nem haladhatják meg. 
 
3. Üzemeltető köteles a Jégpálya és az Öltöző őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási 
feladatairól gondoskodni. 
 
4. Üzemeltető köteles a Jégpálya és az Öltöző nyitásáról, zárásáról, a vendégek 
beléptetéséről, a létesítmény tárgyi eszközeinek felügyeletéről gondoskodni. 
 
5. Üzemeltető köteles és jogosult megfelelő számú, szakmailag képzett személyzet 
biztosításával a Jégpálya és az Öltöző nyitva tartásához, hasznosításához, rendben 
tartásához és őrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. 
 
6. Az Egyesület megbízza az Üzemeltetőt, hogy a Jégpályát és az Öltözőt – az 
üzemeltetésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és az üzemeltetési 



szabályzat betartásával – üzemeltesse, végezze az állagmegóvási, karbantartási, javítási 
munkálatokat. Az üzemeltetés kiterjed az üzemeltetés során felmerülő közüzemi 
költségek (víz, villamos energia, szennyvíz, szemétszállítás) viselésére. 
 
7. Üzemeltető köteles a közmű szolgáltatóknál a mérőórákat jelen szerződés aláírásától 
számított 15 napon belül nevére íratni, valamint a Jégpálya és az Öltöző üzemeltetéséhez 
szükséges közüzemi szerződéseket saját nevére megkötni. Vállalja, hogy ezen közüzemi 
szerződések szerint a közüzemi szolgáltatók részére a szolgáltatási díjat (víz, csatorna, 
gáz, elektromos energia, fűtés, hulladékszállítási szerződések), valamint a telefon-, 
kábel- és internethasználat díjait esedékességig megfizeti. 
 
8. Üzemeltető vállalja, hogy a Jégpálya és az Öltöző teljeskörű üzemeltetési, 
karbantartási feladatait maradéktalanul ellátja.  
 
9. Felek rögzítik, hogy a Jégpálya és az Öltöző üzemeltetésével járó mindennemű költség 
az Üzemeltetőt terheli. 
 
10. Üzemeltető az üzemeltetés keretében: 

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

 



11. Az Egyesület és az Önkormányzat szavatol azért, hogy az üzemeltetésre átadott 
Jégpálya és az Öltöző az átadáskor üzemeltetésre alkalmas állapotban van, az 
üzemeltetéshez szükséges dokumentációkat (tulajdonosi jogosultságot igazoló 
dokumentumok, megvalósulási terv, hatósági engedélyek, stb.) az átadáskor az 
Üzemeltető rendelkezésére bocsátja. A Jégpálya és az Öltöző átadása-átvétele közösen 
felvett jegyzőkönyvvel történik. 
 
12. Az üzemeltetéshez szükséges hatósági előírások folyamatos betartása az Üzemeltető 
kötelezettsége és felelőssége. Üzemeltető a hatósági előírások és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés kötelezettségének megszegése esetén köteles az 
ebből származó kár, büntetés teljes körű megfizetésére. 
 
13. Üzemeltető az Egyesület és az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem jogosult a Jégpályán és az Öltözőn a szokásos állagmegóvás, karbantartás (javítás) 
körét meghaladó változtatást, átalakítást végezni. Az Egyesület és az Önkormányzat – 
előzetes egyeztetést követően – külön megállapodás keretében vállalja a Jégpálya 
üzemeltetése során felmerülő felújítási, beruházási kiadások biztosítását. 
 
14. Az Egyesület és az Önkormányzat az Üzemeltető szükségtelen zavarása nélkül 
jogosult ellenőrizni a Jégpálya és az Öltöző használatát, annak állapotát. Az Üzemeltető a 
rendeltetés- vagy szerződésellenes használatból bekövetkezett kárért teljes körű 
felelősséget vállal. 
 
15. Üzemeltető első alkalommal a 2021. január havi soros Képviselő-testületi ülés 
alkalmával, a továbbiakban minden évben november 15-ig írásban beszámol az 
Önkormányzatnak az üzemeltetés tapasztalatairól.  
 
16. Amennyiben a rendeltetésellenes vagy nem a jelen szerződés szerinti 
üzemeltetésből, használatból bekövetkezett károkozás történik, azt az Üzemeltető 
köteles saját költségén haladéktalanul helyrehozni, ellenkező esetben az Egyesület 
jogosult a kárt az Üzemeltető költségén elhárítani, és jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
 
17. Az Önkormányzat 2020. évben költségvetési forrás hozzárendelése nélkül járul 
hozzá a Jégpálya üzemeltetéshez. Az Önkormányzat 2021. évben költségvetési forrás 
hozzárendelése nélkül járul hozzá az Öltöző üzemeltetéshez. 
 
18. A szerződésben foglalt tevékenységen felül jelentkező eseti, előre nem kalkulálható, 
az üzemeltetés érdekében felmerülő kiadások tekintetében, előfordulásuk alkalmával, a 
Felek külön megállapodása szerint kerülnek rendezésre. 
 
19. Kapcsolattartás: 
 
Az Önkormányzat kapcsolattartója:   Dukai Attila, 06-20/466-5640, 

e-mail: dukai.attila@algyo.hu 
Az Üzemeltető kapcsolattartója:   Kovács Máté 06-20/320-4223, 

e-mail: kovacs.mate@gyeviep.hu 
Az Egyesület kapcsolattartója:    Pápai Miklós 06-30/218-2727, 

e-mail: szeged@squashclub.hu 



VI. A Jégpálya és az Öltöző értékesítésére vonatkozó előzetes megállapodás 
 
1. A Jégpálya értékesítésére vonatkozó előzetes megállapodás 
 
1.1. Az Egyesület a beruházás üzembe helyezését, a Magyar Állam javára történő 
jelzálogjog bejegyzését, illetve az Egyesület tulajdonjogának bejegyzését követően 
elkészíti a teljes beruházás elszámolását, melyet ellenőrzésre és elfogadásra beküld a 
Magyar Jégkorong Szövetség részére. 
 
1.2. Az VI.1.1. pontban meghatározott elfogadást követően az Egyesület - az 
Önkormányzat helyi sportfeladatainak ellátása céljára – az Önkormányzat tulajdonába 
kívánja adni a Jégpálya tulajdonjogát, amelyre a Felek már most, jelen szerződés 
aláírásával elővásárlási jogot kötnek ki az Önkormányzat részére . 
 
1.3. Fentiek értelmében a VI.1.1. pontban meghatározott elfogadást követően 
elkészítésre kerül a Jégpálya Önkormányzat felé történő értékesítésére vonatkozó 
szerződés, mely minden törvénynek – TAO, számviteli, ÁFA, illeték, stb. – megfelel, s az 
aláírást megelőzően kérelem formájában elküldésre kerül a Magyar Jégkorong Szövetség 
részére, hiszen a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó törvény előírja a tárgyi 
eszköz értékesítés lehetőségét, de 100 eFt felett ehhez szükséges a sportági 
szakszövetség hozzájárulása. 
 
 
2. Az Öltöző értékesítésére vonatkozó előzetes megállapodás 
 
2.1. Az Egyesület kijelenti, hogy a beruházás építési engedélyhez kötött, amely helyi 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon valósul meg, és az üzembe helyezését követő 
30 napon belül a tulajdonos a helyi önkormányzat részére át kívánja adni, ezért a TAO 
tv. 22/C. § (6a) bekezdése értelmében a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog-
bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 
 

2.2. Az Egyesület tulajdonjogának bejegyzését követően elkészíti a teljes beruházás 
elszámolását, melyet ellenőrzésre és elfogadásra beküld a Magyar Jégkorong Szövetség 
részére. 
 
2.3. Az VI.2.2. pontban meghatározott elfogadást követően az Egyesület - az 
Önkormányzat helyi sportfeladatainak ellátása céljára – az Önkormányzat tulajdonába 
kívánja adni az Öltöző tulajdonjogát. 
 
2.4. Fentiek értelmében a VI.2.2. pontban meghatározott elfogadást követően 
elkészítésre kerül az Öltöző Önkormányzat felé történő értékesítésére vonatkozó 
szerződés, mely minden törvénynek – TAO, számviteli, ÁFA, illeték, stb. – megfelel, s az 
aláírást megelőzően kérelem formájában elküldésre kerül a Magyar Jégkorong Szövetség 
részére, hiszen a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó törvény előírja a tárgyi 
eszköz értékesítés lehetőségét, de 100 eFt felett ehhez szükséges a sportági 
szakszövetség hozzájárulása. 
 
 
 



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

 
VIII. Egyéb rendelkezések 

 
1. Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt fél nevében a jelen megállapodás 
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Elismerik továbbá, hogy a képviseleti 
hibával összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel 
tartoznak. 
 
2. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával 
módosítható vagy szüntethető meg. Felek minden, joghatást is kiváltó nyilatkozatukat 
írásban kötelesek egymás felé megtenni. A kapcsolattartás, mely döntés- előkészítést, 
jognyilatkozat előkészítést segít elő, elektronikus levél formájában is lehetséges. 
 
3. Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 
jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 
egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.  
 
4. Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul (két napon belül) 
tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen 
Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését 
akadályozza vagy veszélyezteti. 
 
5. Felek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben bármelyikük 
nyilvántartási adataiban, vagy más, jelen megállapodást érintő lényeges körülményében 
változás következik be. 
 
6. Megszűnik az üzemeltetési jogviszony az alábbi esetekben: 
 

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



7. A jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a felek egymással 
elszámolnak, az Üzemeltetőt megilleti az általa saját költségen beépített és elvihető 
berendezések elvitelének joga. 
 
8. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése 
esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek 
együttműködni. Erre a tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 5 napon 
belül az Üzemeltető köteles az Egyesület és az Önkormányzat részére átadni minden, a 
jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumot, iratot, dokumentumot.  
 
9. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Üzemeltető köteles a Jégpályát 
és az Öltözőt tisztán, működőképesen, hiánytalanul átadni az Egyesület részére.  
 
10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk) és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés 
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Meg nem egyezés esetén a szerződő 
felek jogvitáik rendezése tekintetében a Szegedi Járásbíróság és/vagy a Szegedi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
12. A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságáról, 
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő kérdésekről szóló 2003. 
évi XXIV. törvény alapján a Gyeviép Nonprofit Kft. kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata nyilvánosságra hozza a jelen szerződésbe 
foglalt adatokat (név, székhely, adószám, a szerződés tárgya és értéke). 
 
13. Jelen megállapodás 2021. október 1. napján lép hatályba, annak rendelkezéseit Felek 
magukra nézve ettől az időponttól kötelezőnek tekintik. Ezzel egyidejűleg a Felek által az 
Algyő, belterület 1932. helyrajzi számon megvalósuló Jégpálya üzemeltetésére és 
hasznosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás hatályát veszti.  
 
14. Jelen megállapodást Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 53/2021. (IX.23.) Kt. 
határozattal jóváhagyta. 
 
Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 5 eredeti példányban jóváhagyólag 
aláírták.  
 
Kelt: ……………………………  Kelt: …………………………… Kelt: …………………………… 
 
………………………………………………….           …………………………….. ………………………………….. 
Algyő Nagyközség Önkormányzata          Tisza Volán SC              Gyeviép Nkft. 
Képv.: Molnár Áron                                      Képv.: Kővári Árpád Képv.: Katona Antal 
polgármester                        elnök                ügyvezető 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

54/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Együttműködési megállapodás módosítása a Tisza Volán Sport 

Clubbal IV. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Együttműködési megállapodás módosítása a Tisza 
Volán Sport Clubbal IV.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a Tisza Volán Sport Club 
kérelmét és felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 
„Együttműködési, üzemeltetési megállapodás IV. számú módosítása” tárgyú 
megállapodás aláírására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Tisza Volán Sport Club 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22. 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



Melle klet az 54/2021. (IX.23.) Kt. hata rozathoz 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS IV. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA  

(Algyő, 1932 hrsz. Jégpálya)  
 

amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok 
hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről a 
 

 
 
(a tova bbiakban: TVSC), másrészről 
 

 
 
(a tova bbiakban: Önkormányzat) ko zo tt az ala bbi felte telekkel. 
 
1.) Előzmények: 
 
Szerzo do  Felek ro gzí tik, hogy ko zo ttu k 2018. ju lius 20. napja n Egyu ttmu ko de si 
mega llapoda s jo tt le tre, melyet Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete a 274/2018. 
(VII.19.) Kt. hata rozata val jo va hagyott. A Felek mega llapodtak abban, hogy az 
O nkorma nyzat tulajdona t ke pezo , a Csongra d-Csana d Megyei Korma nyhivatal 
Szegedi Fo ldhivatali Oszta lya na l Algyo , belteru let 1932. helyrajzi sza mon 
nyilva ntartott ingatlanon egy 56 m x 26 m nagysa gu  Je gpa lya t kí va n le tesí teni 65 m x 
30 m nagysa gu  sa tras fede ssel, az azokhoz tartozo  ge pe szeti tartoze kokkal e s o lto zo  
e pu letekkel. 
 
Felek megállapodtak, hogy a beruházás becsült teljes bekerülési költségének 70%-os 
részét a ta rsasa gi ado  to rve ny (1996. e vi LXXXI. tv. (TAO) 22/C. § szerinti la tva ny-
csapatsport támogatásból a Tisza Volán Sport Club viseli, e s az O nkorma nyzat va llalta, 
hogy a beruha za s teljes bekerülési költségének 30%-os részét, de - az Együttműködési 
megállapodás jóváhagyásának időpontjában hatályos képviselő-testületi határozat 
szerint - legfeljebb 100.000.000,- Ft, azaz Egyszázmillió Forint összeget a Tisza Volán 
Sport Club rendelkeze se re bocsa t. 
 
Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata Ke pviselo -testu lete a 2020. augusztus 30. napja n 
megtartott u le se n jo va hagyta a Tisza Vola n SC azon ke relme t, mely szerint (a 
sportfejleszte si programja 100%-os finanszí roza si ta mogatottsa ga miatt) a 
100.000.000,- Ft o nero  helyett 20.457.500,- forint o sszegu  vissza nem te rí tendo  
ta mogata st ige nyel o nero ke nt az O nkorma nyzatto l, valamint az Egyu ttmu ko de si 

Megnevezés: 
Székhely: 
Képviseli: 
Adószáma: 

Tisza Volán Sport Club 
6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22. 
Kővári Árpád elnök 
19983233-2-06 

 

Hivatalos név: 
Székhelye: 
Képviseli: 
Adószáma: 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
Molnár Áron polgármester 
15726975-2-06 

 



mega llapoda s alapja n re sze re kora bban elutalt 58.464.000,- Ft, azaz O tvennyolcmillio -
ne gysza zhatvanne gyezer Forint ta mogata si o sszeget 2020. december 31. napja ig 
visszautalja az O nkorma nyzat re sze re. Felek ennek megfelelo en a ko zo ttu k 2018. ju lius 
20. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si mega llapoda s IV. pontja t egyezo  akarattal, 2020. 
okto ber 22. napi hata llyal mo dosí totta k. 
 
A TVSC ke relmet nyu jtott be az O nkorma nyzathoz, mely szerint a támogatási intenzitás 
bár 100%-os, de az elszámolás utófinanszírozott, amely jelentős anyagi terhet ró az 
egyesületre, és ahhoz, hogy a likviditási problémákat elkerüljék, és a beruházás a 
tervezettek szerinti megvalósuljon, szükségük van átmeneti finanszírozási segítségre. 
Ennek érdekében kérték, hogy a korábban biztosított támogatási összeg visszafizetésére 
2021. december 31-ig biztosítson lehetőséget az önkormányzat. 
 
Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata Polga rmestere a Tisza Vola n Sport Club ke relme t a 
72/2021. (IV.08.) PM hata rozatban foglaltak szerint jo va hagyta, ennek megfelelo en az 
O nkorma nyzat e s a TVSC ko zo tt 2018. ju lius 20. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si 
mega llapoda s IV.5 pontja t egyezo  akarattal, 2021. a prilis 1. napi hata llyal, az ala bbiak 
szerint mo dosí totta k: 
 
A 2020. ma rcius 3. napja n a TVSC rendelkeze se re bocsa tott 47.550.000,- Ft-ot, valamint 
a 2020. ju nius 30. napja n re sze re a tutalt 10.914.000,- Ft-ot, o sszesen 58.464.000,- Ft, 
azaz O tvennyolcmillio -ne gysza zhatvanne gyezer forint ta mogata si o sszeget ke t 
re szletben fizesse vissza. Az elso  re szletet, 29.232.000,- Ft, azaz Huszonkilencmillio -
ketto sza zharmincketto ezer forintot 2021. ju lius 31. napja ig, a ma sodik re szletet, 
29.232.000,- Ft, azaz Huszonkilencmillio -ketto sza zharmincketto ezer forintot 2021. 
december 31. napja ig utalja vissza az O nkorma nyzat Raiffeisen Bank Zrt-ne l vezetett 
12067008-00190442-001000003 sza mu  sza mla ja ra. 
 
A TVSC u jabb ke relmet nyu jtott be a ta mogata si o sszeg visszautala si hata rideje nek 
mo dosí ta sa e s a visszautalando  o sszeg cso kkente se vonatkoza sa ban. 
 
Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete a TVSC ke relme t megta rgyalta, e s a …./2021. 
(IX.23.) Kt. hata rozatban foglaltaknak megfelelo en az O nkorma nyzat e s a TVSC ko zo tt 
2018. ju lius 20. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si mega llapoda s IV.5 pontja t egyezo  
akarattal, 2021. szeptember 23. napi hata llyal, az ala bbiak szerint mo dosí totta k: 
 
2.) Az Együttműködési megállapodás IV. pontjának módosítása: 
 
Eredeti IV.5. pont: 
 
IV. Finanszírozás: 
 
A Tisza Vola n Sport Club ko telezettse get va llal arra, hogy a jelen mo dosí ta st megelo zo en 
hata lyban le vo  Egyu ttmu ko de si mega llapoda s alapja n 2020. ma rcius 3. napja n 
rendelkeze se re bocsa tott 47.550.000,- Ft-ot, valamint a 2020. ju nius 30. napja n re sze re 
a tutalt 10.914.000,- Ft-ot, o sszesen 58.464.000,- Ft, azaz O tvennyolcmillio -
ne gysza zhatvanne gyezer forint ta mogata si o sszeget ke t re szletben fizesse vissza. Az elso  
re szletet, 29.232.000,- Ft, azaz Huszonkilencmillio -ketto sza zharmincketto ezer forintot 
2021. ju lius 31. napja ig, a ma sodik re szletet, 29.232.000,- Ft, azaz Huszonkilencmillio -



ketto sza zharmincketto ezer forintot 2021. december 31. napja ig utalja vissza az 
O nkorma nyzat Raiffeisen Bank Zrt-ne l vezetett 12067008-00190442-001000003 sza mu  
sza mla ja ra. 
 
IV.5. pont a módosítást követően: 
 
A Tisza Vola n Sport Club ko telezettse get va llal arra, hogy a jelen mo dosí ta st megelo zo en 
hata lyban le vo  Egyu ttmu ko de si mega llapoda s alapja n 2020. ma rcius 3. napja n 
rendelkeze se re bocsa tott 47.550.000,- Ft-ot, valamint a 2020. ju nius 30. napja n re sze re 
a tutalt 10.914.000,- Ft-ot, o sszesen 58.464.000,- Ft, azaz O tvennyolcmillio -
ne gysza zhatvanne gyezer forint ta mogata si o sszegbo l 55.312.964,- Ft-ot, azaz 
Ötvenötmillió-háromszáztizenkétezer-kilencszázhatvannégy forintot 2021. december 
31. napja ig visszautal az O nkorma nyzat Raiffeisen Bank Zrt-ne l vezetett 12067008-
00190442-001000003 sza mu  sza mla ja ra. 
Az O nkorma nyzat hozza ja rul ahhoz, hogy az 58.464.000,- Ft ta mogata si o sszegbo l 
3.157.728,- Ft-ot a TVSC a KE13884/2020/MJSZ és KE10493/2018/MJSZ határozattal 
jóváhagyott programja 30 %-os önerejéhez-, a Jégpálya tárgyi eszköz beszerzésére 
felhasználjon. 
 
3.) Felek kijelentik, hogy a ko zo ttu k 2018. ju lius 20. napja n le trejo tt Egyu ttmu ko de si, 
u zemeltete si mega llapoda s, a 2020. okto ber 22. hata llyal le trejo tt Egyu ttmu ko de si, 
u zemeltete si mega llapoda s II. sza mu  mo dosí ta sa e s a 2021. a prilis 1. hata llyal le trejo tt 
Egyu ttmu ko de si, u zemeltete si mega llapoda s III. sza mu  mo dosí ta sa jelen mo dosí ta ssal 
nem e rintett rendelkeze sei va ltozatlan tartalommal hata lyban maradnak. 
 
 
Jelen Egyu ttmu ko de si mega llapoda s mo dosí ta st a Felek elolvasa s e s kello  e rtelmeze s 
uta n a mai napon, mint akaratukkal mindenben megegyezo t jo va hagyo lag, e s saja t 
kezu leg ala í rta k. 
 
 
……………., 2021. ………………………..    Algyo , 2021. ……………….…... 
 
 
 
 
 
………………………………………………………..  ………………………………………………………… 
 Tisza Volán Sport Club Algyő Nagyközség Önkormányzata 

ke pviseli: Ko va ri A rpa d        ke pviseli: Molna r A ron  
                  elno k          polga rmester 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

55/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési éve 

értékeléséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Beszámoló az Algyői Szivárvány 
Óvoda 2020/2021-es nevelési éve értékeléséről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyői 
Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évben elvégzett munkájáról szóló tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

56/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési éve 

megkezdésének tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Beszámoló az Algyői Szivárvány 
Óvoda 2021/2022-es nevelési éve megkezdésének tapasztalatairól” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az Algyői 
Szivárvány Óvoda 2021/2022-es nevelési éve megkezdésének tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

57/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: 2021/2022. évi tanév őszi és téli szünidei gyermekétkeztetés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23 napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szünidei gyermekétkeztetés” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021/2022. évi tanév őszi és téli szünet – 

2021. október 23-tól 2021. november 1-ig, valamint 2021. december 22-től 2022. 
január 03-ig – időtartama alatt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
részére ingyenesen biztosítja a szünidei étkezést. 
 

2.) A Képviselő-testület a 2021/2022. évi tanév felügyeleti időszaka alatt az iskolában 
lévő tanulók részére igény esetén az étkezést biztosítani kívánja a tanítási napon 
érvényesíthető kedvezmények figyelembevételével. 
 

3.) A Képviselő-testület a felügyeleti időszaki és a szünidei étkezés biztosítására 
felkéri a Polgármestert, hogy kössön szerződést a Gyevitur Nkft-vel. 

 
4.) A Képviselő-testület a felügyeleti időszaki és a szünidei gyermekétkeztetés 

biztosításáról szóló hatáskörét 2022. évtől átruházza a Polgármesterre, és felkéri a 
Jegyzőt, hogy ezt az Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 
végrehajtási rendeletébe rögzítse. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szociális- és Igazgatási Csoport – Volford Beáta ügyintéző 
4. Pénzügyi és Adó Csoport 
5. Pénzügyi és Adó Csoport – Kordás Edina pénzügyi referens 
6. Gyevitur Nkft. (étkeztetést nyújtó) 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

58/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulója” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete csatlakozni kíván az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

 
2. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat elbírálását, az ehhez kapcsolódó hatáskört átruházza a Humán 
és Ügyrendi Bizottságra. 
 

3. A Képviselő-testület mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatban 
eredményesen résztvevő pályázóknak 5.000,- Ft/fő/hó támogatást biztosít. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati rendszerhez szükséges 
költségvetési forrást a 2022. évi költségvetésben biztosítsa. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgykörben 
szükséges további intézkedéseket megtegye. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Volford Beáta ügyintéző 
4. Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke 
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. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

59/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett sürgősségi 

fogorvosi ügyelethez történő csatlakozás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 23. napján 
tartott ülésén megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „A Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása által szervezett sürgősségi fogorvosi ügyelethez történő csatlakozás” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szegedi Kistérség 
Többcélú Társulása által szervezett, sürgősségi fogászati ügyeleti rendszer 
kialakításában - 11 tagtelepülés és további 2 települési önkormányzat 
részvételével (Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Kübekháza, Röszke, Sándorfalva, 
Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Zsombó, valamint Bordány és Forráskút 
község) részt kíván venni, csatlakozni kíván az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika által biztosítandó közfinanszírozott 
fogorvosi ügyelet ellátáshoz. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalja a 

fogorvosi ügyelet finanszírozásához elengedhetetlenül szükséges önkormányzati 
forrás biztosítását a feladat-ellátás biztosítása érdekében, akként, hogy a Szegedi 
Kistérség Többcélú Társulása Központi Fogorvosi Ügyelet kiadásaihoz – mint a 
feladatellátásban résztvevő település - fogorvosi ügyeleti ellátás finanszírozására 
az egészségügyi szolgáltatások Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(továbbiakban: NEAK) által történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a NEAK-al a szolgáltatás 
finanszírozására kötött szerződés szerinti összegen felüli, nem fedezett hiányzó 
forrás erejéig lakosságszám arányában hozzájárul. 

 
3. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fogorvosi ügyelet finanszírozásához 
elengedhetetlenül szükséges önkormányzati forrás biztosítása érdekében, a 
fizetési kötelezettségre és az elszámolásra vonatkozó megállapodást a végleges 
finanszírozási adatok ismeretében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
szolgáltatóval kösse meg, a működési engedély véglegessé válását követően.  
 

4. A Képviselő-testület az önkormányzati finanszírozás Algyő településre eső 
összegét az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Szegedi Kistérségi 
Társulás/Orvosi Ügyeleti feladatok ellátása” sora terhére biztosítja. 

 



5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fentieket az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének módosításakor vegye figyelembe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1.) Molnár Áron polgármester 
2.) dr. Varga Ákos jegyző 
3.) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 
4.) Pénzügyi és Adócsoport 
5.) Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

60/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

2021. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása 2021. évben” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 15 éves 
Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

61/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Lakossági lomtalanítás módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Lakossági lomtalanítás módosítása” tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zöldszámos 
házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezetését 2022. január 1. napjától. 

2. A Képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó 
javaslatot jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a köztisztasági 
rendelet módosítását készítse el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

62/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: A Rákóczi-telep 01543/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő barakk épület 

„szélső helyisége” bérbeadásának meghosszabbítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 23. napján 
tartott ülésén megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „A Rákóczi-telep 01543/10 hrsz. alatti 
ingatlanon lévő barakk épület „szélső helyisége” bérbeadásának meghosszabbítása” 
tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 
1) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 1. napjától 

2022. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra bérbe adja, változatlan 
feltételekkel a Magyar Kender és Len Vertikum Szakmai Érdekképviseleti 
Egyesület (értesítési cím: 6723 Szeged, Felső Tisza-Part 31-34., J/19.) részére az 
Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, 6750 Algyő, Rákóczi-telep 
01543/10 hrsz. alatti ingatlanon lévő barakk épület szélső helyiségét, az egyesület 
céljainak megvalósítása érdekében, raktározás céljára.  
 

2) A Képviselő-testület a helyiség bérleti díját 20.000,- Ft/év + közüzemi költségek 
összegben állapítja meg.  
 
Határidő: 2022. szeptember havi soros testületi ülés 
Felelős: Zakarné Gscheidt Tímea jegyzői referens 
 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Magyar Kender és Len Vertikum Szakmai Érdekképviseleti Egyesület (6723 Szeged, 

Felső Tisza-Part 31-34 J/19) – Német István elnök 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



Melléklet a 62/2021. (IX.23.) Kt. határozathoz 

 
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40., törzsszám: 726973, adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 15726975-8411-321-06, 
képv.: Molnár Áron Polgármester), mint bérbeadó – továbbiakban: Bérbeadó – 
 

másrészről a Magyar Kender és Len Vertikum Szakmai Érdekképviseleti Egyesület 
(értesítési címe: 6723 Szeged, Felső Tisza-Part 31-34 J/19 – képviseletében Németh 
István elnök) részére, adószáma: 19037404-2-06) mint bérlő – továbbiakban: Bérlő –  
 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) Bérbeadó a 62/2021.(IX.23.) Kt. határozat alapján 2021. október 1. napjától 2022. 
szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra ismételten bérbe adja, Bérlő pedig bérbe 
veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Algyő, külterület 01543/10 hrsz. alatti, az 
Algyő, Rákóczi-telepen található, 2039 m2 nagyságú, kivett épület, udvar megjelölésű ingatlanon 
elhelyezkedő „barakk” épületben lévő szélső helyiséget raktározás céljára.  
 

2.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlemény bérleti díja bruttó 20.000,- Ft/év, amely 
nem foglalja magában a rezsi költséget. A bérleti díj a tevékenység jellegére ÁFA mentes. A 
bérleti díjat Bérlő a szerződés aláírását követő 15 napon belül előre esedékesen átutalás útján 
köteles megfizetni Bérbeadó részére a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12067008-00190442-
00100003 számú bankszámlájára történő átutalással számla ellenében. 
 

Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén Bérlő a késedelembe 
esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles a Bérbeadónak 
megfizetni.  
 

Felek rögzítik, hogy a Bérlő kötelezettséget vállal az épületben található helyiség szükség 
szerinti takarítására a bérleti jogviszony fennállta alatt. Az ingatlan teljes rezsiköltségének 
megfizetése Bérlő kötelezettsége. 
 

3.) Bérbeadót a hátralékos bérleti díj és járulékai, továbbá költségei erejéig a Bérlőnek a 
bérlemény területén lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. Bérbeadó mindaddig, amíg 
zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.  
 

4.) 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.  
 

5.) Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a nevére szóló működési engedélyt, telephelyengedélyt, 
valamint az üzemeltetéshez szükséges egyéb hatósági engedélyeket beszerzi, az üzemeltetéssel 
kapcsolatos jogszabályi, és hatósági előírásokat betartja. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy az 
ingatlant Bérlő telephelyként használhassa. 
 

Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy a teljes ingatlan vonatkozásában jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg meglévő vagyonbiztosítási szerződést a szerződés teljes időtartalma alatt 
fenntartja. A vagyonbiztosítási szerződés alapján fennálló díjfizetési kötelezettségének eleget 
tesz.  
 

Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a tulajdonát képező berendezési tárgyakra és egyéb 
ingóságokra saját költségén vagyonbiztosítási szerződést köt. 
 



Bérlő köteles teljes körű felelősség átvállalással figyelembe venni és betartani az 1993. évi XCIII 
tv.-ben (MVT- Munkavédelmi törvény), valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI tv.-ben foglaltakat. 
 

6.) Felek rögzítik, hogy Bérbeadó az 1.) pontban körülírt ingatlan 2018. október 1. napján a 
Bérlő birtokában van. 
 

7.) Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használja. Bérlő köteles az 
általa bérelt ingatlanrészt a Bérbeadó igénye szerint tisztán tartani. A Bérlő köteles az általa 
bérelt ingatlant (a bérlemény helyiségeit, udvarát) a Bérbeadó igénye szerint tisztán tartani. 
Felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat 
következménye.  
 

8.) A bérleti jogviszony tartama alatt Bérlő köteles gondoskodni az állagmegóváshoz, 
karbantartáshoz szükséges munkák elvégzéséről. Bérlő vállalja, hogy szükséges időközönként az 
ingatlanon tisztasági festést végeztet.  
Bérlő köteles az ingatlan rendeltetésszerű használatával együtt járó karbantartási, javítási 
munkákat rendszeresen elvégezni, a saját költségén. A rendes karbantartás körét meghaladó 
felújítási vagy helyreállítási munkák költségei Bérbeadót terhelik. Ilyen esetben Bérlő köteles 
tűrni a karbantartással, felújítással, helyreállítással kapcsolatos munkák elvégzését, illetve 
köteles a munkálatok elvégzésének szükségességéről Bérbeadót előzetesen haladéktalanul 
értesíteni. 
 

9.) Bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles az ingatlant használatra alkalmas módon 
tiszta, ingóságaitól kiürített állapotban a Bérbeadó részére átadni. 
 

Szerződő felek a bérleti szerződés felmondására 90 nap felmondási időt kötnek ki. Felek a 
szerződés felmondását ajánlott, tértivevényes formában kötelesek a másik fél részére 
megküldeni és az – amennyiben a fél nem veszi át, vagy nem kereste jelzéssel érkezik vissza – a 
második kézbesítés megkísérlésének napján hatályosul.  
 

10.) Bérlő az általa bérelt ingatlant albérletbe nem adhatja. 
 

11.) Bérbeadót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a Bérlő a jelen szerződést 
súlyosan megszegi. Ilyennek minősül különösen e szerződés 2., 5., 7., 8. pontjainak megszegése. 
 

12.) A szerződés megszűnése esetén a Bérlőt cserehelyiség nem illeti meg. 
 

13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 
15/2011.(VIII.4.) számú rendelet, az 1993. évi LXXVIII. tv. helyiségbérletre vonatkozó szabályai, 
valamint a Ptk. rendelkezései irányadók. 
 

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

Felek jelen kettő (2) számozott oldalból és tizennégy (14) pontból álló bérleti szerződést 
elolvasás és kellő értelmezés után a mai napon, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 

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

_________________________________________________________        _________________________________________________ 
Magyar Kender és Len Vertikum Szakmai 

Érdekképviseleti Egyesület 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képv.: Németh István elnök Képv.: Molnár Áron polgármester 
Bérlő Bérbeadó 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

63/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember 23. 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: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. szeptember 23. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

64/2021. (IX.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. szeptember hó 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 


