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Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

72/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: 2021. október 21. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

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

1. A Gyeviép Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Gyeviép Nkft. ügyvezető 

2. Gyeviép Nkft. ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása 
Előterjesztő: Polgármester 

3. A Gyevikult Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Gyevikult Nkft. ügyvezető 

4. A Gyevitur Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

5. Gyevitur Nkft. részére működési támogatás kérése 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

6. Gyevitur Nkft. fejlesztési támogatás kérelme 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

7. Az Algyői Szivárvány Óvoda 2021/2022. nevelési évi munkaterve 
Előterjesztő: Jegyző 

8. Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári táborokról 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 
15/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

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

11. Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2021-2026. 
Előterjesztő: Jegyző 

12. A „ROHU 208” projekt építési beszerzési eljárás eredménye 
Előterjesztő: Polgármester 

13. A Kastélykert-, Vásárhelyi- és Téglás utca üzemeltetői jogának átvétele 
Előterjesztő:  

14. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. előterjesztése taggyűlési 
határozathozatalhoz 2021.10.20. 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2020/2021-es tanévének- és a 
2021/2022-es tanév kezdésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Jegyző 

  



 
16. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

Előterjesztő: Jegyző 
17. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Polgármester 
18. Egyebek 

 
 
 
Zárt ülés 

19. Az Algyő, belterület 991 hrsz. és 997 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékesítése II. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 
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Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

73/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyeviép Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Katona Antal Gyeviép Nkft. ügyvezető „A Gyeviép Nkft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a Gyeviép Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



Melléklet a 73/2021. (X.21.) Kt. határozathoz 

 
 

 
 

 

S Z E R V E Z E T I  É S  M Ű K Ö D É S I  S Z A B Á L Y Z A T  

 

 

 

egységes szerkezetben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyva:  

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 

73/2021. (X.21.) számú határozatával 

 

 Hatályos: 2021. október 21. napjától 

 

 



  

Tartalomjegyzék: 

Bevezetés: 3 

1. A társaság alapadatai: 4 

2. A társaság szervezeti felépítése: 8 

3. A társaság vezető szervei, azok hatásköre felelőssége és feladataik: 9 

3.1. Az alapító: 9 

3.1.1. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: 9 

3.1.2. Az alapító működése: 9 

3.1.3. Az alapító határozatképessége: 10 

3.1.4. Jegyzőkönyv: 10 

3.2. Az ügyvezető feladata, hatásköre, felelőssége: 11 

3.2.1. Feladata: 11 

3.2.2. Hatásköre: 11 

3.2.3. Felelőssége: 11 

3.3. A felügyelőbizottság: 12 

3.4. A könyvvizsgáló: 13 

3.5. Összeférhetetlenségi szabályok: 13 

4. A munkaszervezetre vonatkozó általános szabályok: 15 

4.1. A vezetők általános feladatai és felelősségük: 15 

4.1.1. Feladataik: 15 

4.1.2. Felelősségük: 15 

4.2. A vezetők szakmai feladatai: 15 

4.2.1. Ügyvezető helyettes: 15 

4.2.2. Építésvezető: 16 

4.2.3. Kertész: 16 

4.2.4. Létesítményvezető: 16 

4.3. A szervezeti egységek, munkakörök feladatai: 16 

4.3.1. Ügyintézők: 16 

4.3.2. Gépkezelő: 16 

4.3.3. Parkgondozó: 16 

5. A társaság szabályozási rendszere: 17 

5.1. A kiadmányozási jogok gyakorlása: 17 

5.2. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkör gyakorlása: 17 

5. 3. Kintlévőségek kezelése: 17 

6. A Nonprofit Kft. munkavállalóira vonatkozó általános szabályok: 17 

6.1. A munkavégzés főbb szabályai: 17 

6.2. A munkáltatói jogok gyakorlása: 18 

6.3. A munkáltató kötelezettségei: 19 

6.4. A munkavállalók jogai: 19 

6.5. A munkavállalók kötelezettségei: 20 

6.6. Munkaköri leírások: 20 

6.7. A munkakör átadás-átvételének szabályai: 21 

6.8. Helyettesítés: 21 

6.9. Az üzleti titok megőrzése: 22 

6.10. A társaság képviselete, cégjegyzés, bélyegzőhasználat: 22 

6.10.1. Képviselet: 22 

6.10.2. Cégjegyzés: 22 

6.10.3. Bélyegzőhasználat: 23 

6.11. A tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolat, a tájékoztatás rendje: 23 

6.12. Hatályba léptető rendelkezések: 23 



  

Bevezetés: 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a 

közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és 

végrehajtási rendeletei, az adótörvények, valamint egyéb jogszabályok figyelembevételével 

készült. 

Rendelkezései összhangban vannak a nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapító 

okiratával. 

Az SZMSZ a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és -fejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (továbbiakban Nonprofit Kft.) irányításának, vezetésének és 

gazdálkodásának legfőbb szabályait tartalmazza, mint a Nonprofit Kft. 

 

 - alapvető adatait, tevékenységét, szervezeti felépítését, 

 - szervezetének általános működési szabályait, 

 - a szervezeti egységek és azok vezetőinek legfőbb feladatait.  

 

Az SZMSZ, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos külső és belső szabályok megismerése, 

rendelkezéseinek betartása a Nonprofit Kft. valamennyi munkavállalójának kötelessége. 

Ennek lehetővé tétele a szervezeti egység vezetőjének a feladata. 

Jelen SZMSZ a hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, előírásai szolgálnak 

alapul a belső szabályzatok, utasítások kiadásakor, ezzel ellentétes belső szabályozás nem 

adható ki. 

 

A társaság munkaszervezetének, tevékenységének változásai, illetve a jogszabályok 

módosítása miatt ezen SZMSZ rendszeresen felülvizsgálatra és szükség szerint módosításra 

szorul. 

 

A változtatás szükségességét az érintett szervezeti egységek vezetői jelzik. Ez alapján a 

Nonprofit Kft. ügyvezetője gondoskodik a módosítást tartalmazó tervezet előkészítéséről - a 

munkába bevonva a megfelelő szakembereket – majd haladéktalanul a Nonprofit Kft. 

alapítója elé terjeszti jóváhagyásra. 

 

A szervezeti egységek vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy a Nonprofit Kft. 

munkavállalói az SZMSZ-t megismerjék, abba bármikor betekinthessenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. A társaság alapadatai: 

 

A társaság alapítója: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

 Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Törzsszám: 3503 

Adószám: 15726975-2-06 

Statisztikai számjele: 15726975-8411-321-06 

Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 

Alapító okirat kelte: Algyő, 2016. június 1. 

 

A társaság cégneve: GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és – fejlesztési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Rövidített cégneve: GYEVIÉP Nonprofit Kft. 

 

Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 49. 

 

Telephelyei: 6750 Algyő, Kastélykert u. 51. 

 6750 Algyő, belterület hrsz. 1480/3. Hrsz. 

 6750 Algyő, Kastélykert u. 16-1. 

 6750 Algyő, belterület 649. Hrsz. 

 6750 Algyő, belterület 1278/1. Hrsz.  

 6750 Algyő, belterület 1471. Hrsz. 

 6750 Algyő, belterület 1473. Hrsz. 

 6750 Algyő, belterület 1771/49. Hrsz. 

 6750 Algyő, Sport u. 7. 

 6750 Algyő, belterület 1771/95. Hrsz. 

 6750 Algyő, külterület 01570/17. Hrsz. 

 6750 Algyő, külterület 01772/4. Hrsz. 

 

 

Cégjegyzékszáma: 06-09-012704 

 

Adószáma: 20254304-2-06 

 

Statisztikai számjele: 20254304-8130-572-06 

 

A Nonprofit Kft. törzstőkéje: 3.000.000.- (hárommillió) forint 

 

A társaság jogállása: közhasznú 

Megszerzésének időpontja:  2014. május 29. 

 

A Nonprofit Kft. pénzforgalmi 

jelzőszámai: Raiffeisen Bank Rt: 12067008-00240855-00100001 

 Raiffeisen Bank Rt.: 12067008-00240855-00200008 

 Raiffeisen Bank Rt.: 12067008-00240855-00400002 

 

A Nonprofit Kft. törvényességi felügyeletét a Szegedi Törvényszék Cégbírósága látja el. 

 



  

A Nonprofit Kft. határozatlan időtartamra jött létre. 

 

A Nonprofit Kft az alapító által meghatározott összegű törzstőkével rendelkező gazdasági 

társaság, amelynek célja az alapító által meghatározott feladatok ellátása, működtetése. 

 

A Nonprofit Kft. jogi személy. Saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket 

vállalhat. Tulajdont szerezhet, szerződéseket köthet, perelhet és perelhető. Alapító okiratában 

foglalt tevékenységi körében önállóan gazdálkodik. 

 

Közhasznú tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése, 2, 11, 12, 15, 18, 19 pontjai, valamint a 23.§ (4) 

bekezdés 5, 11, 12 pontjai, 23.§ (5) bekezdés, 17 pontjai, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. 

törvény 55. § (1) bekezdés c.), d.) pontjaiban, valamint a természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. törvény 21. §- a, végül a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján 

gyakorolja. 

 

A Nonprofit Kft. tevékenységi köre:  

A Nonprofit kft. működése során az alapító okiratában a TEÁOR szerint meghatározott, a 

következőkben felsorolt tevékenységek folytatására jogosult: 

 

Fő tevékenységi kör:  

81.30. Zöldterület - kezelés 

 

Egyéb közhasznú tevékenységek: 

01.61 ’08 Növénytermesztési szolgáltatás 

01.63 ’08 Betakarítást követő szolgáltatás 

01.64 ’08 Vetési célú magfeldolgozás 

02.10 ’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 

02.40 ’08 Erdészeti szolgáltatás 

36.00 ’08 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

37.00 ’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

38.11 ’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

38.12 ’08 Veszélyes hulladék gyűjtése 

38.21 ’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

38.22 ’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

38.32 ’08 Hulladék újrahasznosítása 

39.00 ’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

68.10 ’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

68.31 ’08 Ingatlanügynöki tevékenység 

78.10 ’08 Munkaközvetítés 

78.20 ’08 Munkaerőkölcsönzés 

78.30 ’08 Egyéb emberierőforrás- ellátás, - gazdálkodás 

79.90 ’08 Egyéb foglalás 

81.21 ’08 Általános épülettakarítás 

81.22 ’08 Egyéb épület-, ipari takarítás 

81.29 ’08 Egyéb takarítás 



  

85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés 

93.11 ’08 Sportlétesítmény működtetése 

93.12 ’08 Sportegyesületi tevékenység 

93.29 ’08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 

Gazdasági –vállalkozási tevékenyég: 

23.61 ’08 Építési betontermék gyártása  

36.00 ’08 Víztermelés, -kezelés, ellátás 

41.10 ’08 Épületépítési projekt szervezése 

41.20 ’08 Lakó- és nem lakó épület építése 

42.12 ’08 Vasút építése 

42.13 ’08 Híd, alagút építése 

42.21 ’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

42.22 ’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 

42.99 ’08 Egyéb m. n. s. építés  

43.21 ’08 Villanyszerelés 

43.22 ’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló –szerelés 

43.29 ’08 Egyéb épületgépészeti szerelés 

43.31 ’08 Vakolás 

43.32 ’08 Épületasztalos- szerkezet szerelése 

43.33 ’08 Padló-, falburkolás 

43.34 ’08 Festés, üvegezés 

43.39 ’08 Egyéb befejező építés m. n. s. 

43.91 ’08 Tetőfedés, tetőszerkezet - építés 

43.99 ’08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 

45.20 ’08 Gépjárműjavítás, - karbantartás  

46.11 ’08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 

46.13 ’08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 

46.18 ’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 

46.22 ’08 Dísznövény nagykereskedelme 

46.71 ’08 Üzem, tüzelőanyag nagykereskedelme 

46.73 ’08 Fa- , építőanyag-, szaniteráru – nagykereskedelem 

46.74 ’08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 

46.77 ’08 Hulladék – nagykereskedelem 

47.52 ’08 Vasáru -, festék-, üveg- kiskereskedelem 

47.76 ’08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat- eledel kiskereskedelme 

49.41 ’08 Közúti áruszállítás 

52.10 ’08 Raktározás, tárolás 

52.24 ’08 Rakománykezelés 

56.30 ’08 Italszolgáltatás 

70.21 ’08 PR, kommunikáció 

70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

71.11 ’08 Építészmérnöki tevékenység 

71.12 ’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

73.11 ’08 Reklámügynöki tevékenység 

73.12 ’08 Médiareklám 

74.90 ’08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

77.31 ’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 

77.32 ’08 Építőipari gép kölcsönzése 

77.39 ’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 



  

85.32 ’08 Szakmai középfokú oktatás 

85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés 

85.52 ’08 Kulturális képzés 

85.53 ’08 Járművezető- oktatás 

85.59 ’08 M. n. s. egyéb oktatás 

85.60 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 

96.03 ’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

96.04 ’08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

96.09 ’08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás 

96.13 ’08 Testedzési szolgáltatás 

 

A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában végez. Alapító 

tudomásul veszi, hogy az engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges hatósági engedélyt a 

tevékenység megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani. A társaság gazdasági- 

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél 

szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

 

 



2. A társaság szervezeti felépítése: 
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3. A társaság vezető szervei, azok hatásköre felelőssége és feladataik: 

3.1. Az Alapító: 

A társaság egyszemélyes társaság. Ennek megfelelően a taggyűlés hatáskörébe tartozó 

kérdésekben az Alapító dönt. 

 

3.1.1. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: 

- a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása, 

- az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, 

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 

- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 

- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 

- az ügyvezető kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető 

tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, 

- könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

- a felügyelőbizottság tagjainak kinevezése, visszahívása, és díjazásának megállapítása, 

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

ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy 

azok közeli hozzátartozójával köt, 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös 

szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának 

feltételeiről, 

- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, továbbá 

intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről, 

- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint gazdasági 

társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről való döntés, 

- az alapító okirat módosítása, 

- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 

megvizsgálásának elrendelése, 

- az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések 

érvényesítése,  

- döntés olyan beruházásról, melynek összege a 3.000.000,- (Hárommillió) forintot 

meghaladja, 

- mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

 

3.1.2. Az Alapító működése: 

Az alapító jogait Algyő Nagyközség képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) gyakorolja 

az alábbiak szerint: 

 

Az Alapító ülésezésének gyakorisága: 

A képviselő – testület a társaság ügyeiben szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. 

Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő – testület 

bármely bizottságának, illetve bármely frakciónak indítványára. 

A képviselő – testületet annak elnöke, a polgármester hívja össze az ülés helyének, napjának 

és kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előadójának megnevezését 

tartalmazó, az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően kézbesített meghívóval. Az ülés 

napirendjéről- figyelembe véve a képviselői javaslatot- vita nélkül határoz. A napirendi 

tárgyalása egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. A 

javaslat felől a képviselő-testület határoz. 

 



  

Az Alapító ülései nyilvánossága:  

A képviselő –testület ülései nyilvánosak. A képviselő –testület zárt ülést tart választás, 

kinevezés felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás 

megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá 

önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. Zárt ülést 

rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

3.1.3. Az Alapító határozatképessége: 

A képviselő – testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint 

fele jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont megtárgyalására az 

ülést 8 napon belüli időpontra össze kell hívni. 

 

A határozathozatal módja: 

A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg tartózkodnak 

a szavazástól. A szavazás kézfelemeléssel történik. A határozat elfogadásához a jelenlévő 

települési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén 

a szavazást egy alkalommal meg kell ismételni. Szavazategyenlőség akkor áll fenn, ha a 

határozati javaslatra a jelenlévő képviselők fele szavazott igennel. Jelenlévő képviselőnek a 

szavazásban résztvevő tekintendő. A képviselő-testület titkos szavazással dönt a képviselő- 

testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt esetekben. A titkos 

szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le és a szavazás eredményéről jelentést tesz a 

képviselő – testületnek. A szavazatarány alapja a leadott szavazatok száma. Ha a titkos 

szavazásnál szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. Ismételt 

szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. 

 

A képviselő- testület, valamint az ügyvezetés határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

3.1.4. Jegyzőkönyv: 

A képviselő-testület döntéseit az érintettekkel jegyzőkönyvi kivonat formájában közli. 

 

A képviselő – testület döntéseit akként hozza nyilvánosságra, hogy az ülésről készült 

jegyzőkönyv egy másolati példányát – kivéve a zárt ülésről készült jegyzőkönyvet- elhelyezi 

az Önkormányzat irattárában. 

 

Az alapító döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a döntés tartalma, időpontja és 

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható. Az 

Alapító döntéseit az érintettekkel írásos formában közli, illetve azokat a társaság székhelyén 

található hirdetőtáblán közzéteszi. 

 

A társaság a 2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (3) bekezdés a.) pontjában előírt nyilvántartást 



  

vezeti. A nyilvántartás vezetéséről az ügyvezető köteles gondoskodni. 

 

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

meghozatalt követően haladéktalanul bevezetni. 

 

 

3.2. Az ügyvezető feladata, hatásköre, felelőssége: 

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

személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető 

munkaviszony alapján látja el az ügyvezetést.  

 

Az ügyvezető a jogszabályok, a Nonprofit Kft. alapító okirata, az alapító határozatai, valamint 

a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján szervezi és irányítja a társaság működését, 

végzi feladatát, gyakorolja hatáskörét és viseli a felelősséget. Az ügyvezető vezető 

tisztségviselő, kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásáról az alapító dönt, illetve gyakorolja 

felette a munkáltatói jogokat. 

Az ügyvezető kialakítja és irányítja a társaság munkaszervezetét, és gyakorolja a társaság 

munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. 

 

Ha az ügyvezetőt más társaságnál is megválasztják vezető tisztségviselővé vagy felügyelő 

bizottsági taggá, akkor erről a tényről, a tisztségre való választásáról számított 15 napon belül 

köteles az alapítót írásban tájékoztatni. Az ügyvezető köteles haladéktalanul bejelenteni a 

személyét érintő összeférhetetlenségi, vagy kizáró körülmény felmerülését, illetve 15 napon 

belül gondoskodnia kell annak megszüntetéséről. 

 

3.2.1. Feladata: 

- a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 

- gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről, 

- a Nonprofit Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése, 

- az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente az alapító 

részére köteles jelentést készíteni, 

- a Nonprofit Kft. munkaszervezetének kialakítása és irányítása,  

 

3.2.2. Hatásköre:  

- önállóan dönt az alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben, 

- a Nonprofit Kft. általános képviselete, 

- a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, 

 

3.2.3. Felelőssége: 

Az ügyvezető felelős azért, hogy munkáját a jogszabályok szerint, az alapító előírásainak 

megfelelően a legjobb tudása szerint végezze és azért, hogy mindezt a társaság 

munkavállalóitól is megkövetelje. 

 

Felelős a társaság működési körében az általa vagy az általa delegált hatáskörben hozott 

minden döntésért, és jogosult minden olyan döntést saját hatáskörébe vonni, amely nem 

tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

Az ügyvezető felelős azért, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény kizáró okokra 

vonatkozó, valamint versenytilalmi előírásainak mindenkor hatályos rendelkezéseit megtartsa. 



  

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Kft-nek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Kft-vel szemben. 

3.3. A felügyelőbizottság: 

A társaság felügyelőbizottsága 3 tagból áll. A felügyelőbizottság testületként működik, az 

egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési 

feladatokat megoszthatja tagjai között. A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. 

 

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai maguk közül elnököt választanak. 

 

A felügyelőbizottság 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. 

 

A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a társaság munkavállalóitól pedig tájékoztatást, 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

 

A felügyelőbizottság tagja a közhasznú szervezet ügyvezetésének ülésen tanácskozási joggal 

részt vehet, illetve részt vesz. 

 

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken 

az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 

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

kezdeményezni. 

 

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a képviselő - 

testületet vagy az ügyvezetést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 

szerez tudomást, hogy  

a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 

teszi szükségessé,  

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

 

A képviselő- testületet vagy az ügyvezetést a felügyelőbizottság indítványára- annak 

megtételétől számított 30 napon belül- intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a képviselő-testület és az ügyvezetés összehívására a 

felügyelőbizottság is jogosult. 

 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben döntésének tartalma, 

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

megállapítható. 

A felügyelőbizottság döntéseit az érintettekkel írásos formában közli, illetve azokat a társaság 

székhelyén található hirdetőtáblán közzéteszi. 

 



  

 

3.4. A könyvvizsgáló: 

A társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 

öt évre lehet kinevezni. 

A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek 

alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság 

számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és 

valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 

 

A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a jogi személy irataiban, 

számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság 

tagjaitól és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. 

 

Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely 

veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt 

észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben 

kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késdelem nélkül köteles az 

ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok- tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör 

gyakorlójának- döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés 

nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy 

törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. 

 

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és 

nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának 

független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. 

 

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló 

ülésére meg kell hívni. a könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása 

az ülés megtartását nem akadályozza. 

 

A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a 

felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt 

venni. a felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra 

javasolt ügyeket. 

 

 

3.5. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig- 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

b.) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 



  

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
 

A vezető tisztségviselő- a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével- nem 

szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 

társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a 

táraság, amelyben vezető tisztségviselő.  
 

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója- a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével- 

nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe 

tartozó szerződéseket. 
 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.  

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

A képviselő - testület, valamint az ügyvezetés határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 

Nem lehet a társaság felügyelőbizottságának elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgálója az a 

személy, aki: 

 

a.) a képviselő - testület, illetve az ügyvezetés elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 

legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve – a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, 

illetve 

d.) az a.)- c.) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a 

társaság munkavállalója e jogviszony fennállása idején, és annak megszűnése után három 

évig. 



  

 

4. A munkaszervezetre vonatkozó általános szabályok: 

A Nonprofit Kft. munkaszervezetét a munkaviszonyban álló ügyvezető vezeti, a gazdasági 

társaságokról szóló törvény, a munka törvénykönyve, az egyéb hatályos jogszabályok, a 

Nonprofit Kft. alapító okirata keretei között. 

 

4.1. A vezetők általános feladatai és felelősségük: 

A társaságnál vezetői munkakört látnak el: - ügyvezető, 

  - ügyvezető helyettes, 

  - építésvezető, 

  - kertész, 

4.1.1. Feladataik: 

- az általuk vezetett szakmai terület (szervezeti egység) irányítása, képviselete, 

- a társaság célkitűzéseinek és feladatainak a szervezeti egységre vonatkozó érvényesítése, 

- a szervezeti egység tevékenységével kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési 

és értékelési feladatok elvégzése, 

- a beosztottak munkájának minősítése, értékelése, 

- saját képzettségének és vezetési módszerének fejlesztése, 

 

4.1.2. Felelősségük: 

- a szervezeti egység feladatainak működését szabályozó előírások betartása, betartatása, 

- a munkafegyelem, bizonylati fegyelem betartása, betartatása, 

- a feladatok határidőben történő szakszerű elvégzése, elvégeztetése,  

- a szakterületre vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok megismerése, ezek betartása, 

végrehajtása, 

- a vezetői ellenőrzés hatékony érvényesítése, 

- a szervezeti egységek közötti hatékony együttműködés biztosítása, 

- az üzleti titok megőrzése, megőriztetése, 

 

 

4.2. A vezetők szakmai feladatai: 

 

4.2.1. Ügyvezető helyettes: 

Közvetlenül megszervezi, irányítja és felügyeli az alábbi szakmai területek működését: 

- síkosság mentesítés, 

- ebrendészet, 

- temető, 

- bérfelosztás, 

- bejövő számlák felosztása, 

- Rákóczi telep vízkút, 

- önkormányzati ingatlanok, 

- rendezvények, 

- műjégpálya 

- strand móló. 

 

4.2.2. Építésvezető: 

Közvetlenül megszervezi, irányítja és felügyeli az alábbi szakmai területek működését: 

- térkő elemgyártás, 

- intézményi karbantartás, 

- építési munkák, 



  

- alvállalkozók, 

- intézményi felújítás, 

- járdaépítés, 

- árok, áteresz karbantartás, 

- utak, játszóterek, 

- rendezvények, 

- külső építészeti megrendelések. 

 

4.2.3. Kertész: 

Közvetlenül megszervezi, irányítja és felügyeli az alábbi szakmai területek működését: 

- parkok, közterületek gondozása, 

- fásítás, 

- lakossági megrendelések. 

 

4.3. A szervezeti egységek, munkakörök feladatai: 

4.3.1. Ügyintézők: 

Munkakörébe tartozó feladatok: 

- napi adminisztráció, 

- házi pénztár kezelése, 

- számlázás, 

- könyvelési anyagok előkészítése, 

- kimenő-bejövő iktatás, 

- munkaügyi nyilvántartások, 

- banki átutalások. 

 

4.3.2. Gépkezelő: 

Munkakörébe tartozó feladatok: 

- anyagokat és berendezéseket szakszerűen emeljen, mozgasson, elhelyezzen, 

- az általa használt gépek karbantartása, tisztítása, ellenőrzése, műszaki állapotuk megőrzése, 

- a telephelyi, illetve a közúti forgalmi szabályok betartása. 

 

4.3.3. Parkgondozó: 

Munkakörébe tartozó feladatok: 

- talaj előkészítés, vetés, dugványozás, ültetés, 

- növényápolás, növényvédelem, tápanyag utánpótlás, öntözés, 

- fűnyírás, gallyazás, gyomlálás. 

 

 

5. A társaság szabályozási rendszere: 

 

5.1. A kiadmányozási jogok gyakorlása: 

A kiadmányozási jog az adott ügy irataival kapcsolatos érdemi döntésre ad felhatalmazást. A 

kiadmányozás magában foglalja a döntés kialakításának, az érdemi döntésnek, valamint az 

ügyirat irattárba helyezésének jogát. Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával 

lehet kiadni. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős. 

A Nonprofit Kft-től kimenő irat, és a szervezeti egységek között iratok, feljegyzések 

kiadmánynak tekintendők. Kiadmányként kell kezelni a munkavállalók részére kiadott 

hivatalos iratokat is.  

 

Általános és korlátlan kiadmányozási joga az ügyvezetőnek van. A szervezeti egységek 



  

vezetői a hatáskörükbe utalt ügyekben és a Nonprofit Kft. munkaszervezetén belüli szervezeti 

egységek irányában, valamint az irányításuk alá tartozó szervezeti egység tekintetében 

kiadmányozási joggal rendelkeznek, amennyiben az nincs az ügyvezető kizárólagos 

hatáskörében fenntartva. 

5.2. A pénzforgalmi számla feletti rendelkezés és az utalványozási jogkör gyakorlása: 

A társaság pénzforgalmi számlái felett az ügyvezető önállóan rendelkezik. A bankszámla 

feletti rendelkezés, illetve a pénzintézetekkel kapcsolatos érdemi levelezés csak az ügyvezető 

aláírásával folytatható. 

 

Az utalványozás a kiadás teljesítésének, valamint a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelése. Az ügyvezető önállóan, korlátozás nélkül utalványoz. 

 

Az utalványozásra feljogosított kötelesek megvizsgálni, ellenőrizni: 

- az okmányok jogszabályok szerinti megfelelését, szabályszerűségét és számszaki 

helyességét, 

- a kifizetések és befizetések jogosságát, indokoltságát, 

 

5.3. Kintlévőségek kezelése: 

A társaság kintlévőségeinek (a vevőnek kiszámlázott, de a vevő által határidőben meg nem 

fizetett számlák) kezelése:  

Amennyiben a vevő a fizetési határidőn belül önként nem teljesít, úgy a határidő lejártát 

követő 30 nap elteltével írásban, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett, 

tértivevényes, ajánlott levélben fel kell szólítani a teljesítésre. Amennyiben a vevő a fizetési 

felszólításra 30 napon belül sem teljesít, úgy a követelés érvényesítését jogi útra kell terelni. 

 

 

6. A Nonprofit Kft. munkavállalóira vonatkozó általános szabályok: 

A munkáltatói jogok gyakorlását a Nonprofit Kft. ügyvezetője a Munka Törvénykönyve 

illetve a közfoglalkoztatásról szóló jogszabály rendelkezései alapján gyakorolja. 

 

6.1. A munkavégzés főbb szabályai: 

A feladatok megállapítására és teljesítésére, a munkavégzés jogszerűségére, szakszerűségére, 

a vezetők és beosztottak viszonyára, munkakapcsolatára, a felettes által adott utasítás 

végrehajtására, illetőleg megtagadására a munka törvénykönyvében, a közfoglalkoztatásra 

vonatkozó jogszabályban, az SZMSZ-ben, és a munkaköri leírásokban foglaltak az irányadók. 

A Nonprofit Kft. munkaszervezetének munkavégzésére általános elv a munka törvénykönyve 

szerinti általános magatartási követelmények betartása, a személyhez fűződő jogok védelme, 

az egyenlő bánásmód követelményének való megfelelés és az együttműködési kötelezettség 

betartása. 

Amennyiben az egyes szervezetek, azok vezetői, illetve a munkatársak között 

véleményeltérés marad fenn, az egy szinttel feljebb álló vezetők elé kell utalni az ügyet 

döntésre. 

 

A közfoglalkoztatási jogviszonyban állókra a közfoglalkoztatásról szóló törvény előírásaival 

összhangban, a közfoglalkoztatási törvényben meghatározott eltérésekkel a Munka 

Törvénykönyve előírásai vonatkoznak. Ahol jelen szervezeti és működési szabályzat 

munkavállalót említ, azon külön előírás hiányában közfoglalkoztatottat, ahol munkáltatót 

említ, azon közfoglalkoztatót is érteni kell. 

 

A napi munkavégzési rendre vonatkozó alapvető előírásokat a házirend tartalmazza. 



  

 

6.2. A munkáltatói jogok gyakorlása: 

A munkáltatói jogkör felöleli: 

- a munkaviszony létesítését, megszüntetését, a munkaszerződés módosítását, 

- a munkabér megállapítását, 

- a munka minősítését, 

- a munkajogi felelősség megállapítását, kártérítés kiszabását, 

- kiküldetések elrendelését, szabadságok engedélyezését, 

- munkakörök számának meghatározását, 

- a főálláson kívüli munkaviszony létesítésének engedélyezését abban az esetben, ha a 

munkaviszony főállás munkaidejét nem érinti, illetve összeférhetetlenség esetén a főálláson 

kívüli bármilyen jogviszony folytatásának megtiltását, 

- saját személygépkocsi hivatali használatra megállapodás kötését. 

 

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító képviselő testülete gyakorolja. A társaság 

munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

 

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- a munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, 

- munkajogi felelősség megállapítása, kártérítés kiszabása, 

- fizetés nélküli szabadság kiadása,  

- tanulmányi szerződés megkötése, 

- a táraság egészét érintő munkaidő, és pihenőidő meghatározása, 

- a társaság egészét érintő bérpolitikai elvek meghatározása, 

- a vezetők munkabérének megállapítása, 

- munkaügyi vitában munkáltatói döntés meghozása, 

- túlmunka, készenlét elrendelése. 

 

Az ügyvezető nem kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben a munkáltatói jogokat a vezetők 

gyakorolják. 

- a munkavégzés irányítását, ellenőrzését, felelősségre vonását, 

- a munkaközi szünet kiadását. 

 

Az ügyvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az illetékes vezetőt véleményezési 

és javaslattételi jog illeti meg. 

 

6.3. A munkáltató kötelezettségei: 

A munkáltató köteles: 

- a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve egyéb 

jogszabályok szerint foglalkoztatni,  

- a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, 

- a munkavállalónak a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerült költségeit 

megtéríteni, 

- az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani (az erre vonatkozó 

szabályok megtartásával), továbbá ingyenesen biztosítani a munkaköri alkalmassági 

vizsgálatot, 

- a munkavállalót csak olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére 

tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. 

- a munkát úgy szervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, 

kötelezettségeit teljesíteni tudja, 



  

- a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, 

- a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani, 

- a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban illetve a 

munkaszerződésben foglaltaknak megfelelő munkabért fizetni. 

 

 

A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatai kezeléséről. A 

munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak 

törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A 

munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú 

felhasználásra – hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon –átadhatók. 

 

A munkáltató írásbeli intézkedését köteles megindokolni, ha az ellen a munkavállaló 

jogorvoslatot kezdeményezhet. Ebben az esetben a jogorvoslat módjáról és határidejéről a 

munkavállalót ki kell oktatni. 

 

A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói 

jogokat és kötelezettségeket (munkáltatói jogkör) mely szerv vagy személy gyakorolja, illetve 

teljesíti. 

 

Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított szerv, illetőleg személy gyakorolta, eljárása 

érvénytelen, kivéve ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró 

személy (szerv) jogosultságára. 

 

A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve 

vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem 

sérti és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat. 

 

6.4. A munkavállalók jogai: 

A társaság valamennyi munkavállalójának joga:  

- végzett munkájáért a jogszabályok, a munkaszerződés és a belső szabályzatok alapján 

részére járó bért, juttatást, kedvezményt megkapni, 

- megkövetelni az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását, 

- a munkáltatói utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása munkaviszonyra 

vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét 

közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 

 

6.5. A munkavállalók kötelezettségei: 

A társaság valamennyi munkavállalója köteles: 

- a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 

- munkaideje alatt- munkavégzés céljából, munkára képes állapotban- a munkáltató 

rendelkezésére állni, 

- munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 

vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 

- munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

- munkatársaival együttműködni, 

- munkáját a legjobb tudása és képességi szerint végezni, 

- a munkakörével összefüggő jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban 

foglalt előírásokat megismerni, azokat munkavégzése során maradéktalanul alkalmazni, 

végrehajtásukat elősegíteni és ellenőrizni. 



  

- munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más 

egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy 

helytelen megítélését ne idézze elő, 

- a munka – és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonságtechnikai előírásokat megismerni, 

betartani, az időszakos oktatáson és vizsgákon részt venni. 

- megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a 

környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. A munkavállaló az utasítás megtagadása 

esetén is köteles rendelkezésre állni. 

- a munkavállaló a munkáltató utasításától akkor térhet el, ha ezt a munkáltató károsodástól 

való megóvása feltétlenül megköveteli és a munkáltató értesítésére nincs mód. Az utasítástól 

való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell. 

- vezetőjének bejelenteni a további munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony 

létesítését, 

- munkája során tudomására jutott, személyekre, illetve a társaságra vonatkozó olyan 

információkat, melyek a cég gazdasági érdekeit sérthetik, üzleti titokként kezelni, 

- szakmai felkészültségét folyamatosan fejleszteni, az előírt szakmai oktatásokon, 

továbbképzéseken részt venni, munkája ellátásához szükséges és az előírt szakképesítést 

megszerezni, 

- a munkavégzés során tapasztalt hiányosságokat feltárni és a munkamódszerek 

továbbfejlesztését kezdeményezni, 

- a társaság tulajdona védelmével kapcsolatos előírásokat maradéktalanul betartani, a 

rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, gépeket, felszereléseket, anyagokat gondosan 

kezelni, csak a társaság érdekében felhasználni, illetve hasznosítani, a jogtalan használattal a 

társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai alapján meg kell téríteni. 

 

6.6. Munkaköri leírások: 

A munkaköri leírás tartalma a következő: 

 

Név: 

Munkakör: 

Szervezeti egység: 

Közvetlen felettes: 

Közvetlen alárendeltek: 

Feladatkörök, hatáskörök, felelősség: 

Munkakapcsolatok: 

Helyettesítés: 

Jogszabályok: 

A munkakör betöltésével kapcsolatos követelmények: 

 

Érvénybe lépés időpontja: 

Jóváhagyó aláírása: 

Címzett aláírása: 

 

Munkaköri leírást kell készíteni a vezetői és az érdemi munkakörökre. 

 

A munkaköri leírást az ügyvezető készítteti el és hagyja jóvá. A munkaköri leírások két 

példányban készülnek: egy példány a munkavállalóé, egy példány a munkáltatóé. A 

munkaköri leírások az egyéni nyilvántartási anyag részét képezik. 

  



  

 

6.7. A munkakör átadás-átvételének szabályai: 

A vezető állású dolgozó, az érdemi munkatárs és az ügyviteli alkalmazott munkaviszonyának 

megszűnése illetőleg a Nonprofit Kft. munkaszervezetén belüli munkahely megváltozása 

esetén munkaköri feladatait, a folyamatban lévő ügyeket, valamint az ügyiratokat- az erre 

vonatkozó jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg- átadás átvételi eljárással – legkésőbb az 

átadott munkakörben eltöltött utolsó munkanapján kell átadni. Az eljárást, a közvetlen 

irányítást gyakorló felettes vezető részvételével kell lefolytatni. 

Az átadás – átvételről készült jegyzőkönyv tartalmazza: 

- a munkakör átadás okát, 

- a szervezeti egység és munkakör megnevezését, 

- az átadó és az átvevő nevét, 

- a felmentő és kinevező irat keltét és számát, 

- az átadás-átvétel megkezdésének és befejezésének időpontját, 

- az átadott –átvett szervezeti egység, illetve munkakör átadáskori állapotát jellemző általános 

jellegű tájékoztatót valamint a legfontosabb, leglényegesebb adatokat, 

- a folyamatban lévő és a tervezett feladatokat, kötelezettségeket, szükséges intézkedéseket, 

iratokat, 

- az átadott iratok megnevezését, tételes jegyzékét, 

- az átadás-átvételben résztvevők névsorát, átadó nyilatkozatát, mely szerint a munkakörrel 

kapcsolatos minden lényeges ügyben tájékoztatást adott, 

- a szervezeti egység rendelkezésére bocsátott eszközök leltár szerinti átadásának 

megtörténtét, 

- az átadó az átvevő, valamint az egyéb résztvevők aláírását. 

 

A jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, amelyből egy példány az átadóé, egy példány 

az átvevőé, egy pedig az irattár példánya. 

 

6.8. Helyettesítés: 

Ha az ügyvezető feladatainak ellátásában akadályoztatva van, helyettesítését az ügyvezető 

helyettes látja el. 

Az ügyvezető helyettes és az építésvezető távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén egymást 

helyettesítik. 

A kertészt és a létesítményvezetőt távollétük, illetve akadályoztatásuk esetén az ügyvezető 

helyettes helyettesíti. 

 

6.9. Az üzleti titok megőrzése: 

A társaság minden munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot 

megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely 

munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a 

munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. 

 

A munkavállaló az üzleti titok megszegésével a társaságnak okozott kár miatt a munkajog 

általános szabályai szerint tartozik fegyelmi és kártérítési felelősséggel. 

 

Üzleti titkot képeznek különösen azok az ismeretek, tények, adatok, információk, műszaki 

megoldások, üzleti elképzelések, amelyek a társaság rendeltetésszerű működéséhez 

szükségesek, ugyanakkor azok nyilvánosságra kerülése, illetéktelen személyek birtokába 

jutva veszélyeztetik a rendeltetésszerű működést, a társaság piaci pozícióját, gazdasági 

érdekeit. 



  

 

Üzleti titoknak minősülnek: 

- a szállító és a megrendelő partnerektől kapott, illetve adott engedmények ténye és mértéke, 

- üzletpolitikai tervek, 

- személyzeti iratok, adatok, 

- azon dokumentumok, anyagok melyeket az ügyvezető írásbeli rendelkezéssel annak minősít. 

 

6.10. A társaság képviselete, cégjegyzés, bélyegzőhasználat: 

 

6.10.1. Képviselet: 

A Nonprofit Kft. képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok 

előtt az ügyvezető látja el. A társaság dolgozóit felhatalmazhatja a Nonprofit Kft. 

meghatározott ügyekben történő képviseletére. 

 

Ha az ügyvezető képviseleti jogát az alapító képviselő – testületi határozata korlátozza, a 

korlátozás megsértéséből eredő károkért az ügyvezető a Nonprofit Kft-vel szemben felel. 

 

6.10.2. Cégjegyzés: 

A cégjegyzés a Nonprofit Kft. nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak a képviselő részéről 

meghatározott formában történő aláírása. Cégjegyzésre csak az a személy jogosult, aki a 

Nonprofit Kft. képviselője.  

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

alá az ügyvezető önállóan a teljes nevét írja a hiteles aláírási címpéldányban szereplő módon. 

 

A táraságon kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás szükséges.  

Belső levelezésben készült ügyiratokat egy személyben írhatnak alá a szervezeti egységek 

vezetői. 

 

Az a munkavállaló, aki a társaság nevében jogosultság nélkül vagy jogosultságát túllépve ír 

alá, az ebből eredő minden kárért felelősséggel tartozik. 

 

Az aláírási jog megadásáról vagy visszavonásáról, illetve megszűnéséről írásban kell 

értesíteni az érdekelt személyt még abban az esetben is, ha a munkaviszony megszűnése 

következtében szűnt meg az aláírási jogosultság. 

 

6.10.3. Bélyegzőhasználat: 

Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel. 

Cégbélyegzőt azokon az iratokon kell, használni, amelyeket a cégjegyzésre jogosult írt alá és 

az aláírása alatt a nevet feltüntették. 

 

Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot az ügyvezető engedélyezi. 

 

A társaságnál jelenleg két bélyegző típus van rendszeresítve: 

- adószámos bélyegző (négy darab, amelyből egy az ügyvezetőnél, egy az ügyintézőnél, egy 

az ügyvezető helyettes, a műszaki vezető, az iskola gondnok és a létesítményvezetőnél 

közösen, egy a könyvelőnél található.) 

- körbélyegző (két darab, kizárólag az önkormányzat felé történő levelezés, ügyintézés során 

használják. 

 

A cégbélyegzők tárolásáról olyan módon kell gondoskodni, hogy azokhoz illetéktelen 



  

személy ne férjen hozzá. A cégbélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan 

használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzésért. 

 

A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt hivatalos 

lapban érvényteleníteni kell. 

 

 

6.11. A tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolat, a tájékoztatás rendje: 

A társaságot képviselő vezetőnek illetve munkavállalónak feladata, hogy jó kapcsolatra 

törekedjen a tömegkommunikációs eszközök munkatársaival. 

Nyilatkozni csak olyan kérdésben lehet, amelyekben van információjuk és a nyilatkozattételre 

illetékesek. 

 

Főbb szabályok: 

- a társaság egészét érintő kérdésekben az ügyvezető jogosult nyilatkozni, 

- a társaság munkavállalója az ügyvezető engedélyével nyilatkozhat, 

- a közölt adatok valódiságáért, a tények objektív ismertetésért a nyilatkozatot adó a felelős, 

- nem adható nyilatkozat a társaság üzleti titkait képező tényekről, adatokról, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a társaságnak kárt okozna, 

- a nyilatkozattevő kötelessége, hogy a vele készített riport anyagát a vele folytatott 

beszélgetés alapján írt cikkben szereplő és tőle idézett részeket a közlés előtt megismerje, 

ezért kérnie kell az elkészült anyag közlés előtti bemutatását. 

 

6.12. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen szabályzat az alapító képviselő-testületének jóváhagyó határozatával lép hatályba. 

 
 

  



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

74/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. ügyvezető igazgatói álláshelyre pályázat kiírása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyeviép Nkft. ügyvezető igazgatói álláshelyre 
pályázat kiírása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata Ke pviselo -testu lete megbí zza a Jegyzo t a 

hata rozat melle klete szerinti, u gyvezeto i tisztse g beto lte se re ira nyulo  pa lya zati 
kií ra s megjelentete se vel. A pa lya zati kií ra s jelenjen meg: 
 
- Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata hivatalos honlapja n (www.algyo.hu ); 
- internetes a lla shirdeto  porta l felu lete n (pl. www.profession.hu, 

www.workline.hu, www.allasportal.hu; ) 

- a  u zleti ko zo sse gi ha lo zat felu lete n (www.linkedin.com). 
 

2. Az u gyvezeto i munkako r beto lte se nek ido tartama: 2021. december 1. napja to l 2026. 
november 30. napja ig tart. A Ke pviselo -testu let az u gyvezeto  sza ma ra ha rom 
ho napos pro baido t í r elo . 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 

http://www.algyo.hu/
http://www.profession.hu/
http://www.workline.hu/
http://www.allasportal.hu/


  

Melléklet a 74/2021. (X.21.) Kt. határozathoz 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a 
GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és Fejlesztési Nkft.  

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 
álláshely betöltésére.  

 

Az Nkft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló szervezet. 
 

Az ügyvezető feladata: 
 

• a Gyeviép Algyői Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Nkft. 
ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, szakmai és operatív feladatok 
végrehajtásának vezetése, ellenőrzése; 

• a társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső 
szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése; 

• a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása; 
• kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel. 

 

Pályázati feltételek: 
 

• felsőfokú végzettség; 
• magyar állampolgárság; 
• büntetlen előélet; 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
• minimum 5 éves vezetői gyakorlat. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

• A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, 
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és 
középtávra vonatkozóan; 

• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 
• a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát; 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
• arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban 

foglalt összeférhetetlenségi okok; 
• nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát 

a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását. 

 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:  
 

• műszaki, gazdasági felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik; 
• legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik; 
• településüzemeltetés vagy -fejlesztés területén szerzett tapasztalattal rendelkezik; 
• hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal 

rendelkezik; 
• egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer. 

 



  

Elvárt kompetenciák: 
 
• felelősségteljes, önálló munkavégzés; 
• kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség; 
• megbízhatóság, szakmai elhivatottság. 

 
 

A megbízás 2021. december 1. napjától 2026. november 30. napjáig tölthető be. 
Próbaidő: 3 hónap. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra 
vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni).  
 
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2021. évi novemberi soros Képviselő-testületi 
ülésen (2021. november 18.) bírálja el. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli 
értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelenné nyilvánítsa.  
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2021. november 10. napján 12:00 óráig az 
Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, "Gyeviép 
Nkft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel. 
 

 
 

  



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

75/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyevikult Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október 21. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető „A Gyevikult Nkft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja a Gyevikult Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

Melléklet a 75/2021. (X.21.) Kt. határozathoz 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított 

GYEVIKULT KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

a hatályos vonatkozó jogszabályok alapján az alábbi 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT 

alkotja: 

I. 
 

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE 
 

1./ A Társaság cégneve: GYEVIKULT KULTURÁLIS ÉS MŰVELŐDÉSI NONPROFIT 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
 
2./ A Társaság rövidített cégneve: GYEVIKULT Nonprofit Kft. 
 
3./ A Társaság székhelye: 6750 Algyő, Búvár utca 5. 
 
4./ A Társaság telephelyei:  
 
4.1/ 6750 Algyő, Kastélykert utca 38. (Civil Szervezetek Háza) 
4.2/ 6750 Algyő, Kastélykert utca 106. (Alkotóház) 
4.3/ 6750 Algyő, Kastélykert utca 44. (EzerJóHáz) 
4.4/ 6750 Algyő, Kastélykert utca 42. (Tájház) 
 
5./ A Társaság e-mail címe: gyevikult@algyo.hu 

 
II. 

 
A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, CÉLJA, FELADATA 

 
1./ A társaság jogállása: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaság nonprofit gazdasági társaság, a gazdasági társaság tevékenységéből származó 
nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát 
gyarapítja. 
 
A társaság közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és 
vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységeket végez. Üzletszerű gazdasági 
tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében-, a társaság közhasznú 
céljait nem veszélyeztetve folytat. A társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is 



  

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból. A társaság befektetési tevékenységet 
nem végez. 
 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
2./ A társaság célja, feladata 
 
1.1./ A társaság célja 
 
Kulturális és szórakoztatási igényeket kielégítő szolgáltatást nyújtó intézmény 
működtetése, és ezek kiegészítő tevékenységei: 
 

1.1. A település kulturális értékeinek őrzése, idegenforgalmi helyzetének 
fejlesztése, pályázati programok megvalósítása (kiállítások, konferenciák, 
nemzetközi rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok). 

1.2. A lakosság, elsősorban a fiatalság számára szabadidős, képzési, önképzési és 
szórakoztató programok szervezése, pályázati programok megvalósulása. 

1.3. A település társadalmi integrációs folyamatainak és reintegrációs 
programoknak a szervezése, pályázati programok megvalósítása. 

1.4. Kulturális és filmművészeti értékek bemutatása, terjesztése. A település 
kulturális kínálatának bővítése művészfilmek bemutatásával és ehhez 
kapcsolódó rendezvények szervezésével. Az iskolai oktató, nevelő munkához 
kapcsolódó filmvetítések, előadások és egyéb művelődési tevékenység 
folytatása. filmklubok működtetése a vizuális kultúra formálása céljából. A 
társművészetek bemutatkozásának elősegítése, filmvetítéssel kapcsolatos 
programok segítségével. Az európai és ezen belül a magyar filmművészet és 
kultúra értékeinek megismertetése. 

1.5. A lakosság számára környezeti nevelés szempontjából ismeretterjesztés, 
programok szervezése, a gyermekek, fiatalok és felnőttek környezetvédelmi 
akciókba való bevonása. 

1.6. A település kulturális fejlődésének elősegítése, információval történő teljes 
körű ellátása a médián keresztül. 

 
1.2./ A társaság feladata: 
 
1.2.1./A társaság közhasznú feladatai: 
 
A társaság feladata, hogy az Alapító működési területén – figyelemmel az országos és 
helyi kulturális életben meghatározott célkitűzésekre, fejlesztési elvekre – segítséget 
nyújtson a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos célkitűzések és 
feladatok teljesítéséhez.  
 
A Társaság Alapítójának feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, 
különösen a kulturális szolgáltatás; a kulturális örökség helyi védelme és a helyi 
közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 76. § (1) (2) bekezdése alapján a helyi 
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közművelődési tevékenység támogatása, a közművelődési alapszolgáltatások 
megszervezése. 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultv. 76. § (1) bekezdés szerinti 
helyi közművelődési tevékenység támogatását, és a Kultv. 76. § (3) bekezdésben foglalt 
közművelődési alapszolgáltatások megszervezését az Önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításával látja el. 
 
A társaság, mint közművelődési intézmény 

a) segíti a közösségi tevékenységéket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a 
társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív 
részvételét, 

b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a 
közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének 
tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja, 

c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 
d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális 

intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel, 
e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 
f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében. 

 
A társaság a Kultv. által meghatározott közművelődési intézmény típusok közül: 
művelődési háznak, faluháznak minősül. 
 
Az Alapító döntése értelmében az Algyői Faluház és Könyvtár 2018. január 31. napjával 
megszűnik, a „közművelődési intézmények tevékenységét” a Gyevikult Kulturális és 
Művelődési Nkft. látja el 2018. február 1. napjától, amely az Algyői Faluház és Könyvtár 
jogutódjaként működik. 
 
A társaság közhasznú tevékenysége során a következő tevékenységeket folytatja: 
 

a.) kulturális tevékenység (főtevékenység) 
b.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 
c.) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
d.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
e.) kulturális örökség megóvása 
f.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
g.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése 
h.) emberi és állampolgári jogok védelme 

i.)  a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a 

határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

j.) rehabilitációs foglalkoztatás 

k.) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 

l.) közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú 

szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások 

 



  

1.2. Közhasznú szervezetként közhasznú tevékenysége során az alábbi olyan 
közfeladatokat látja el, amelyekről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más 
jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak 
kell gondoskodnia: 
 

a.) egészségmegőrzés, -fejlesztés és egészségügyi rehabilitáció: a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a 
továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bek. 4. pont, 
b.) szociális tevékenység: Mötv. 13.§ (1) bek. 8. pont, 
c.) nevelés és oktatás, ismeretterjesztés: Mötv. 13.§ (1) bek. 6. pont,  
d.) kulturális tevékenység: Mötv. 13.§ (1) bek. 7. pont, 
e.) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet: 
Mötv. 13.§ (1) bek. 8. és 15. pontok, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. tv 2.§ (1) bek., 
f.) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségek elősegítése: 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi XXXV. tv. 4.§, 
g.) emberi és állampolgári jogok védelme: az alapvető jogok biztosáról 
szóló, 2011. évi CXI. tv. 18.§, 
h.) magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos tevékenység: Mötv. 13.§ 
(1) bek. 16. pont, a nemzetiségek jogairól szóló, 2011. CLXXIX. tv. 10.§ (4)-
(5) bek., 
i.) határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: a szomszédos 
államokban élő magyarokról szóló, 2001. LXII. tv. 
j.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének és 
foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások: Mötv. 13.§ 
(1) bek. 12. pont, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 8. § (4) bek. 

 
III. 

 
A TÁRSASÁG EGYEDÜLI TAGJA 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 
törzsszám: 3503 
adószám: 15726975-2-06 
KSH statisztikai számjel: 15726975-8411-321-06 
alapító képviseletében Molnár Áron polgármester 
 

IV. 
 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE  
 
1/ A Társaság főtevékenysége  
 
91.0 Közművelődési intézmények tevékenysége- közhasznú tevékenység 
 



  

2/ A Társaság cégjegyzékbe feltüntetni kívánt tevékenységei  
 
18.11 Napilapnyomás 
18.12 Nyomás (kivéve napilap) 
18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.20 Egyéb sokszorosítás 
47.61 Könyv- kiskereskedelem 
47.62 Újság-, papíráru-, kiskereskedelem 
47.65 Játék-kiskereskedelem 
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 
47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
56.29 Egyéb vendéglátás, 5630 Italszolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás  
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
58.19 Egyéb kiadói tevékenység - közhasznú tevékenység 
59.11 Film-, videó-, televízióműsor- gyártás 
59.12 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
59.13 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése 
59.14 Filmvetítés 
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 
60.10 Rádióműsor-szolgáltatás 
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
62.01 Számítógépes programozás 
62.09 Egyéb információ- technológiai szolgáltatás 
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
63.91 Hírügynöki tevékenység 
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlan kezelés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 Médiareklám 
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés 
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése 
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
81.10 Építmény üzemeltetés 
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
82.20 Telefoninformáció 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
85.51 Sport-, szabadidős képzés- közhasznú tevékenység 
85.52 Kulturális képzés- közhasznú tevékenység 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás- közhasznú tevékenység 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység- közhasznú tevékenység 



  

86.90 Egyéb humán egészségügyi ellátás- közhasznú tevékenység 
90.01 Előadó-művészet 
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység- közhasznú tevékenység 
90.03 Alkotóművészet 
90.04 Művészeti létesítmények működtetése- közhasznú tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése- közhasznú 
tevékenység 
91.04 Növény-, állatkert-, természetvédelmi terület működtetése 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység- közhasznú tevékenység 
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység- közhasznú tevékenység 
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás- közhasznú tevékenység 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 
3./ Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához 
szükséges engedélyhez) köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában 
kezdheti meg, illetve végezheti.  
 
Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati 
rendeletet - kivételt nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben 
személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós 
polgári jogi szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy 
olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt 
módon megfelel.  

 
V. 
 

A TÁRSASÁG JOGKÉPESSÉGE 
 

1./ A Társaság időtartama 
 
A jelen alapító okirattal alapított Társaság jogi személyiségű, melyet az alapító 
határozatlan működési időtartamra alapít. A Társaság üzleti éve – kivéve az alapítás évét 
– megegyezik a naptári évvel. A Társaság jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és 
kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert 
indíthat és perelhető. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján 
jön létre. A Társaság feletti törvényességi felügyeletet a Társaság székhelye szerint 
illetékes cégbíróság látja el a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) szabályai szerint.  
 
2./A Társaság politikai függetlensége, nonprofit jellege 
 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő 
okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 



  

 
A társaság a jelen alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá 
biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A 
társaság jelen alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait az alapító önkormányzat honlapján hozza nyilvánosságra. 

 
VI. 

 
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE 

 
1./ A Társaság képviselete 
 
A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása 
szerint - megbízási jogviszonyban láthatja el. A vezető tisztségviselő a társaság 
ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E 
minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve 
határozatainak van alávetve. Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az 
ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani. 
Az ügyvezetői megbízatás időtartama: határozott, 5 éves időtartam. A megbízatás kezdő 
időpontja: 2018. január 19. 
 
A társaság képviseletére és a cégjegyzésre az ügyvezető igazgató jogosult. A társaságnál 
a cégjegyzés módja önálló és akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személy a saját nevét írja a hiteles 
cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint. 
A társaságnál aláírási jogkörrel az ügyvezető igazgató rendelkezik. 
 
2./ A helyettesítés rendje 
 
Az ügyvezető a szabadsága idején gondoskodni köteles a helyettesítéséről és biztosítania 
kell a folyamatos munkamenetet. A szabadság igénybevételének időpontjáról az 
ügyvezető köteles tájékoztatni az alapító önkormányzatot, illetve meg kell jelölnie, hogy 
távolléte idejére kinek és milyen terjedelemben adott megbízást a helyettesítésére.  
Az ügyvezető aláírási jogot adhat a társaság bármely alkalmazottjának az ügyek 
meghatározott körére, vagy meghatározott időtartamra, vagy bármilyen korlátozással. 
Az aláírási jog gyakorlására való felhatalmazást írásban kell megadni, aminek a 
felhatalmazott adatain kívül tartalmaznia kell a felhatalmazás kezdő időpontját és 
esetleges korlátozását is. 
 
3./ Bankszámla felett rendelkezés 
 
A Társaság bankszámlája (bankszámlái) feletti rendelkezéshez a társaság számláját 
kezelő bankhoz bejelentett, képviseleti joggal felruházott ügyvezető igazgató aláírása 
szükséges. 
 
4./Utalványozási jog 
 
A társaságnál az ügyvezetőt illeti meg az utalványozási jog. 
 



  

5./Cégbélyegző használata, kezelése 
 
A Társaság bélyegzőinek felirata és lenyomata tartalmazza a cég nevét, 
cégjegyzékszámát, adószámát, székhelyét. 
A cégbélyegző használatára jogosultak: a Gyevikult Nkft ügyvezetője, 
művelődésszervező és közművelődési, múzeumi közművelődési szakember 
munkatársai. 
A bélyegző használatával kapcsolatosan a társaság cégbélyegző nyilvántartást vezet, 
amely tartalmazza a bélyegző lenyomatát, valamint a bélyegzőt használni jogosult 
munkavállaló nevét, munkakörét. Amennyiben a bélyegző olyan munkavállaló részére 
kerül átadásra, aki a nyilvántartásban nem szerepel, fel kell tüntetni a nyilvántartásban a 
munkavállaló nevét, munkakörét és a bélyegző használatának időpontját. Tekintettel 
arra, hogy a társaság több bélyegzővel rendelkezik, a pontos nyilvántartás és 
beazonosíthatóság miatt a bélyegzőket sorszámmal kell ellátni. 

 
VII. 

 
A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 

 
1./ Munkáltatói jogkör gyakorlása 
 
A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető irányítja a társaság 
munkaszervezetét. Az ügyvezető – az alapító írásbeli tájékoztatása mellett – képviselői 
jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóira 
átruházhatja. 
 
Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. 
 

2./ A társaság munkavállalóinak feladat- és hatásköre, valamint jogai és 
kötelezettségei 
 
A munkáltató oldalán jelentkező általános elvárások a munkavállalóval szemben: 

− rendelkezésre állási kötelezettség személyesen és munkára képes állapotban, 
− a vállalt munka elvégzése elvárható szakértelemmel és gondossággal, 

együttműködési kötelezettség terhe mellett, 
− vezetői utasítások betartása, 
− a munkáltatói vagyon védelme, a veszélyhelyzet kerülése, a munkatársak 

életének, egészségének oltalmazása,  
− teljes titoktartás, 
− a munkahely jó hírnevének védelme. 

 
Munkavállaló a munkaviszonyának fennállása alatt további munkaviszonyt vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt csak előzetes bejelentés és a munkáltató 
írásbeli hozzájárulása után létesíthet. A munkáltató ilyen jogviszony létesítését csak 
abban az esetben engedélyezi, ha a munkavállaló munkakörével nem összeférhetetlen és 
a munkáltató jogos gazdasági érdekeit nem veszélyezteti. 
 
A Gyevikult Nonprofit Kft. minden alkalmazottja köteles a legnagyobb körültekintéssel 
és udvariassággal eljárni a látogatókkal, üzletfelekkel szemben.  



  

Személyesen vagy telefonon feltett kérdésekre a nyilvános információkat kimerítően, 
pontosan meg kell adni, ügyelve arra, hogy a látogatónak, érdeklődőnek vonzó 
lehetőségeket ajánljon. 
Az egyéni munkaköri leírás valamennyi alkalmazott munkaszerződésének mellékletét 
képezi. 
 
3./ Felelősségre vonás, azonnali hatályú felmondás, kártérítési felelősség 
 
A munkáltató üzleti jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét sértő magatartást a munkáltató 
a munkavállaló méltatlanságára való hivatkozással az Mt. 78.§ (1) bekezdés szerinti 
azonnali hatályú felmondással szankcionálhatja, ha a munkavállaló a munkaviszonyból 
származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős 
mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony 
fenntartását lehetetlenné teszi. A kártérítési felelősségi szabályokra a társaság 
munkavállalói esetében az Mt. rendelkezései az irányadóak. 
 
4./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó rendelkezések 
 
A társaságnál vagyonnyilatkozat tételére kötelesek: 

− az ügyvezető, 
− a felügyelőbizottság tagjai, valamint 
− az állandó könyvvizsgáló. 

 
Vagyonnyilatkozat megtételére, tartalmára, őrzésére stb. az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltak az irányadóak. 
 

VIII.  
 

A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 
 

1./ A társaság legfőbb szerve 
 
A Ptk. rendelkezései szerint az egyszemélyes társaság legfőbb szerve (taggyűlés) 
hatáskörét és jogkörét Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete, vagy annak 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint feladat és hatáskörrel rendelkező szerve 
gyakorolja (a továbbiakban együtt alapító). Az alapítói döntéseket a polgármester 
kiadmányozza. 
 
A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az alapító okirat, a társaság belső 
szabályzatai, valamint az alapító eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét. 
 
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének 
jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági 
tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt. 
 
 
2./ Felügyelőbizottság 
 
2/A. Felügyelőbizottság 



  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál 
Felügyelőbizottság (Továbbiakban: FB) létrehozása kötelező. 
 
A Gyevikult Nkft-nél 3 tagból álló FB működik, melynek tagjait Algyő Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő testülete választja meg. 
 
A felu gyelo bizottsa gi tagga  megva lasztott szeme ly az u j tisztse ge elfogada sa to l sza mí tott 
15 napon belu l azokat a nonprofit gazdasa gi ta rsasa gokat, amelyekne l ma r 
felu gyelo bizottsa gi tag, í ra sban ta je koztatni ko teles. 
 
Az FB tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja 
meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá. 
 
2/B. A felügyelőbizottság működése 
Az FB saját tagjai közül választ elnököt. Az FB ülése akkor határozatképes, ha tagjai 
legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van. Ha az FB tagjainak száma 
a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés az FB 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb 
szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni. 
 
2/C. Az FB feladat- és hatásköre: 
a.) Köteles megvizsgálni a társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő 
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, 
amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 
b.) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: 
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a 
társaság legfőbb szerve részére. 
c.) Kezdeményezheti az alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 
d.) Ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását.  
e.) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 
f.) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 
társaság munkavállalóitól.  
g.) Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló 
személyére az alapító felé tett ügyvezetői javaslat tekintetében. 
h.) Megvizsgálja, illetve betekinthet a társaság könyveibe és irataiba. 
 
A FB köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az 
ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 
arról szerez tudomást, hogy:  
-a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 
-a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
Amennyiben az FB szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő 
okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként 
sérti a gazdasági társaság érdekeit, az FB jogosult összehívni a társaság legfőbb 



  

szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala 
érdekében. 
 
Az FB haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra 
jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg. 
 
Az FB az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az 
ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. 
 
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a 
jogát, hogy az ellenőrzést más, az FB ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
kiterjessze. 
 
2/D. Az FB működése 
a.) Az FB testületként jár el. Az FB tagjai sorából választ elnököt (szükség esetén 
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket). 
b.) Az FB szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az FB üléseit az 
elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban erre felkért tag hívja össze. A bizottság 
ülését írásbeli meghívóval, napirendi javaslattal az ülés előtt legalább 8 nappal kell 
összehívni, kivéve, amikor az alapító hatáskörébe tartozó, halaszthatatlan döntést 
igénylő ügyek esetében kell a bizottságnak véleményt adni, ebben az esetben az ülés 
rövid úton is összehívható. 
c.) Az FB üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az 
FB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 
napon belül köteles intézkedni az FB ülésének 30 napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehívására. 
d.) Az FB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök ír alá. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a bizottság határozatát, meghozatala időpontját és hatályát, ill. a 
határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A bizottság határozatairól külön 
nyilvántartást kell vezetni. 
e.) Az FB ülése akkor határozatképes, ha a tagjai legalább kétharmada, de legalább 3 fő 
az ülésen jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A 
bizottság határozatképtelensége esetén az elnök köteles a bizottság ülését ismételten 
összehívni. Az ismételten összehívott ülés határozatképességére az általános szabályok 
az irányadóak. 
f.) Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az FB tagját e 
minőségében a társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. FB tagjai és elnöke 
vezető tisztségviselői jogállással rendelkeznek. FB tagjai és elnöke is kijelentik, hogy a 
Ptk-ban a vezető tisztségviselőkre vonatkozó, valamint a Civil törvény 38. § (3) 
bekezdésében, valamint a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb 
jogszabályokban meghatározott kizáró körülmények egyike sem áll fenn, így a 
megbízatást a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. 
g.) Ha az FB tagjainak száma a társasági szerződésben (alapító okiratban, 
alapszabályban) meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, 
a társaság ügyvezetője az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében az 
alapító vonatkozó döntésének meghozatalát kérheti. 



  

h.) Ha az FB a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés 
megszegését észleli, köteles haladéktalanul az alapító vonatkozó döntését kérni. 
i.)  Az FB tagjai a társaság ügyeivel kapcsolatban az alapító nevében eljáró képviselő 
testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. 
 
3.A társaság könyvvizsgálója 

 
3/A. A Társaság könyvvizsgálója 
 
A Társaság könyvvizsgálatát az alapító által kijelölt állandó könyvvizsgáló végzi az 
Alapító Okiratban foglaltak szerint. 
 
3/B. A könyvvizsgáló feladatai 
A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot 
szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben 
foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 
 
A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:  
 
a.) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 
jogszabályszerűségét.  
b.) Köteles megvizsgálni a gazdasági társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges 
üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak.  
c.) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, az FB tagjaitól, illetve a 
társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.  
d.) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
szerződéseit.  
 
A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 
megőrizni.  
 
 

IX.  
 

A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

A Társaság szervezeti felépítését ezen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. 
mellékletét képező organogram (szervezeti ábra) szemlélteti. 
 
1./ Ügyvezető 
 
A társaság egyszemélyi vezetője az ügyvezető igazgató. Megbízatása az alapító döntése 
szerinti időtartamra szól, és ugyanazon személy e tisztségre több alkalommal is 
kinevezhető. 
 
1/A. Az ügyvezető kötelezettségei: 



  

a.) Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság tevékenységét a 
jogszabályok és az alapító határozatai által megszabott keretek között.  
b.) Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a 
hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
társaság dolgozóira átruházhatja.  
c.) Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.  
d.) Az alapító elé terjeszti a társaság éves beszámolóját, vagyonkimutatását, 
közhasznúsági mellékletét, üzleti tervét.  
e.) Az alapító döntését kéri, amennyiben az kötelező vagy a társaság érdekében 
egyébként szükségesnek tartja.  
f.) Az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az alapító 
részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.  
g.) Javaslatot tesz az alapítónak a könyvvizsgáló szervezetre, ill. a könyvvizsgáló 
személyére a felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB) egyetértésével.  
h.) Gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről 
és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről 
 
i.) A társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett 
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más 
adatoknak a cégbírósági bejelentése, jogszabály által előírt okiratok letétbe helyezése.  
j.) Köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog szabályai szerint szerződést kötni.  
k.) Amennyiben szükségesnek tartja, gyakorolja az ügyvezető a véleményezési jogkörébe 
tartozó kérdésekben a véleményezési jogát.  
l.) A társaság tevékenységéről az alapító felé félévente, írásbeli jelentés formájában 
beszámol. 
 
1/B. Az ügyvezető feladatkörében eljárva köteles: 

− megfelelő arányok biztosításával a közhasznú és a profitorientált működés 
megszervezésére, 

− részt venni új üzleti partnerek felkutatásában, valamint a már meglévő 
partnerekkel a kapcsolatot tartani, 

− szükség esetén a társaság tevékenységével, feladataival összefüggésben a média 
részére tájékoztatást adni 

− a társaság üzleti tevékenységének ellátása, az alapító által megkívánt cégvezetés 
megvalósítása; 

− a társaság gazdasági és gazdálkodási tevékenységével összhangban fokozott 
gondossági kötelem, illetőleg a gazdálkodásban az általa vállalt és 
megállapodásban kikötött stratégiai és üzleti tervek készítése; 

− a munkáltatói jogkör (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, 
irányítás, utasítás, intézkedés, ellenőrzés, egyéb megbízás, stb.) gyakorlása a 
társaság valamennyi alkalmazottjának vonatkozásában; 

− a munkatársak alkalmazására vonatkozó eljárási rend gyakorlása (pl. 
pályáztatás); 

− a rendelkezésre álló humán-erőforrás infrastrukturális és üzleti tevékenység 
szerinti biztosítása és felhasználása; 

− az egyéni munkaszerződésben kiköthető prémiumfeladatok megjelölése és 
kikötése, 

− a társaság által külső személyekkel szerződés kötése, illetve kötelezettségvállalás 
az Alapító Okiratban foglaltak szerint; 



  

− az alapító részére a társaság üzleti tevékenységéről legalább évente, a 
felügyelőbizottság részére legalább hathavonta írásos tájékoztatás adása,  

− a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintés lehetővé tétele, valamint a 
havi adatszolgáltatás - beleértve az aktuális szerződések nyilvántartásáról való 
tájékoztatást is  

− mindaz, amit jogszabály, Alapító Okirat vagy az alapító a hatáskörébe utal. 
 
Az ügyvezető díjazásáról az alapító dönt. Az ügyvezető tevékenységét 
munkaszerződés/megbízási szerződés alapján köteles ellátni.  
 
Az ügyvezető köteles az alapító által hozott döntések nyilvántartását naprakészen 
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, és hatálya a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye is).  
 
Az ügyvezető köteles gondoskodni a nonprofit gazdasági társaság működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást 
adni.  
 
2. Munkatársak 

2/A. A munkatársak általános feladatai és felelőssége: 

A munkatársak feladata a munkaszerződésben és a munkaköri leírásban szereplő 
feladatok ellátása, a munkakörük ellátását érintő jogszabályok és előírások ismerete, 
valamint a munkavégzés során azok maradéktalan alkalmazása. 

 

2/B. A munkatársak felelőssége 

A munkatársak a munkaszerződésükben és a munkaköri leírásukban szereplő, 
illetve közvetlen felettesüktől kapott feladatok ellátásáért felelősek, így különösen: 

− a munkaköri feladatok határidőben történő szakszerű elvégzéséért, 
− szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztéséért, 
− az üzleti titok megtartásáért, 
− a Társaság jó hírnevének megőrzéséért, 
− a munka- és tűzvédelmi, valamint egyéb biztonsági előírások betartásáért, 
− - a rendelkezésre bocsátott munkaeszközökért, felszerelésekért 

 
 

X.  
 

A TÁRSASÁG SZÉKEHLYE, TELEPEHELYEINEK MŰKÖDÉSE 
 

1. Faluház (Algyő, Búvár u. 5.) 
 
Célja: fő feladata Algyő nagyközség lakossága kulturális, művészeti, szabadidős és 
közösségi igényeinek, szükségleteinek kielégítése, a szórakozás és a szórakoztatás, a 
szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a közösségi művelődés lehetőségeinek 
biztosítása. 
 
Nyitvatartási rendjét a 2. számú függelék tartalmazza. 



  

 
2. EzerJóHáz (Algyő, Kastélykert u. 44.) 

 
Célja: a lakosság kulturális, szabadidős és közösségi igényeinek, szükségleteinek 
kielégítése, a szórakozás és a szórakoztatás, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése. 
 
Nyitvatartási rendjét a 2. számú függelék tartalmazza. 
 

3. Tájház (Algyő, Kastélykert u. 42.) 
 

Célja: a néprajzi ismeretek, hagyományok bemutatása a lakosságnak, illetve ide érkező 
vendégeknek. Helyi kulturális örökség megőrzése, múzeumi feladatok ellátása. 
 
Nyitvatartási rendjét a 2. számú függelék tartalmazza. 
 

4. Alkotóház 
 

Célja: a művészeti ismeretek, hagyományok bemutatása a lakosságnak, illetve ide érkező 
vendégeknek. Helyi kulturális örökség megőrzése, alkotói, művészeti feladatok ellátása. 
 

 
Nyitvatartási rendjét a 2. számú függelék tartalmazza. 

 
5. Civilház 
 

Célja: a lakosság kulturális, szabadidős és közösségi igényeinek, szükségleteinek 
kielégítése, a szórakozás és a szórakoztatás, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése. 

 
Nyitvatartási rendjét a 2. számú függelék tartalmazza. 
 
 
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen SZMSZ-t Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. 
október 21. napján hozott 75/2021 (X.21.) Kt. határozatával hagyta jóvá.  
 
A szabályzat a jóváhagyást követő napon lép hatályba. 
 
Algyő, 2021. október 21. 
 
 
 
 
 
 
        Kovács László 
       Gyevikult Nkft ügyvezetője 
 
 



  

1. sz. függelék 
SZERVEZETI ÁBRA 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. sz. függelék 
 
NYITVATARTÁSI REND 
  

FALUHÁZ (Algyő, Búvár u. 5. szám) 
Nyitvatartás: 
Hétfő:  8oo-1800 – rendezvények, foglalás esetén 2000 
Kedd:  8oo-1800 – rendezvények, foglalás esetén 2000 
Szerda:  8oo-1800 – rendezvények, foglalás esetén 2000 
Csütörtök: 8oo-1800 – rendezvények, foglalás esetén 2000 
Péntek:  8oo-1800 – rendezvények, foglalás esetén 2000 
Szombat:  rendezvények idején, előre egyeztetett időpontban 
Vasárnap:  rendezvények idején, előre egyeztetett időpontban 
 
TÁJHÁZ (Algyő, Kastélykert u. 42. szám) 
Nyitvatartás: 
Hétfő:  telefonos bejelentkezéssel 
Kedd:  telefonos bejelentkezéssel 
Szerda:  8oo-1200 
Csütörtök: telefonos bejelentkezéssel 
Péntek:  8oo-1200 
Szombat:  8oo-1200 
Vasárnap:  telefonos bejelentkezéssel 
  
ALKOTÓHÁZ (Algyő, Kastélykert utca 106. szám) 
Nyitvatartás: 
Programok, rendezvények időpontjában, illetve előre egyeztetett időpontoknak 
megfelelően 
 
EZERJÓHÁZ (Algyő, Kastélykert utca 44.  szám) 
Nyitvatartás: 
Programok, rendezvények időpontjában, illetve előre egyeztetett időpontoknak 
megfelelően 
  
CIVIL SZERVEZETEK HÁZA (Algyő, Kastélykert u. 38. szám) 
Nyitvatartás: 
Programok, rendezvények időpontjában, illetve előre egyeztetett időpontoknak 
megfelelően 

 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

76/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyevitur Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október 21. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „A Gyevitur Nkft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja a Gyevitur Nkft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

2. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy az érintett 
munkavállalók számára tegye megismerhetővé az Idegenforgalmi Munkaadók 
Országos Szövetsége és a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet között 
1997. május 21-én Budapesten megkötött „VENDÉGLÁTÓ ÉS 
IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS”-t, mint vonatkozó Ágazati 
Kollektív Szerződést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

Melléklet a 76/2021. (X.21.) Kt. határozathoz 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

 

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a gazdálkodás valós információit 

biztosító 2000. évi C. Számviteli törvény (Szvt.), a 2012. évi I. törvény a Munka 

törvénykönyve, valamint az egyes tevékenységek végzéséről kiadott ágazati külön 

törvények: az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet, 

a 239/2009 (X.20) Korm. rendelet, a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. és a 

kapcsolódó egyéb, jogszabályok rendelkezések figyelembevételével a Gyevitur Nonprofit 

Kft szervezeti felépítésének és működésének rendje, ezen Szervezeti és Működési 

Szabályzatban kerül meghatározásra. 

 

A Szervezeti- és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a kapcsolódó belső 

utasításokkal 

együtt a Társaság belső törvénye, amely: 

− rögzíti a Társaság jellemző, döntően változatlan, hosszabb időre érvényes adatait, 

alapvető működési, elveit és előírásait, 

− meghatározza a Társaság irányítási rendszerét, szervezetének felépítését és 

általános működését szabályozó belső előírásait, 

− tartalmazza a Társaság vezető szerveinek, konkrét vezetőinek és 

alkalmazottainak általános betartandó szabályait. 

 

Az SZMSZ megismerése és betartása a Társaság valamennyi dolgozójának alapvető 

kötelessége, de ezen túlmenően ismernie kell a munkavégzéshez kapcsolódó, a 

társadalom tagjainak magatartását szabályozó összes törvényt, törvényerejű rendeletet 

és más - a jogforrási hierarchiában alacsonyabb szintű - jogszabályt, a munkáját 

szabályozó külső és belső rendelkezéseket. 

Az SZMSZ előírásai nem csökkentik, és nem módosítják az Alapító Okiratban, a hatályos 

jogszabályokban, a felügyeleti és ellenőrzési szervek utasításaiban a Társaságra, annak 

vezető tisztségviselőre, vezetőire és dolgozóira előírt feladatokat és jogokat. 

 

A szervezeti egységek vezetői kötelesek az irányításuk alatt álló egységekre 

meghatározott feladatokat munkaköri leírásokba foglalni és azokat az érintett 

dolgozókkal (dokumentáltan) tudomásul vetetni. 

A Társaság tervszerű és fegyelmezett munkájának biztosítása érdekében az SZMSZ (a 

munkaszervezetben bekövetkező változások, a szervezet és tevékenység fejlesztése 

miatt) folyamatos karbantartást igényel, de az SZMSZ-től való esetleges bármilyen 

eltérés, vagy módosítás csak az ügyvezető hatáskörében történhet. 

 

 



  

I. Fejezet: A társaság bemutatása 

 

1. A társaság alapadatai: 

 A társaság neve: Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 A nevének hivatalos rövidítése: Gyevitur Nonprofit Kft. 

 A székhelye: 6750 Algyő, Téglás u 151. egyben a központi ügyintézés helye 

 A postacíme:  6750 Algyő, Téglás u. 151. 

 A telephelyei: 

− 6750 Algyő, Sport u. 9. 

 A jogállása: önálló jogi személy 

 Alapító okirat kelte: 2016. augusztus 01. 

 Alapító okirat bejegyzésének napja: 2016. augusztus 16. 

 Cégjegyzék száma: 06-09-010456 

 Adószáma: 13678412-2-06 

 Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 

A társaság tevékenységeihez kapcsolódóan a felügyeleti szerv: Algyő 

Nagyközség Képviselő-testülete 

 A társaság működési területe: Algyő Nagyközség közigazgatási területe 

 

2. A társaság tagja: 

 Alapítója:  Algyő Nagyközség Önkormányzata 

 Alapító székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u 40. 

 Alapító azonosítási száma: 3503 (törzsszám) 

 Tulajdoni hányada: 100 % 

 Jegyzett tőkéje: 3.000.000,- forint 

Alapító képviseletére jogosult: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 

Polgármestere 

 

3. A társaság belső szervei: 

3.1. Taggyűlés: A Ptk. rendelkezései szerint az egyszemélyes társaság legfőbb szerve 
(taggyűlés) hatáskörét és jogkörét Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete, 
vagy annak Szervezeti és Működési Szabályzata szerint feladat és hatáskörrel 
rendelkező szerve gyakorolja (a továbbiakban együtt alapító). Az alapítói döntéseket a 
polgármester kiadmányozza. 

 
A társaság a hatályos magyar jogszabályok, az alapító okirat, a társaság belső 
szabályzatai, valamint az alapító eseti döntései alapján fejti ki tevékenységét. 
 
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének 
jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági 
tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt. 
 

 



  

3.2. Ügyvezető: Bella Árpád 

A megbízatás kezdő időpontja: 2019.04.01. 

A megbízatás lejárta: 2024.03.31. 

 

Megbízás rendje, munkáltatói jog gyakorlása: Az ügyvezető kinevezése, megbízása, 

felmentése, vezetői megbízásának visszavonása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, 

összeférhetetlenség megállapítása Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő – 

testületének hatásköre, az egyéb munkáltatói jog gyakorlása pedig a mindenkori 

Polgármester hatásköre. 

A 2013. évi Ptk. 3:112§ (3). bekezdése alapján az egyszemélyes gazdasági társaságnál az 

egyedüli tag a vezető tisztségviselőnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő 

végrehajtani köteles. 

 

Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles. 

 

Az ügyvezető feladata, jogai és kötelezettségei: 

IV. fejezet. A. Vezetői szint: ügyvezető pontban részletezve 

 

3.3. Felügyelő-bizottság: 

A társaságnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik. A Bizottság testületenként jár el, 

tagjai sorából elnököt választ. A Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A 

Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van, határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogát és kötelességét a 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény határozza meg. Munkájukról és az 

ellenőrzés során tapasztaltakról szükség szerint, de legalább évente egyszer a taggyűlést 

köteles írásban tájékoztatni. 

 

3.4. Könyvvizsgáló: 

a.) Könyvvizsgáló jogai: 

A Társaság ügyeiről tájékozódni, információkat kérni, minden iratba betekinteni. 

A Társasággal munkaviszonyban álló vezető dolgozóktól írásbeli jelentést vagy szóbeli 

felvilágosítást kérni. 

A Társaság költségére, szakértői vizsgálatot kezdeményezni, illetve az ellenőrzött 

iratokat szakértővel megvizsgáltatni. 

A taggyűlésen részt venni és ott felszólalni. 

Fentieken kívül joga a Társaság pénztárának, értékpapír és áruállományának, 

szerződéseinek, valamint bankszámlájának a megvizsgálása. 

Joga van a számlaforgalom rendszeres ellenőrzésére, továbbá a taggyűlés által hozott 

döntések előkészítésénél jelen lehet. 

 

b.) Könyvvizsgáló kötelességei: 

A Társaság elszámolásait és egyéb dokumentumait a szükségesnek ítélt gyakorisággal, 

de legalább évente egyszer megvizsgálni. 



  

Minden fontosabb jelentést, mérleget, vagyonkimutatást, elszámolást stb., amely a 

taggyűlés elé kerül, előzetesen megvizsgálni és véleményezni. 

Haladéktalanul tájékoztatni a taggyűlést, abban az esetben, ha ellenőrzése során a 

Társaság működésében jogsértő vagy a Társaság érdekeivel ütköző tényeket tapasztal. 

A könyvvizsgáló kötelessége, hogy vizsgálatainak eredményét a taggyűlés elé terjessze, 

kötelessége, hogy őrködjön a felett, hogy a taggyűlés elé más szervtől kerülő jelentések 

valós adatokat tartalmazzanak, illetve a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek. Ezekre 

vonatkozóan a Könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e nélkül hozott határozatok 

érvénytelenek. Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság 

vagyonának jelentős csökkenése várható vagy olyan tényről, amely a vezető 

tisztségviselők a társasági törvényben meghatározott felelősséget vonják maguk után, 

köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. 

Ha a taggyűlés ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által 

megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi 

felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. 

 

3.5. Főkönyvelő: 

a.) Főkönyvelő feladatai: 

− részletesen dolgozza ki és tegyen javaslatot a társaság szerződéses kapcsolatainak 

koordinálására, 

− biztosítsa a főkönyvi könyvelés folyamatosságát, alakítsa ki és végezze el a társaság 

adózási és adójogi feladatait, valamint irányítsa és ellenőrizze az ezzel kapcsolatos 

analitikus nyilvántartások napra kész vezetését, a főkönyvi könyveléssel való 

egyezőséget 

− irányítsa és ellenőrizze a társaság pénzügyi és egyéb elszámolási-, 

bizonylatkezelési-, számlázási-, raktározási-, feladatait és rendszerét olyan módon, 

hogy az mindenben megfeleljen a törvényi előírásoknak és biztosítsa a társaság 

zavartalan működését 

− ellenőrizze a társaságnál keletkezett iratok helyességét (szerződés, számla, egyéb 

számviteli bizonylatok, elszámolások) formai és tartalmi szempontból 

− készítse el a társaság éves beszámolóját és közreműködjön a könyvvizsgálójával az 

éves beszámoló auditálása során 

− ügyvezető külön kérésére készítsen írásbeli tájékoztatást a társaságnál felmerülő 

adó-, munkaügyi-, és számviteli kérdésekkel, vitákkal kapcsolatosan 

− képviselje a társaságot a hatósági ellenőrzések, illetve külön felkérés alapján külső 

személyek, illetve társaságokkal való együttműködés során 

− negyedévente értékelje a társaság gazdálkodását 

 

3.6. Munkavédelmi képviselő: a munkavállalók által választott személy, aki a 

munkáltatóval való együttműködés során szorgalmazza az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó munkavállalói jogok és érdekek 

érvényesítését. 

 



  

a.) Munkavédelmi képviselő jogai: 

– jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen a 
munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos 
állapotáról, az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási 
megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról, a 
munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről; 

– a fentiekben meghatározott jogának gyakorlása keretében működési területén a 
munkahelyekre 

– munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól, részt 
vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a 
munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt 
foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, 
az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is; 

– tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést; 

– véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges 
intézkedés megtételét; 

– részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult 
kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés 
körülményeinek feltárásában; 

– indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat; 
– a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti 

észrevételeit; 
– jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel 

összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján 
szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a 
munkavédelmi hatósággal; 

– amennyiben a munkáltató köteles munkavédelmi szabályzat elkészítése, úgy e 
szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő egyetértése szükséges; 

– munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató 
részére; amennyiben pedig a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott munkáltató ezzel nem ért egyet, az Mt-ben 
szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet. 

 

Munkavédelmi képviselő: Kiss Krisztina Bernadett 

A megbízatás kezdő időpontja: 2021.06.11. 

A megbízatás lejárata: 2026.06.10. 

 

3.7. Üzemi megbízott: a munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét 

a Munka Törvénykönyvében (Mt.) biztosított úgynevezett részvételi jogok illetik meg. 

Ezek gyakorlására a dolgozók által választott üzemi megbízott jogosult. 

 

a.) Feladata, jogai: 

− a munkáltató döntéseiben való részvétel, melynek alapja a munkáltatók és 

munkavállalók együttműködése. 



  

− az éves szabadságolási terv előkészítésében való részvétel 

− véleményezheti a munkáltató a munkavállalók képzésével összefüggő terveit, a 

foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevételére, illetve a korengedményes 

nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseiket, 

− véleményezheti a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak 

tervezetét 

− minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet a munkáltatótól, amely a 

munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, 

valamint a hátrányos megkülönböztetés szabályainak megtartásával kapcsolatos. 

− csoportos létszámleépítés esetén a munkáltató a döntést megelőzően legalább 

tizenöt nappal köteles az üzemi megbízottal konzultációt kezdeményezni, és azt a 

döntésének meghozataláig vagy a megállapodás megkötéséig folytatni. 

 

Üzemi megbízott:  

A megbízatás kezdő időpontja:  

A megbízatás lejárata:  

A munkavállalóknak lehetőségük nyílt üzemi megbízottat választani, mellyel nem 

kívántak élni. 

 

II. Fejezet: A társaság tevékenységi körei 

 

Fő tevékenysége: 

 9604'08 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

 

Egyéb tevékenységei: 

5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás 

5520'08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

5530'08 Kempingszolgáltatás 

5590'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

7912'08 Utazásszervezés 

8559'08 M. n. s. egyéb oktatás 

9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

9609'08 M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás 

3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás 

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

3514'08 Villamosenergia-kereskedelem 

8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 

5621'08 Rendezvényi étkeztetés 

9102'08 Múzeumi tevékenység 

5510'08 Szállodai szolgáltatás 

5629'08 Egyéb vendéglátás 

5630'08 Italszolgáltatás 

6832'08 Ingatlankezelés 



  

7721'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

7311'08 Reklámügynöki tevékenység 

1392'08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

1721'08 Papír csomagolóeszköz gyártása 

3213'08 Divatékszer gyártása 

8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 

 

A társasági szerződésben rögzített tevékenységei során ellátja az alábbi 

feladatokat: 

A társaság a feladatait a társasági szerződésben meghatározott tevékenységekre 

meghatározott keretek között, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai 

szabályoknak, felügyeleti szervek előírásainak, határozatainak megfelelően végzi, az 

egyes engedélyekben rögzített feltételek biztosítása mellett. 

 

 

III. fejezet: A társaság feladata, célja telephelyenként részletezve: 

 

A./ Borbála Gyógyfürdő üzemeltetése 

 

1. A társaság célja: 

A pihenés, az üdülés, a testedzés, a tisztálkodás, a gyógyítás célját szolgáló 

gyógyfürdő, a nyilvánosság által igénybe vehető közfürdő (egészségügyi 

szolgáltatás, mesterséges fürdő (medence), és nyilvános a fürdési lehetőségek, 

szolgáltatások nyújtása. 

 

A társaság célja többek között a közfeladatok ellátása is, mely a Borbála 
gyógyfürdő telephelyén az alábbi közszolgáltatásokat foglalják magukba: 
 

a.) Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: 
 

− Fizikai közérzetet javító szolgáltatások, gyermekek és fiatalkorúak 
úszásoktatása. 

− Egyéb humán egészségügyi ellátás, időskorúak fizikai aktivitásának 
elősegítése. 

 
b.) Sport és ifjúsági ügyek: 
 
− A kötelező testnevelés óraszám megnövekedése miatt a helyi általános 

iskolából érkező gyermekek úszásának biztosítása iskolai időben, valamint a 
Borbála Fürdő sportpályáján egyéb órai sport jellegű tevékenység biztosítása. 

 
c.) Távhő szolgáltatás: 
 



  

− Az iskola és a sportközpont fűtése. 
 

Jogszabályi keret: 

− Közfürdő üzemeltetése és működtetése, szolgáltatás nyújtása 
(A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24) Korm. 
rendelet) 

− Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 
szóló 37/1996.(X.18.) NM rendelet 

− Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe 
vehető gyógyászati kezelésekről szóló 5/2014 (XI.19) EÜM rendelet. 

− A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet. 
 

2. Feladata: 

Közfürdő üzemeltetése és működése, szolgáltatás nyújtása keretében: 

Uszoda és strandfürdő szolgáltatások: 

(sportolási, pihenési és szórakozási lehetőségeket biztosító fürdőszolgáltatások, 

élmény-, úszó-, és fürdőmedencék üzemeltetése) 

(A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (XII. 21.) Korm. 

rendelet) 

Gyógyfürdő üzemeltetése 

A gyógyvíz felhasználásával hidroterápiás kezeléseket végez, egyéb fizikai 

gyógymódokat alkalmaz, együttesen, teljes körű ellátást nyújt. 

(Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., A természetes gyógytényezőkről szóló 

74/1999. (XII. 25.) EüM r.) 

 

B./ Mintakonyha és étterem üzemeltetése 

 

1. A társaság célja: 

Elsősorban Algyő Nagyközség közigazgatási területén belül közétkeztetési 

feladatok ellátása. A társaság kiemelt célja az algyői intézmények lakóinak, a 

nagyközség területén élő, idős rászoruló embereknek, valamint az algyői 

munkahelyeken dolgozóknak az étkeztetése. Társaságunk tevékenysége során 

törekszik az 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet betartására, a közétkeztetésben 

javasolt az élettani szükségleteknek megfelelő minőségű és tápértékű étkeztetés 

biztosítására. 

A társaság célja többek között a közfeladatok ellátása is, mely a Mintakonyha és 
étterem üzemeltetése alatt az alábbi közszolgáltatásokat foglalják magukba: 
 
a.) Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
 

− Az óvodába járó gyermekeknek és az általános iskola tanulóinak napi 
háromszori étkeztetése. 

 
b.) Szociális szolgáltatások és ellátások 
 



  

− Szociális étkeztetés, önkormányzati szempontból rászorultak étkeztetése, 
nyári diákétkeztetés. 

− Idősek napközi otthonában történő szociális étkeztetés. 
 

2. Feladata: 

−  600 adagos konyha működtetése. 

  A konyha elsősorban az algyői lakosok és intézmények ellátását szolgálja. 

− Étterem működtetése 

A’la carte, bisztró menü étkeztetés biztosítása 

Hotel vendégeinek étkeztetése 

Rendezvények lebonyolítása 

Rendezvényekre helyszín és szolgáltatás biztosítása 

 

C./ Levendula Hotel üzemeltetése 

 

1. A társaság célja: A Levendula Hotel működtetésével az algyői turizmust segíti elő, 

valamint a fürdő jobb kihasználását kívánja biztosítani. A Levendula Hotel a 

település egyetlen kereskedelmi szálláshelyet kínáló objektuma. 

 

2. Feladata: 

− 18 szobás hotel működtetése 

− Horgász apartman üzemeltetése 

− Településre érkező turisták, vendégek elszállásolása 

− Egyéb programszervezés 

 

D./ Algyői Fehér Ignác Általános Iskola konyha 

 

1. A társaság célja: 

Elsősorban közétkeztetési feladatok ellátása. A társaság kiemelt célja többek 

között az algyői intézményben tanuló gyermekek étkeztetése. Társaságunk 

tevékenysége során törekszik az 37/2014 (IV.30) EMMI rendelet betartására, a 

közétkeztetésben javasolt az élettani szükségleteknek megfelelő minőségű és 

tápértékű étkeztetés biztosítására. 

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola konyha részlegének üzemeltetése alatt az 

alábbi közszolgáltatást foglalják magukba: 

 

a.) Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások: 
 

− Az általános iskola tanulóinak napi háromszori étkeztetése. 
 

IV. Fejezet: A társaság szervezete: a társaság szervezeti felépítése 

A társaság az egyes tevékenységeinek végzése során egységes szervezeti rendszerben 

működik, nem különül el önálló szervezeti egységekre, de a 2000. évi C. Számviteli 

törvény (Szvt.) keretein belül, a vezetői információ biztosítása érdekében a végzett 



  

tevékenységek bevételeit és költségeit szervezeti egységenként is megállapítja. 

 

A társaság szervezeti felépítését az 1. sz. függelék mutatja be. 

 

A./ Vezetői szint: 

Munkakör megnevezése: Ügyvezető 

A ta rsasa g u gyvezeto je egyben mind a ne gy szervezeti egyse g elso sza mu  vezeto je, 

szeme lye ben ella tja a ta rsasa g minden teru lete n a vezeto i feladatokat. 

 

Jogállasa: 

Az ügyvezető vezetőnek minősül. 

 

Az ügyvezető munkáltatói jogköre: 

Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogok teljes köret – a kinevezési es egyéb 

munkáltatói jogokat – a társaságnál foglalkoztatottak tekintetében. 

Elkészíti, a dolgozók munkaköri leírását, munkarendjét, indokolt esetben eltérő 

igénybevételüket elrendeli, illetve engedélyezi. 

Közvetlen irányítása alá tartoznak a vezetők: szálloda-konyha üzletvezető, fürdővezető, 

valamint a főkönyvelő, számviteli ügyintéző, irodavezető, irodai asszisztens. 

 

Az ügyvezető feladata, jogai és kötelezettségei: 

− a ta rsasa g u gyeinek vitele, 

− a ta rsasa g ke pviselete harmadik szeme lyekkel szemben, illetve hato sa gok e s 

bí ro sa gok elo tt, 

− minden olyan ke rde s elbí ra la sa, do nte s meghozatala, amelyet a to rve ny, a 

ta rsasa gi szerzo de s vagy taggyu le s hata rozata nem utal kifejezetten a taggyu le s 

hata sko re be. 

− a ta rsasa g dolgozo i tekintete ben a munka ltato i jogokat gyakorolja. 

− a ta rsasa g szervezete nek, mu ko de se nek megszerveze se azzal, hogy to rekedjen 

minden teru leten a szolga ltata s mino se ge nek javí ta sa ra, e teve kenyse g nagy 

hate konysa ggal, jo  szí nvonalon to rte no  ella ta sa ra, 

− to rekedjen a feladatella ta shoz optima lis le tsza mstruktu ra kialakí ta sa ra, 

− kiemelt feladatke nt jelo li meg az alapí to  a hate kony e s raciona lis gazda lkoda st, a 

takare kos gazda lkoda st, az optimaliza la s ige nye vel e s mindennek folyamatossa  

te tele t a mu ko de s sora n, 

− a ta rsasa g vagyona nak mego rze se, gyarapí ta sa, 

− a ta rsasa g to ke je eredme nyes, rugalmas mu ko dtete se, 

− a szolga ltata sok megfelelo  mino se gbeli elve gze se, 

− ko teles az a ltala ira nyí tott szervezet sikeres e s eredme nyes mu ko de se e rdeke ben 

hata sko re ben mindent megtenni, illetve a hata sko re t meghalado  ke rde sekben a 

taggyu le st a szu kse ges inte zkede sre felhí vni. 

− a ta rsasa g u zleti terve ben, a taggyu le s e s a felu gyelo  bizottsa g hata rozataiban 



  

foglaltakra figyelemmel ko teles elja rni. 

− ta rsasa gi jogi jogviszony ba rmilyen forma ban to rte no  megszu ne se esete n ko teles 

a munkako re t, a ta rsasa g teljes dokumenta cio ja t, a birtoka ban le vo  informa cio kat 

a megjelo lt szeme lynek halade ktalanul a tadni. 

− helyettesí te se ro l a ta volle te ido tartama ra mindenkor ko teles gondoskodni. 

− tova bbi ta rsasa gi jogi jogviszonyt le tesí thet. 

− kijelenti e s ko telezi maga t arra, hogy a gazdasa gi ta rsasa gokro l szo lo  2013. e vi V. 

to rve ny (a tova bbiakban: Ptk.) 3:115.§- a szerinti o sszefe rhetetlense gi elo í ra sokat 

ismeri, azokat betartja. 

 

B./ Beosztott vezetői szintek: 

1. Fürdővezető (2. számú függelék) 

2. Szálloda és Konyha-üzletvezető (3. számú függelék) 

 

C. / Egyéb, szakmai, kisegítő, fizikai munkakörök szintje, jogállásuk, feladatkörük 

Jogállásuk: 

A beosztott szakmai, kisegítő, egyéb munkakörök, fizikai munkakörökben alkalmazottak 

munkaviszonyba történő foglalkoztatása az ügyvezető jogkörébe tartozik, és 

felettük gyakorolja a teljes munkáltatói jogot. 

 

Borbála Gyógyfürdő 

1. Fürdővezető (X. számú függelék) 

2. Fürdő-pénztáros (8. számú függelék) 

3. Úszómester (10. számú függelék) 

4. Vízgépész (11. számú függelék) 

5. Gyógymasszőr (12. számú függelék) 

6. Takarító (13. számú függelék) 

7. Fizioterápiás asszisztens (X. számú függelék) 

8. Medenceőr (X. számú függelék) 

 

Mintakonyha-étterem 

1. Szálloda- Konyhavezető (X. számú függelék) 

2. Élelmezésvezető (15. számú függelék) 

3. Szakács (17. számú függelék) 

4. Felszolgáló, pultos (18. számú függelék) 

5. Konyhai kisegítő (20. számú függelék) 

6. Ételkiszállító (X. számú függelék) 

 



  

Levendula Hotel 

1. Számviteli ügyintéző (X. számú függelék) 

2. Bérelszámoló (25. számú függelék) 

3. Ált. Irodai adminisztrátor (26. számú függelék) 

4. Udvaros (27. számú függelék) 

5. Recepciós (29. számú függelék) 

 

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Konyha 

1. Takarító (17. számú függelék) 

2. Konyhai kisegítő (20. számú függelék) 

 

A szakács és konyhai kisegítő munkakörben dolgozó munkavállalók munkaköri 

leírásai a Gyevitur Nonprofit Kft. összes termelőegységeire egyaránt vonatkoznak! 

 

Az ügyvezető a munkaszerződés megkötésekor a munkavállaló részére munkaköri 

leírásban rögzíti az egyes munkavállalók feladatát, hatáskörét, felelősségét. 

A munkaköri-leírások az SZMSZ függelékét képezik. 

 

V. Fejezet: A társaság működési rendje 

 

A társaság ügyvezetője munkáját a 2003. évi V. Polgári törvénykönyvről szóló törvény 

ügyvezetőre vonatkozó 3:112§-3:118§ foglaltaknak megfelelően (Alapító okirat VI. 

Fejezet) és a felette munkáltatói jogokat gyakorló Algyő Község Képviselőtestülete által 

a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően végzi. Az ügyvezető biztosítja a társaság 

jogszerű, a tevékenységek szakmai elveinek megfelelő működését. Az ügyvezető 

munkáltatói és fegyelmi jogkörébe tartoznak a társasággal munkaviszonyban álló 

munkatársai. 

Képviseli a társaságot más szervek, a gazdasági élet egyéb szereplői, harmadik 

személyek felé. 

 

1) A társaság aláírás rendje: 

A képviseleti jogok gyakorlója az ügyvezető, a képviselet körében, a társasági szerződés 

VII. fejezetében foglaltak megfelelően aláírási jogot is gyakorol. A társaság nevében az 

ügyvezető egy személyben jogosult kötelezettséget vállalni. Az aláírási jog a feladat 

gyakorlása során hozott döntések, illetve megtett intézkedések és egyéb anyagok 

egyszemélyi aláírását jelenti. 

Távolléte esetére, jogköröket meghatározva az ügyvezető helyettes aláírót jelölhet ki 

ügyek meghatározott csoportjára. A helyettes csak a szigorúan, a szűkített jogkörének 

megfelelően írhat alá. 

Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett a helyettes írja alá az aláírásra 

jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a helyettesként aláíró „h” betűt 



  

köteles alkalmazni. 

 

2) Munkáltatói jogok gyakorlása: 

Az ügyvezető a 2013. évi V. Ptk. és a Társasági szerződésben számára biztosított jogok 

alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A beosztott vezetői szintek munkavállalói munkáltatói jogokat nem gyakorolnak. 

 

3) Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása: 

Az ügyvezető a társaság teljes működési területén, székhelyén és telephelyein, 

tevékenységi köreiben, a társaság egészére vonatkozóan utasítási és ellenőrzési jogot 

gyakorol. Ennek keretében a társaság valamennyi dolgozóját utasíthatja, 

beszámoltathatja a végzett munkáról. 

 

Az utasítás teljesítése megtagadható, ha annak végrehajtása a dolgozó egészségét vagy 

testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy egyébként az érdekeit védő 

jogszabályba ütközik. 

 

4) Helyettesítés és munkakör átadás-átvétel rendje: 

A helyettesítés és a munkakör átadás – átvétel szabályozásának célja a feladatok 

ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. 

A társaság képviseletét az ügyvezető látja el, akadályoztatása esetén a szálloda és 

konyha-üzletvezető megbízással, a megbízásban megjelölt időtartam alatt látja el. 

  



  

A folyamatos működés feladatait az egyes munkakörökben a következő helyettesítések 

ellátásával kell biztosítani: 

 

Helyettesített                                         Helyettesítő 

                                  munkakör megnevezése 

 

Ügyvezető    Szálloda és Konyha-üzletvezető 
 

Fürdővezető    Ügyvezető 
 

Szálloda és Konyha-üzletvezető Ügyvezető 
 

Főkönyvelő Harmadik féllel kötött szerződés értelemében 
részben a számvitel ügyintéző, irodavezető, 
részben bérelszámoló 

 

Bérelszámoló    Számviteli ügyintéző 
 
Számviteli ügyintéző  Bérelszámoló 
 
Élelmezésvezető   Szálloda és Konyha-üzletvezető 
 
Úszómester    Ügyvezető és Fürdővezető 
 
Medenceőr    Úszómester 
 
Fürdő Pénztáros   Fürdő Pénztáros 
 
Felszolgáló    Felszolgáló 
 
Szakács    Szakács 
 
Konyhai kisegítő   Konyhai kisegítő 
 
Takarító    Takarító 
 
Udvaros    Ételkiszállító 
  

 Vízgépész    Fürdővezető 
 
 Recepciós    Szálloda és Konyha-üzletvezető 
 

Gyógymasszőr   Gyógymasszőr 
 
Ált. Irodai Adminisztrátor  Számviteli ügyintéző, bérelszámoló 
 
Étel kiszállító    Felszolgáló 
 
Fizioterápiás asszisztens  Harmadik féllel kötött szerződés 



  

 

Valamennyi munkakörben csak hosszabb - két hetet meghaladó – távollét esetében 

jegyzékben kell átadni a folyamatban lévő ügyeket, intézkedést igénylő feladatokat. Ez 

alól kivétel a házipénztári helyettesítés, mivel a pénztár átadásáról – időtartamtól 

függetlenül - jegyzőkönyvet kell felvenni és elvégezni a készpénzkezelési szabályzatban 

meghatározott feladatokat. 

 

5) A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök és kötelezettségek: 

 

A kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjét e szabályzat, a Ptk. alapján 

készült Társasági szerződés, valamint Szvt. és az alapján készült szabályzatokban 

előírtak alapján határozza meg. 

 

Kötelezettségvállalás 

Kötelezettségvállalásra az ügyvezető jogosult. Az ügyvezető távollétében az általa 

írásban megbízott személy, a megbízásban rögzített feladatokra vállalhat 

kötelezettséget. 

 

Érvényesítés 

Az érvényesítés az utalványozást megelőzően, annak alátámasztására szolgáló, a 

gazdasági esemény megtörténtének, a bizonylat valódiságának igazolása. A kiadás 

teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése, (az utalványozás), előtt az 

okmányokat (számlák, szerződések stb.), a munkaterület felelősének, a gazdasági 

esemény valódisága alapján ellenőrizni, és érvényesíteni kell. Az érvényesítést, a 

bizonylaton szereplő esemény megtörténtét, (a szolgáltatás elvégzését, a számlán 

szereplő anyag, eszköz mennyiségét igazolást, a feladat kijelölt felelőse, végrehajtója 

teszi meg. Az érvényesítés megtörténtét aláírásával igazolja. Az okmányok tartalmi 

érvényesítését a feladat ellenőrzésére kijelölt személy, a bizonylatok alaki és számszaki 

ellenőrzését a számviteli ügyintéző végzi. Az érvényesített okmányokat ezt követően a 

felelős átadja utalványozásra. 

 

Utalványozás 

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése az 

utalványozás. Utalványozásra az érvényesítés után kerül sor. Az érvényesített okmányt 

az ügyvezető utalványozza. Utalványozást követően lehet pénzügyileg elszámolni a 

bizonylattal. 

 

 6.) Az iratkezelés rendje: 

 

Az iratkezelés központi iratkezelés keretében, a pénzügyi- gazdasági területen, a 

társaság székhelyén, a gazdasági irodán a számviteli ügyintéző és az ügyvezető által 

történik. A központi iratkezelésen (iktatás, irattárazás) minden, a társaságtól kimenő és 

bejövő iratnak, dokumentumnak át kell menni, függetlenül a kiállítótól, az ügyintézőtől, 



  

telephelytől. 

A pénzügyi gazdasági számviteli területet érintő kimenő és beérkező iratokat, számlákat 

iktatni, azonosító számmal (iktatószám) ellátni kell. A feladatot a számviteli ügyintéző, 

irodai asszisztens látja el a postázással és irattárazással együtt. 

A társaság tevékenységét érintő, bármilyen elektronikus levelezést (e-mail), biztonságos 

módon menteni kell, hogy az bármikor, az arra meghatalmazottak részére olvasható, 

megtalálható legyen. Kötelezettség vállalást, e-mailen csak az ügyvezető engedélyével 

lehet tenni, és azt ki kell nyomtatni és átadni iktatásra. A társaság tevékenységével 

kapcsolatos elektronikus levelezést csak a társaság hivatalos e-mail címein lehet tenni. 

Az utalványozott pénzügyi- gazdasági- számviteli területet érintő iratokat, számlákat a 

könyvelési szerződésben foglaltak szerint kell átadni, és a mérlegzárást követően 

átvenni a könyvelési vállalkozónak/tól. Az átadás –átvétel fizikai megvalósítása a 

számviteli ügyintéző feladata. 

 

Az iratkezelés során a feladat: 

A társaságnál készült, valamint más szervtől, személytől érkezett küldemények átvétele, 

nyilvántartása (érkeztetés, ill. iktatás, továbbítása, postázása, irattárazása, őrzése és 

selejtezés) valamint tárolása, megőrzése az elévülési ideig. 

 

Az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- 

és hatáskörök meghatározása: 

 

Az iratkezelés folyamatát az ügyvezető határozza meg: 

− az iratkezelés személyi és szervezeti feltételeinek kialakítását, 

− az iratkezelés ellenőrzését, 

− az iratkezelést végző személy feladatait, 

 

Az ügyvezető iratkezelési feladata: 

A társasághoz érkezett 

− küldemények átvétele, felbontása, 

− továbbítása az iratkezelő számára. 

 

A társasághoz érkezett küldemények átvétele, felbontását követően a beérkező 

iratok, számlák továbbítása az illetékes vezetőhöz az alábbiak szerint: 

− a beérkező iratok, számlák iktatása, az iratra az iktatószám felírása 

− az irat, számla kiadása az illetékes egység (fürdő, konyha, szálloda) vezetőjének a 

beérkezését követő 2 napon belül 

− az illetékes vezető köteles a részére átadott iratokat, számlákat a munkaszám 

megjelölése mellett a teljesítést igazoló ellenjegyzésével ellátni, a részére történő 

átadást követő 1 napon belül. 

− amennyiben az irat és/vagy számla mindegyik vagy több egység vezetőjét érinti, 

az egység vezető ebben az esetben is köteles a munkaszám megjelölésével, és a 

saját egységét érintő költségek kigyűjtésével és összesítésével, a teljesítést 



  

ellenjegyzésével igazolni.  

− az egységvezetők által a megfelelő munkaszámmal ellátott és aláírásukkal ellátott 

tejesítést igazoló iratok, számlák visszavételezése 

− az irat továbbítása az ügyvezető részére 

 

Az iratkezelő feladata: 

Az ügyvezető által átnézett beérkező iratok, számlák 

− iktatása, az iratra az iktatószám felírása, 

− az irat kiadása és visszavétele, 

− az irat továbbítása az ügyvezető által meghatározott személyek felé, 

− az irat lefűzése a tartalmának megfelelő tároló dossziéba a megőrzés 

biztosítására, 

− a határidőn túl lévő irat kiemelten kezelendő, és az ügyvezetőt azonnal 
tájékoztatni kell. 

 

Az iratkezelés feladatait a számviteli ügyintéző, irodai asszisztens, az ügyvezető 

ellenőrzése mellett végzi. 

 

 7.) Bélyegző használat, nyilvántartás: 
 

A Társasági szerződésben meghatározott elnevezés, vagy a rövid cégnév, valamint a 

társaság székhelyének, telephelyének címe és az ügyvezető engedélyével más, a társaság 

adatát (adószám, bankszámlaszám stb.) tartalmazó bélyegző az elkészítését követően 

nyilvántartásba kerül. 
 

A nyilvántartás tartalmazza a bélyegző jól olvasható lenyomatát, azonosító adatát (pl: 

szám), a dátumot, amikor készült, és a használatra való kiadás időpontját, valamint az 

ügyvezető és fürdővezető által meghatározott visszaszolgáltatási időpontot. 

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból mindenkor megállapítható legyen a 

bélyegző, használója, kezelője, akár visszamenőlegesen is. 
 

Bélyegzőt csak az ügyvezető által meghatalmazottak használhatnak, a 

meghatalmazásban megfogalmazott esetekben. 

A megkopott, vagy egyéb okokból már nem használható bélyegzőt be kell vonni, és 

selejtezni kell. A selejtezés időpontját a bélyegző nyilvántartásba be kell írni. 
 

A bélyegző nyilvántartást a számviteli ügyintéző vezeti. 
 

8.) Munkaidő, munkarend 
 

Munkaidő 

A Gyevitur Nonprofit Kft valamennyi telephelyén a munkavállalók munkaideje: napi 8 

óra munkaidő alapulvételével megállapított kéthavi munkaidőkeret, mely egy páratlan 

és az azt követő páros sorszámú hónapot foglalja magába. A Vendéglátó „Ágazati 



  

kollektív szerződés” alá tartozó tevékenységeknél háromhavi munkaidőkeret került 

megállapításra. Háromhavi munkaidőkeret kezdő napja minden naptári negyedév első 

napja, és befejező napja minden naptári negyedév utolsó napja. 
 

Borbála Gyógyfürdő 

A Gyevitur Nonprofit Kft Borbála Gyógyfürdő nevű telephelyén a munkavállalók 

munkaideje: napi 8 óra munkaidő alapulvételével megállapított kéthavi 

munkaidőkeret, mely egy páratlan és az azt követő páros sorszámú hónapot foglalja 

magába. Abban az esetben, ha a munkaviszony nem egy páratlan sorszámú hónap első 

napján kezdődik, az első munkaidőkeret a munkaviszony kezdő napját követő, soron 

következő páros sorszámú hónap utolsó napjáig tart, majd ezt követően a kéthavi 

munkaidőkeretek egy páratlan sorszámú és egy páros sorszámú hónapot foglalnak 

magukba. 
 

A hivatalos munkaidő az alábbi: 

Borbála Gyógyfürdő nyitva tartását figyelembe véve a heti munkaidő beosztás alapján 

előre kiadva a beosztást a dolgozóknak. 
 

Borbála Gyógyfürdő nyitvatartása:       hétfőtől – vasárnapig    8.00 - 20.00 óráig. 

 

Mintakonyha-étterem 

A Gyevitur Nonprofit Kft Mintakonyha-étterem nevű telephelyén a munkavállalók 

munkaideje napi 8 óra munkaidő alapulvételével megállapított kéthavi és háromhavi 

munkaidőkeret. Kéthavi munkaidőkeret egy páratlan és az azt követő páros sorszámú 

hónapot foglalja magába. Abban az esetben, ha a munkaviszony nem egy páratlan 

sorszámú hónap első napján kezdődik, az első munkaidőkeret a munkaviszony kezdő 

napját követő, soron következő páros sorszámú hónap utolsó napjáig tart, majd ezt 

követően a kéthavi munkaidőkeretek egy páratlan sorszámú és egy páros sorszámú 

hónapot foglalnak magukba. Háromhavi munkaidőkeret kezdő napja minden naptári 

negyedév első napja, és befejező napja minden naptári negyedév utolsó napja. 

A munkáltató az Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége és a Vendéglátó és 

Idegenforgalmi Szakszervezet között 1997. május 21-én Budapesten megkötött 

„VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS” – a továbbiakban, mint 

„Ágazati Kollektív Szerződés” – hatálya alá tartozik. 

A hivatalos munkaidő az alábbi: 

Levendula Étterem nyitvatartását figyelembe véve a heti munkaidő beosztás alapján 

előre kiadva a többműszakos beosztást a dolgozóknak. 
 

Levendula Étterem nyitvatartása: 

hétfőtől – péntekig    11.00 - 14.00 óráig. 

szombaton                 zárva. 

vasárnap                    zárva 

 
Levendula Hotel 



  

A Gyevitur Nonprofit Kft Mintakonyha-étterem nevű telephelyén a munkavállalók 

munkaideje napi 8 óra munkaidő alapulvételével megállapított kéthavi és háromhavi 

munkaidőkeret. Kéthavi munkaidőkeret egy páratlan és az azt követő páros sorszámú 

hónapot foglalja magába. Abban az esetben, ha a munkaviszony nem egy páratlan 

sorszámú hónap első napján kezdődik, az első munkaidőkeret a munkaviszony kezdő 

napját követő, soron következő páros sorszámú hónap utolsó napjáig tart, majd ezt 

követően a kéthavi munkaidőkeretek egy páratlan sorszámú és egy páros sorszámú 

hónapot foglalnak magukba. 

A munkáltató az Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége és a Vendéglátó és 

Idegenforgalmi Szakszervezet között 1997. május 21-én Budapesten megkötött 

„VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS” – a továbbiakban, mint 

„Ágazati Kollektív Szerződés” – hatálya alá tartozik. 

A hivatalos munkaidő az alábbi: 

Levendula Hotelben recepciós szolgáltatás hétfő-péntek 8.00-16.00 idősávban valósul 

meg, amennyiben ezen időkereten kívül kell a vendégeket fogadni/elbocsátani akkor 

minden esetben távsegítséggel oldják ezt meg. 

 

9.) Belső ellenőrzési rendszer 

◦ A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer 

◦ Felügyelő Bizottság ellenőrzése 

 

1. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítani kell, hogy a 

− A Nkft valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja 

összhangban legyen a szabályszerűség, a szabályozottság és megbízható 

gazdálkodás elveivel. 

− Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 

visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra. 

− Megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a Nonprofit 

Kft gazdálkodásával kapcsolatosan. 

− A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és 

összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek. 

− A rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és 

megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

 

Napi ellenőrzés 

− Az ügyvezető és fürdővezető, szálloda és konyha-üzletvezető minden nap ellenőrzi 

a műszaki és technológiai előírások betartását, valamint a napi feladatok 

elvégzését. 

− A pénztárgépet kezelő munkavállalók napi elszámolását (pénztárosok, pincérek, 

recepciósok) közvetlen felettesük ellenőrzi, elszámolásukat a számviteli ügyintéző 

naponta végzi. 



  

− A beérkező számlákat számszakilag a továbbítás előtt a számviteli ügyintéző 

ellenőrzi. 

 

Havi ellenőrzések 

− A szálloda és konyha-üzletvezető, számviteli ügyintéző beszámolása és 

tevékenységi naplók alapján a dolgozók munkáját az ügyvezető és fürdővezető 

ellenőrzi. 

− Az egységvezetők havi összesítéseit (bevétel, kiadás) az ügyvezető és fürdővezető 

ellenőrzi. 

 

Éves ellenőrzések 

− Az éves költségvetés számviteli ügyintéző által összesített adatait az ügyvezető és 

fürdővezető és szálloda és konyha-üzletvezető ellenőrzi. 

− Az eszközök és készletek ellenőrzése leltárral történik. 

 

2. A Felügyelő bizottság ellenőrzése 

− véleményezi az éves költségvetési javaslatot (üzleti tervet)  

− figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, 

értékeli az az előidéző okokat, 

− ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 

bizonylati fegyelem érvényesítését. 

 

 10.) Dohányzás: 

A Gyevitur Nonprofit Kft összes munkaterületén csak a kijelölt helyeken szabad 

dohányozni. 

 

V. Fejezet: Az alaptevékenység feltételei, forrásai 

 

A Nonprofit Kft tevékenységeinek feltételei, forrásai: 

A társaság alapítója, az alapítói vagyonnal biztosította a tevékenységeinek feltételeit. A 

társaság gazdasági tevékenysége végzése során bevételeiből fedezi költségeit. 

Az alapító tulajdonos, Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

gondoskodik a társaság bevételeinek támogatással történő kiegészítéséről azon 

tevékenységek esetében, amelyeknél a társaság az önkormányzat érdekkörébe tartozó 

feladatot lát el. ( Pl. óvodai, iskolai úszás-oktatás). 

A képviselő-testület biztosítja, és bocsájtja rendelkezésre, az érdekkörébe tartozó 

fejlesztések forrásait, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

Az alapító, a társaság tevékenységeinek végzéshez, a felmerülő veszteség pótlására 

pótbefizetést eszközölhet. 

 

 

Önkormányzati vagyon, a vagyonnal való rendelkezés: 



  

Az Alapító az alapítói tőke befizetésén felül a társaság tevékenységének végzéséhez az 

Önkormányzat vagyonából egyes vagyonelemeket a társaság működtetésébe rendel. Az 

átadott vagyonelemeket a társaság a saját vagyonától elkülönítetten – a Számviteli 

politikában meghatározottak szerint- tartja nyilván. A leltár szerinti átadást követően a 

társaság a vagyonnal a jó gazda gondosságával bánik. 

Ingatlanvagyon: 

− az önkormányzat a vagyonát jelentő ingatlanokat a Nonprofit Kft. 

üzemeltetésébe adja. A társaság a használatra kapott ingatlan vagyont a 0. 

számlaosztályban tartja nyílván. 

− A használatba adott ingatlan vagyonnal való rendelkezési jog gyakorlására a 

vagyonrendelet szabályai irányadók. 

Ingóvagyon:  

− Az önkormányzat a vagyonát képező eszközöket a Nonprofit Kft üzemeltetésébe 

adja. A társaság a használatra kapott ingó vagyon elemet jelentő eszközöket a 0. 

számlaosztályban elkülönítetten tartja nyílván. 

− Az ingó vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlására az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglalt szabályok vonatkoznak. 
 

A társaság gazdálkodása: 

A Nonprofit Kft a jóváhagyott éves üzleti terv (költségvetés) alapján, a gazdasági- 

pénzügyi szabályzatokban, foglaltaknak megfelelően gazdálkodik. 
 

Költségvetés tervezése, üzleti terv: 

A költségvetési terv javaslatot üzleti terv formájában a Nonprofit Kft ügyvezetője és 

fürdővezetője nyújtja be és Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

jóváhagyását követően válik hatályossá. 
 

A költségvetési előirányzattal való gazdálkodás: 

A Nkft ügyvezetője és fürdővezetője az éves üzleti tervben jóváhagyott előirányzat 

keretein belül gazdálkodik. 

 

A feladatellátás forrásai: saját pénzeszköz és az önkormányzat költségvetése szerinti 

helyi önkormányzati támogatás: 

Saját pénzeszköz: 

A társaság saját bevételei: 

− Napijegyes fürdőbelépők 

− Bérletes fürdőbelépők 

− OEP szolgáltatás bevételei 

− Étkeztetés bevételei 

− Szállodai szolgáltatás bevételei 

− Egyéb szolgáltatás 

− Hőszolgáltatás bevételei 

 



  

Önkormányzati költségvetési előirányzatok: az önkormányzat éves költségvetési 

rendelete magába foglalja a Gyevitur Nonprofit Kft részére elkülönített költségvetési 

előirányzatait. 

Átvett pénzeszközök: 

− önkormányzati támogatás 

− önkormányzat fejlesztési támogatása 

− az önkormányzat veszteség pótlása 

 

A fejlesztési koncepciókhoz kapcsolódó pályázatok készítése: a társaság a 

tulajdonos jóváhagyása, támogatása mellett fejlesztési pénzeszközök bevonására 

pályázatokat nyújt be. 

− pályázati átvett pénzeszköz 

 

VI. Fejezet: Titoktartás 

 

A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a 
társaságra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat 
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a 
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek a társaságra 
vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Mk tv. 103.§ (3.) 
Személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok 
vagy üzleti titok birtokába jut és azt jogtalanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb 
módon visszaél. 
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, 
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő 
megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult 
a szükséges intézkedéseket megtette. 
A társaság munkatársai kötelesek a tudomásukra jutott adatok és tények nyilvántartása 
és kezelése, valamint az általuk adott információk során, – kivéve a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettséget – az alábbi törvények 

− a 2011. évi CXII. törvény az Információs önrendelkezési jogról és információ 
szabadságról,  

− a 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről, 
− a 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről  

rendelkezéseit kell alkalmazni a titoktartásra és az adatok védelmére. 
 
VII. Fejezet: Kapcsolódó szabályzatok 

 

A szervezeti és működési szabályzathoz kacsolódó szabályzatok, egyéb 

dokumentumok: 

Függelékét képező belső szabályzatok: 

− Borbála Gyógyfürdő Üzemeltetési Szabályzat 

− Számviteli Politika 

− Számlarend és értékelési szabályzat 



  

− Pénzkezelési Szabályzat 

− Eszközök és források leltározási, leltárkészítési szabályzat 

− Selejtezési szabályzat 

− Munkaruha szabályzat 

− A rádiótelefonok használatának szabályzata 

− Cafeteria szabályzat 

 

Függeléket képező egyéb dokumentumok: 

− szervezeti felépítés 

− munkaköri leírások 

 

 

 

Kelt: Algyő, 2021. október 21. 

 

 

 

 

Bella Árpád 

                      ügyvezető  

 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

77/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. részére működési támogatás kérése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 

megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Gyevitur Nkft. részére működési 

támogatás kérése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjének 

kérelmét, és a Gyevitur Nkft. részére 1.452.000,- Ft, azaz Egymillió-
négyszázötvenkétezer forint működési támogatást állapít meg az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2021. évi költségvetése, „GYEVITUR Nkft. Saját tőke rendezés” 
költségvetési sor terhére. 

 
Kifizetési határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Pénzügyi és Adócsoport vezető 

 
2. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy a jövőben, pénzügyi eltérés 

esetén részletesebb indoklással lássa el/támassza alá kérelmét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevitur Nkft. 
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. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

78/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. fejlesztési támogatás kérelme 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Gyevitur Nkft. fejlesztési támogatás 
kérelme” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem támogatja az előterjesztés szerinti 
felújítások (Levendula szálló esetében a zöldség tározó raktár felújítása, a Borbála fürdő 
esetében a medencékben burkolatának javítása) elvégzését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

79/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda 2021/2022. nevelési évi munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Az Algyői Szivárvány Óvoda 2021/2022. nevelési 
évi munkaterve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja 

az Algyői Szivárvány Óvoda 2021/2022. nevelési évi munkatervét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

80/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári 

táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból 
támogatott nyári táborokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a nyári 
gyermektáborokról szóló beszámolókat. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszöni a gyermektáborokat szervezők és 
segítők munkáját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szervezetek vezetői 
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. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

81/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy:  A 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október 21. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési 
javaslatai” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerint 
elfogadja Algyő Nagyközség 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési 
javaslataiban foglalt beruházási tervet, irányokat azzal, hogy a költségvetési 
koncepció fejlesztési javaslatai kerüljenek kiegészítésre az alábbiakkal: 

− TOP-os pályázatok fejlesztési lehetőségei 
− futópálya kialakítása 
− a Szamóca utca és a Kastélykert utca kereszteződésénél lévő „S” kanyar 

helyett körforgalom kialakítása, továbbá 
− az előterjesztés szerinti táblázat Beruházások II. részéből a Közlekedés-

biztonsági fejlesztések kerüljenek át a Beruházások I. részbe, 
− az előterjesztés szerinti táblázat Beruházások II. része egészüljön ki a 

Csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása sorral. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 

elkészítésénél a javasolt fejlesztéseket vegye figyelembe. 
 

 

 

 

 

 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

82/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2021 – 

2026. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 2021 – 2026.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a 2021 – 2026. 
év közötti időszakra vonatkozóan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

Melléklet a 82/2021. (X.21.) Kt. határozathoz 

 

 

 

 
 

 

 

Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 
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„Felelősek vagyunk mindenért, 

amit az emberekkel, az embereknek 

és az emberekért cselekszünk.” 

 

 

 

(Albert Schweitzer) 
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I. Bevezetés 

 

 

A szolgáltatástervezési koncepciónak a különböző szolgáltatások fejlesztésére, a szükséges 

tárgyi-személyi feltételek biztosítására, a szakmai feladatok ellátására és teljesítésre, egy 

átgondolt, megalapozott fejlesztési elképzelésre érdemes épülnie. Ebben a tekintetben egy 

olyan „eszköz”, amelyből kidolgozott szociális szolgáltatási stratégia, operatív program, 

megvalósításra váró tervek valósulhatnak meg. 

 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció a település életében tehát egy olyan 

elengedhetetlen szakmai dokumentum, amely: 

 

• meghatározza az ott élő szociálisan rászoruló személyek részére biztosítandó 

szolgáltatási feladatokat, fejlesztési elképzeléseket;  

 

• bevezetése egy olyan rendszer kiépülését hivatott szolgálni, amelyben megvalósulhat a 

tervezési szintek (települési, kistérségi, járási, megyei) egymásra épülése, teret nyerhet 

a szükségletekre reflektáló feladatellátás, és a szociális problémákat átfogóan lehet 

kezelni.  

 

 

I.1. A koncepció készítésére vonatkozó jogszabályi háttér 

 

1. Az állampolgárok alapvető szociális jogait Magyarország Alaptörvénye tartalmazza: 

 

„XIX. cikk 

(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 

nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 

jogosult. 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók 

esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő 

személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. 

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 

egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 

intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való 

jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is 

megállapíthatja.” 
 

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi 

III. törvény (továbbiakban: Szt.) célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 

érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 

szervezetét, intézményrendszerét, a pénzbeli, a természetbeni és a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásra való jogosultság feltételeit, érvényesítésének garanciáit, a 

finanszírozás elveit, valamint az ellátó szervezet és a jogosultak közötti jogviszony főbb 

elemeit. A Szt. kimondja, hogy a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének 

önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségek tagjaikért viselt felelősségén túl – az 

állam központi szerveinek, valamint a helyi önkormányzatoknak a feladata. A Szt. 92. § (3)-



  

(10) bekezdése rendelkezik egyes helyi önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési 

koncepciókészítési, illetve felülvizsgálati kötelezettségéről.  

 

• az Szt. 92. § (3) bekezdése szerint „a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat 

a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociális rászorult személyek részére 

biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési 

koncepciót készít.  

• az Szt. 92. § (4) bekezdése a koncepció legfontosabb tartalmi elemeit határozza meg: 

 

➢ a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az 

ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások   

biztosításáról, 

➢ a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit, 

➢ az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan 

személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz 

kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának 

szükségességét. 

 

• az Szt. 92. § (7) bekezdésekben a koncepció véleményezésének szabályai találhatóak: 

„A szolgáltatástervezési koncepciót az önkormányzat az elfogadást megelőzően 

véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció 

végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat 

lehetőség szerint figyelembe veszi.” 

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2012-ben megalkotta és a 170/2004 (XII.17.) Kt. határozatával jóváhagyta a szociális 

szolgáltatástervezési koncepcióját.  

A koncepció elfogadása óta olyan mértékű jogszabályi és strukturális változások következtek 

be, amelyek új koncepció készítését teszik indokolttá. Ezen új koncepció a 2016-2020. közötti 

időszakra vonatkozó statisztikai adatokat, fontosabb jogszabályi változásokat, a szociális 

ellátásokat és szolgáltatásokat, valamint a szociális ellátórendszer intézményi jellegét is 

bemutatja. 

 

I.2. Alapelvek 

A koncepció felülvizsgálatának elkészítésekor az egyik legfontosabb alapelv Algyő 

nagyközség szociális ellátórendszerének pontos, hiteles, lehetőség szerint naprakész adatokkal 

történő bemutatása. 

A megfogalmazott fő célok nem változtak, a fejlesztések középpontjában továbbra is a 

segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek 

tiszteletben tartását, a segítők és segítettek együttműködését. Ennek megfelelően ez a 

koncepció a korábbi koncepcióval együtt értelmezendő, együtt használandó, illetve az 

eltéréseknél a mostani koncepció a mérvadó. 

 

I.3.  A szolgáltatástervezései koncepció célja 



  

• A döntéshozók részére egy olyan dokumentum készítése, mely átfogó képet nyújt a 

település ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális szükségletekről és a 

rendelkezésre álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a 

feladatokról.  

• Feltárni és megszüntetni azokat a hiányokat, melyeket a szociális szolgáltató rendszer 

jelenleg kezelni nem képes.  

• Olyan szolgáltató rendszer létrehozása, amely: 

 

➢ összehangoltan, koordináltan működik,  

➢ lefedi a szociális szükségleteket,  

➢ minőségi és differenciált szolgáltatást nyújt, melynek középpontjában az egyén 

áll.  

 

I.4.  A szolgáltatástervezései koncepció feladata 

• Világítson rá a településen működő szociális ellátórendszer hiányosságaira. 

• Jelölje ki az irányokat egy „résmentes” szociális védőháló kialakításához a 

településen. 

• Információk biztosítása egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek 

kidolgozásához és megvalósításához. 

• Segítse információkkal a döntéshozókat, illetőleg a szolgáltatások biztosításában 

résztvevőket. 

• Adjon kellő alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív programjaihoz.  

 



  

II. Helyzetkép 

 

 

II.1. A település bemutatása 

 

 

 

 
 

 

 

Algyő a Dél-alföldi régióban, Csongrád megye délkeleti részén, a belterületével a Tisza jobb 

partján fekszik, amelynek külterülete a Tiszántúlra is átnyúlik. A Tisza, valamint két megyei 

jogú város (Szeged 10 km, Hódmezővásárhely 15 km) közelsége, azok a befolyásoló 

tényezők, melyek nagyban meghatározzák a település fejlődését. 

 

Algyő megközelíthető, a 47. sz. országos főútvonalon, - mely területén halad át - valamint az 

ezzel majdnem egyező tengelyű Szeged- Békéscsaba irányában fekvő vasútvonal 

igénybevételével. Jelentősen növeli elérhetőségét, hogy a Tiszán való átkelést egy közúti és 

egy vasúti híd egyaránt biztosítja. Algyő délen Szegeddel, északon Hódmezővásárhellyel, 

nyugaton Sándorfalvával, keleten Maroslelével határos. Algyő külterületéhez tartoznak: az 

ipartelepek, a Gyevi tanyák, az Irma major, a Farki rét, a Rákóczi telep, a Csergőtelep és 

Nagyfa a büntetés végrehajtási intézettel. 

 

Algyő társadalmi – gazdasági helyzetét és területi szerepkörét alapvetően két funkció 

határozza meg: egyrészt ipari, másrészt alvó-lakó funkciójú település. 

Az ipari funkció a település gazdaságára, helyi foglalkoztatási szerkezetére és a környező 

ipartelepeken keresztül, részben a településképre is rányomja bélyegét. Algyő az ország 

vezető szén-hidrogén kitermelő központja, a kitermelés – jelen ismereteink szerint - még 

hosszú ideig, 20-30 évig folytatható. A helyi ipar a MOL Rt. kitermelő bázisára települt, a 

vállalkozások jelentős része ezekhez kötődik, illetve az anyacégből vált ki az elmúlt 

évtizedben. Algyő rendelkezik olyan, fejlett infrastruktúrával ellátott szabad ipari területekkel, 

amelyek közlekedési szempontból jelenleg is kedvező helyzetűek (47. sz. főút, vasúti 

iparvágány), és amelyek az M5, valamint a M43 autópályák megépítését követően még 

inkább felértékelődtek. 



  

Az alvó-lakó funkció a helyi és a közeli megyei jogú városok munkahely-kínálatán alapul. A 

funkció jelentősége az elmúlt évtized alatt megnőtt a Szeged-környéki szuburbanizáció 

hatására. 

A Szegedtől való elszakadás – 1997. október 1. - után a település látványos fejlődésnek indult. 

Teljesen kiépültek az infrastrukturális hálózatok, a gázvezeték-, a csapadékelvezető-, a 

csatornahálózat. A lakosság infrastrukturális ellátottsága kiváló, városi színvonalú, minden 

lakossági igényt kielégíthető, ráadásul a lakossági közműdíjak a szegedinél alacsonyabbak. A 

csapadékvíz-elvezető hálózat döntő része nyílt rendszerű. A belterület szilárd útburkolattal 

való ellátottsága 100%-os. Az utak pormentesítettek, de még – különösen a kohósalak 

szerkezetűek – minőségileg fejlesztésre szorulnak. 

 

Intenzív lakáspolitika valósult meg, új lakóövezetek és telkek kerültek kijelölésre. Az 

önkormányzat maga is hozzájárult a lakásépítésekhez támogatásokkal, valamint bérlakás-

építési programba kezdett. Megindult az új központ kialakítása. 

 

Az idegenforgalmi fejlesztések, valamint a lakossági igények kielégítése szempontjából is 

fontos előrelépés, hogy az önkormányzat tulajdonába került, a volt repülőtér területén kiépült 

szabadidőközpont és a termálvíz – kút 25 évre szóló használati joga. Algyő Nagyközség 

Önkormányzata 2005-ben elhatározta, hogy Algyő, valamint a környező települések 

kiszolgálása céljából fürdőt épít. A fürdő 2007. februárjában került átadásra, amely azóta is 

folyamatosan fejlődik, 2009-ben gyógyfürdővé nyilvánították, 2011-ben kezdetét vette a 

kültéri strandrészleg fejlesztése.  

 

A település adottságai bár kedveznének a mezőgazdasági tevékenységnek, azon belül is a 

búza, a kukorica ás az árpa termesztésének, de a kitermelőipar környezetszennyezése, az 

öntözés és a szövetkezés hiánya, valamint a kedvezőtlen tulajdonviszonyok még sem teszik a 

helyi gazdaságszerkezetben számottevővé a mezőgazdaságot. 

 

II.2. Algyő demográfiai helyzete, településszerkezeti viszonyai 

 

Algyő népessége 2016-ban 5203 fő, 2020-ban 5352.fő, 2021-ben 5690 fő. Lakosainak száma 

és népsűrűsége jelentős mértékben megnőtt. 

 

A lakónépesség szám alakulása (2016-2020.) 

 

Év Lakónépesség szám (fő) 

2016. 5203  

2017. 5226 

2018. 5266 

2019. 5316 

2020. 5352 

(Forrás: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal) 

 

 

A természetes fogyás arra kell, hogy ösztönözzön egy települést, hogy a lakosságszám 

csökkenésének ellensúlyozásaképpen növelje a más településekről beköltözők számát. Ehhez 

elsődlegesen megfelelő lakhatási lehetőségeket kell biztosítania és aktív foglalkoztatás-

politikára, munkahelyteremtésre van szükség.  



  

A korábbi időszakhoz képest 2016.évtől Algyőn sikerült ezt elérni, sőt a növekedési tendencia 

tovább folytatódik, ami a térségben a hasonló lélekszámú települések között egyedülálló 

teljesítmény. Az új helyzet új feladatokat jelent a település és a fenntartó életében és 

munkájában. 

 

Algyő lakosságának kb. 5 %-a él külterületen, amely arány az elmúlt években lényegében 

nem változott. Ez az arány más, hasonló lakosságszámú Csongrád megyei településekhez 

képest kedvezőbb képet mutat, hiszen a lakosság döntő többsége az infrastrukturális 

ellátottság tekintetében magasabb szintet biztosító belterületen él. Mindez azért bír nagy 

jelentőséggel a szociális ellátások tervezésénél, mert a külterületi népesség átlagos 

életminősége, lakhatási színvonala, egészségi állapota, foglalkoztatottsága és iskolázottsága 

fokozottabb odafigyelést szokott igényelni. 

 

 

A lakónépesség megoszlását a kül- és belterületen élők szerint: 

 

Év Lakosságszám belterület (fő) Lakosságszám külterület (fő) 

2016. 5203 206 

2017. 5226 204 

2018. 5266 207 

2019. 5316 205 

2020. 5352 208 

 
(Forrás: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal) 
 

II.3. Foglalkoztatás helyzete, munkanélküliség 

 

A település ipari jellegű, mivel az algyői munkahelyek 55%-át – 2009-ben az ipar, építőipar 

biztosította. Ez az arányszám azóta valamelyest változott, mert az építőipar termelése 

országos és megyei szinten is csökkent az elmúlt években. Ennek ellenére Algyő Nagyközség 

foglalkoztatási szerkezete országos viszonylatban is kiemelkedő ipari dominanciát jelent és az 

Alföldön még inkább egyedülálló jelenség. 2009-ben a teljes lakónépesség 

foglalkoztatottjainak közel fele dolgozott helyben, míg a másik fele, a teljes népesség 1/5-e, 

mintegy 1100 ember más településre, döntően Szegedre járt dolgozni, vagyis jelentős az 

ingázók száma. A munkahelyi ok miatt ingázók ágazatilag nagyjából megegyeznek a helyben 

lakó népesség foglalkoztatotti ágazati megoszlási arányaival, csak kismértékű eltolódás 

jelentkezik a szolgáltatások irányába, azaz a szolgáltatási ágazatban dolgozók közül 

jelentősebb az ingázók aránya. 

 

Algyő népességének gazdasági aktivitása az országos helyzetnél kedvezőbb képet mutat. Az 

országos adatnál magasabb a foglalkoztatottak aránya, alacsonyabb a munkanélküliek és az 

inaktív keresők aránya.  

 

 

 

 

Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek 

száma 

 

 



  

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő  Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 1 855 1 897 3 752 91 4,9% 92 4,8% 182 4,9% 

2014 1 843 1 892 3 735 92 5,0% 79 4,2% 170 4,6% 

2015 1 847 1 889 3 736 58 3,1% 54 2,8% 112 3,0% 

2016 1 835 1 869 3 704 52 2,8% 47 2,5% 98 2,7% 

2017 1 833 1 869 3 702 34 1,9% 28 1,5% 62 1,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
 

 

A munkanélküliség kapcsán fontos megjegyezni, hogy a regisztrált munkanélküli nők egy 

meghatározó része szülőképes korban van, vagy már szülő, ezért az önkormányzatnak 

kiemelten kell kezelnie a családsegítést és a szociális támogatásokat. A foglalkoztatáspolitikai 

szempontból hátrányos helyzetű, alacsony végzettségű személyek pedig azért érdemelnek 

nagyobb odafigyelést, mert ők azok, akik folyamatosan kikerülnek a munkaügyi 

regisztrációból, s ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtásban való részvételt. Az 

esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések fontosak a számukra, mert e csoportok a 

munkaerőpiacon és megélhetőségüket tekintve is hátránnyal küzdenek, amelyet sajnálatosan 

jól szemléltet az a tény, hogy a juttatásokból, támogatásokból a munkanélkülieken belüli 

létszámarányuknál sokkal kisebb arányban részesülnek, mint ahogyan az indokolt lenne. Itt a 

családsegítő szolgálatnak kiemelt szerepet kell kapnia a jövőben. 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése kapcsán Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Gazdasági Programjában megfogalmazta, hogy az önkormányzati foglalkoztatáson, 

túlmenően a munkahelyteremtés egyik eszköze a vállalkozások közvetlen támogatása a 

foglalkoztatás növelése érdekében.  

2011. január 1-jétől azonban jelentősen átalakult a munkanélküliek foglalkoztathatóságának a 

rendszere is. A foglalkoztathatóságukra a támogatást a Munkaügyi Központon keresztül, 

pályázati rendszer keretében lehet igényelni. A támogatás összege és a foglalkoztathatóság 

igénylésének feltételei jelentősen változtak. A pályázaton elnyerhető összeg csökkent, a 

feltételek szigorodtak. 

Rendkívül szomorú fordulat történt 2019.évben, amikor Algyő Nagyközség a 

közfoglalkoztatás államilag támogatott rendszeréből-magas adóerő-képessége okán-kiesett. 

 

II.4. Lakáshelyzet, infrastrukturális ellátottság  

 

A települési infrastruktúra legjelentősebb része a lakásállomány. A lakásviszonyok formálta 

lakókörnyezet minősége, jellege a településen élő emberek életkörülményei alakulásának 

egyik fontos és meghatározó tényezője. 

Algyő Nagyközség lakásállománya 2012-2020. között folyamatos növekedést mutatott, 

köszönhetően az állami és az önkormányzat által biztosított támogatásoknak. 

Változatlanul fontos probléma a bérlakásokban rekedt emberek szegénységi kockázata. A 

bérlakás a szegénység egyik fontos ismérve, mert általában azok maradtak vagy kerültek 

bérlakásba, akik nem tudták megvenni otthonukat.  Algyő Nagyközség Önkormányzatának 



  

tulajdonában 1 db szociális komfort nélküli bérlakás (Kastélykert u. 44.), 14 db költségalapú 

bérlakás (Búvár u. 9.) és 4 db szolgálati lakás (Egészségház u. 42.) található garázsokkal. 

További bérlakások kialakítására került sor, az úgynevezett „Zöld Iskola” épületében, 

pályázati segítséggel. 

 

Az ivóvíz-vezetékhálózat hossza Algyőn 37,7 km, a szennyvízhálózat 30,2 km. A jelenlegi 

közmű-hálózat a belterületen felmerülő igényeket képes kielégíteni. A belvízelvezetés 

kapcsán a csapadékvíz-hálózat nagyrészt nyílt-rendszerű, kb. 8 %-os arányban zárt. Indokolt a 

település teljes területére nézve a rekonstrukcióhoz szükséges tervek elkészítése, a 

kivitelezésre a tervek alapján pályázat függvényében kerülhet sor. Elektromos hálózat a 

belterületen teljes körűen kiépített, közvilágítással együtt. A szolgáltatásba 2010-es adat 

alapján 2187 fogyasztó volt bevonva. Az új településközpont környezetében a légkábelek 

földkábelre történő cseréje a település hosszútávú terveiben, így a Rendezési tervben is meg 

kell, hogy jelenjen. A Vezetékes gázellátás a belterületen teljesnek mondható, 2010-ben 1887 

fogyasztó 4393 ezer m3 gázt fogyasztott, ebből háztartási mennyiség 2165 ezer m3 volt. A 

kommunális hulladékszállítás a településen szervezett módon, a teljes belterületen történik a 

hulladékszállítás a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. közreműködésével. A 

településen a szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigeteken, illetve a Hulladékudvaron történik. 

2010-es adat szerint a településről elszállított hulladék mennyiség 1365 tonna volt, ebből 

lakossági hulladék 1271 tonna. 

 

II.5. Oktatás, iskolázottság, kultúra, szabadidős tevékenység 

 

Az iskolázottság szintje, az oktatás minősége fontos differenciáló tényező, hiszen befolyásolja 

a későbbi munkavállalási esélyeket. A létminimum alatt élő, úgynevezett mélyszegény 

családokban nagyobb számban fordul elő iskolai végzettséggel nem rendelkező, vagy 

alacsony iskolai végzettségű egyén, ezért az egyik lehetséges kitörési pont a megfelelő 

színvonalú oktatás biztosítása, amely közvetve, de hatással van a szociális ellátórendszer 

működésére is. Statisztikailag igazolható, hogy a szociális ellátórendszerhez tartozó ellátási 

formákat a legmagasabb iskolai végzettségű egyének veszik a legkevésbé igénybe. 

 

Algyő Nagyközség területén 1 db óvoda és 1 db általános iskola működik. 

Az Algyői Szivárvány Óvodában jelenleg 10 csoport elhelyezésére, 255 fő kisgyermek 

nevelésére van lehetőség. Az intézmény környezeti viszonyára jellemző a kertvárosi hangulat. 

Füves játszóudvar, virágoskert, biciklipálya, korszerűen felszerelt foglalkoztató szobák, 

fejlesztőszoba, só-szoba várja az óvodásokat. Az Algyői Szivárvány Óvodában 19 fő 

óvodapedagógus, 5 fő pedagógiai asszisztens, 10 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, 3 fő konyhai 

dolgozó látja el szakképzettségének megfelelően feladatát az intézményvezető irányítása alatt. 

Két gyermekvédelmi felelős koordinálja a gyermekvédelmi munkát, az óvodavezető 

támogatásával. 

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában a tanítás a 2010/2011. évi tanévig négy épületben 

folyt: az alsó tagozatos diákok számára az ún. „zöld”, a felső tagozatosoknak a „fehér”, illetve 

a „sárga” épület volt fenntartva, a testnevelés órák megtartására, pedig a Községi Edzőterem 

szolgált. Az új általános iskola építése 2010 februárjában kezdődött és 2011. május 2-án 

fejeződött be. Algyő legnagyobb beruházása során felépült egy 16 tantermes iskola 

szaktantermekkel és a ’C’ típusú tornacsarnokkal, amely minden szempontból megfelel a 

jogszabályban előírt tárgyi feltételeknek és az akadálymentesített környezet előírásainak.  

A családlátogatások által észlelt problémák jellege: nehéz szociális helyzet, beilleszkedési és 

magatartási problémák, szülői elhanyagolás, igazolatlan hiányzások, szándékos rongálás és a 

házirend megsértése.  



  

Az iskola a gyermekjóléti szolgálattal folyamatos kapcsolatban áll, a jelzőrendszeri 

esetmegbeszéléseken az iskola gyermekvédelmi felelőse havonta részt vett.  

 

Az algyői, valamint az Algyőn tanuló gyermekek, a szülők és a családok, az óvoda és az 

iskola szabadidős létesítményeinek használata mellett a település jól fejlett közművelődési, 

közgyűjteményi intézményrendszerében is gyarapíthatják tudásukat. Az Algyői Könyvtárban 

az Algyői Faluházhoz tartozó Tájházban és a település Tisza parti Tanösvényén. Más 

kiállítóhelyek és természeti értékek tág lehetőséget biztosítanak a tanórákon tanultak 

elmélyítésére, a tananyag más formában való megismertetésére. A kulturális és szabadidős 

tevékenységeket több, a településen működő alapítvány, egyesület is segíti. 

 

A közoktatási intézményeinkbe járó gyermekek, szüleik és családjaik életkoruknak, 

érdeklődésüknek és igényeiknek megfelelően számos, mindennapos sportolási, mozgási 

lehetőséget biztosító tevékenységében vehetnek részt. A mindennapos testmozgás 

megszervezése a versenysport és a tömegsport lehetőségekben realizálódik. Az általános 

iskolában iskolai sportkörök működnek. A sport az óvodai nevelésben játék szabad mozgás és 

szervezett mozgás keretében realizálódik.  

Együttműködő partnerek:  

 

• Gyeviép Nkft. és a Gyevitur Kft.  

• Borbála Fürdő,  

• Algyői Sportkör,  

 

II.6. Egészségügyi ellátás 

 
Az egészségi állapotnak meghatározó szerepe van a szociális rászorultság szempontjából. Amikor 

az egészségügyi ellátórendszer már nem tud további ellátást nyújtani, de az érintett személy – 

önellátási képessége részleges vagy teljes hiányában – még segítséget igényel, akkor kerül a 

szociális ellátórendszerbe. Az egészségügyi és a szociális szféra közötti szoros együttműködés 

nélkülözhetetlen a lakosság megfelelő színvonalú ellátása érdekében. 

 

Az egészségi állapotot jellemző kedvezőtlen tendenciák:  

 

• A magas vérnyomás; a szív, a mozgásszervi és a cukorbetegség; csontritkulás; az 

emésztőrendszeri és tumoros betegségek számának nagymértékű emelkedése.  

• A főbb halálokok a keringési rendellenességek; a daganatos betegségek; az 

emésztőrendszeri, sérüléses, mérgezéses balesetek.  

• Az egészségkárosító szokások, magatartás jelenléte (dohányzás, alkohol, drog).  

• Az egészségtelen táplálkozási szokások, mozgásszegény életmód. 

 

Az önkormányzat közvetett eszközökkel az egészségügyi alapellátások és szolgáltatások hatékony 

működtetése révén, az egészségfejlesztésben közreműködők tevékenységének koordinálásával, a 

nevelési-oktatási intézmények prevenciós tevékenységének támogatásával tud befolyást 

gyakorolni e tényezőkre. Az egészségügyi, ifjúságpolitikai koncepció célkitűzései és feladatai, 

valamint közvetett módon a szociális szolgáltatástervezési koncepció kapcsolható még a 

problémák megoldásához. 

 



  

Algyőn az utóbbi években a felnőtt lakosság körében legnagyobb arányban a szív és 

keringésszervi betegségek fordultak elő, az országos adatokkal egyezően. Ezen betegség 

csoporton belül vezet mindkét nemben a magas vérnyomás betegség, ezt követi a 

zsíranyagcsere zavara, a szívizom vérellátási zavara és az agyi erek betegsége. Az említett 

betegségek kialakulásában több, az életvitelből eredő ok is szerepet játszhat a genetikai 

adottságokon kívül. Sajnálatos módon ezek a kórképek kölcsönösen hozzájárulnak a 

társbetegségek, szövődmények kialakulásához is. A cukorbetegség elősegíti a szív és 

keringésszervi betegségek kialakulását, amely szintén jelentős számban fordul elő, elsősorban 

férfiak körében.  

Említést érdemelnek még a mozgásszervi betegségek és a pajzsmirigy betegség előfordulási 

aránya. Mindkét betegség a nők körében fordul elő gyakrabban. Szintén a nőknél került 

diagnosztizálásra nagyobb számban a csontritkulás is. 
 

A gyermekek körében mindkét nemnél legnagyobb arányban a látószervi és a mozgásszervi 

megbetegedések fordulnak elő. Szintén megemlítendő még a légzőszerv betegségeként az 

asthma előfordulási gyakorisága és az elhízás a jelentésben szereplő egyéb betegségek közül. 
A gyermekek helyes táplálkozási szokásaiban vannak hiányosságok, a rendszeres testmozgás, 

sportolási igény települési szinten még nem általános, a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, 

drog) az érintett korosztálynál egyre fiatalabb korban jelenik meg és fokozódó mértékben van 

jelen. 
 

Algyőn 3 felnőtt háziorvos, 1 gyermek háziorvos és 1 fogorvos dolgozik az alapellátás keretében. 

A gyermekorvos munkáját 2 fő védőnő, a felnőtt háziorvosok munkáját asszisztensek segítik, ill. 

egészítik ki. Az orvosok és szakdolgozók megfelelő szakmai végzettséggel rendelkeznek.  

A háziorvosi ellátás az önkormányzat tulajdonában lévő épületben történik, akadálymentes 

kialakítású. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A háziorvosi ellátási körzetek rendeleti 

szinten meghatározottak, az ellátási területek szükség szerint frissítettek. A gyermekorvos rendelő 

külön épületszárnyban van, közösen a védőnői szolgálattal. Itt található a település gyógyszertára, 

a Gyevi Patika is. Az ügyeleti ellátást a rendelkezésre álló időn kívül Szegeden biztosítják. A 

terhes tanácsadás Szegeden biztosított. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata évente két alkalommal biztosítja az Algyői Egyesített 

Szociális Intézmény szervezésében, Egészséghetek programsorozat formájában a lakosság 

körében legkeresettebb szűrővizsgálatok lebonyolítását, térítésmentesen. 

Rendszeresen szűrések: hasi-pajzsmirigy ultrahang, nőgyógyászati szűrés, bőrgyógyászati 

szűrés, érsebészeti szűrés, urológiai szűrés, hallás és látás vizsgálatok. 

 

II.7. Lakóhely biztonsága 

 

Algyő település a Szegedi Rendőrkapitányság Tarjánvárosi Rendőrőrs illetékességi területén 

található. 

 

Algyő területén kimondott gyermek- és fiatalkorú bűnözés nem alakult ki. A nyári időszakban 

a lakossági és önkormányzati tájékoztatás alapján probléma a fiatalkorúak körében a 

bandázás, a szemetelés és a hangoskodás, ami főleg éjszaka valósul meg. 

A bölcsőde, az oktatási és nevelési intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnői 

szolgálat, a rendőrség és az önkormányzat között a kapcsolattartás rendszeres, a hátrányos 

helyzetű, veszélyeztetett családokban élő fiatalkorúakkal kapcsolatos problémák 

megbeszélésre kerülnek az érintett felek között. 

 



  

Algyőn az ismertté vált bűncselekményekben a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. 

Az Algyőn elkövetett bűncselekmények számát – az elkövetett bűncselekmény megoszlása 

szerint – az alábbi táblázat mutatja be. 

 

Év Bűncselekmények száma Bűncselekmények megoszlása 

  Családon 

belüli erőszak 

Droghasználat 

2016 2 2  

2017 1 1  

2018 1 1  

2019 2 2  

2020 8 2 6 

 
(Forrás: AESZI CSAGYESZ) 

 

Annak ellenére, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma nem nőtt, 

folyamatos figyelmet kell fordítani a különböző drogok elterjedésének és fogyasztásának a 

megakadályozására, különös tekintettel a megelőzésre. Minél hamarabb, a szellemi érettségi 

szintnek megfelelően meg kell ismertetni a gyermekekkel a kábítószer okozta súlyos 

következményeket, annál is inkább, mert a fiatalok által különösen kedvelt diszkók 

potenciális drogterjesztési és fogyasztási helyek lehetnek. Emellett nagyon fontos figyelmet 

fordítani a dohányzás és az alkoholfogyasztás káros következményeire, annál is inkább, mert 

ezekkel a szokásokkal a legtöbb gyermek, napi szinten szembesül a családjában és/vagy 

szűkebb környezetében. 

  

II.8. Civil szervezetek 

 

Algyő Nagyközségben több egyesület, alapítvány, kiemelten közhasznú társadalmi szervezet 

és bejegyzett szervezethez tartozó közösség működik. Az önkormányzat a civil szervezetekkel 

hatékonyan együttműködik, pénzügyi lehetőségei szerint támogatja azok munkáját. 

 

Az alábbi civil szervezeteknek van szociális kapcsolódása: 

 

• Algyői Nőegylet, amelynek célja a nőket hátrányosan érintő társadalmi 

esélyegyenlőségek kiküszöbölése, társadalmi megbecsülésük elősegítése. Célja többek 

között a tagjainak és a település lakosainak tájékoztatása a közéletről, továbbá 

különféle ismeretterjesztő, fejlesztő egészségmegőrző csapatépítő tanfolyamok 

előadások és egyéb programok szervezése, a tagok és érdeklődők számára. A település 

érdekeit szolgáló közmunkák szervezése, településszintű programokba bekapcsolódás. 

(templomtakarítás, sütemények készítése, idősek látogatása stb.)  

• Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub, amelynek célja a hagyományok megteremtése, 

megőrzése, valamint az idős személyek részére az aktív életmód, a közösségi 

sikerélmény és az örömszerzés biztosítása. Fontos feladatuknak tartják még más 

nyugdíjasklubokkal való kapcsolatok ápolását és új kapcsolatok létrehozását 

Magyarországon és a határon túl is. 

• Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Algyői területi csoportja, amely a 

mozgásukban korlátozott személyek kiemelkedően közhasznú szervezetének helyi 

képviseletét és így az érintett személyek érdekképviseletét látja el. 

 



  

III. Szociális ellátás bemutatása 

 

 

III.1. Helyi szociálpolitikai kerekasztal 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

20/2004. (XI. 15.) KT rendeletében felállította a helyi szociálpolitikai kerekasztalt. A helyi 

szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egyszer tart ülést. Feladata: a szociálpolitikai 

szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának figyelemmel 

kísérése.  

 

Az Szt. 58/B (2) bekezdése értelmében létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai:  

 

• Polgármester,  

• AESZI vezetője,  

• Iskola, óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelőse,  

• Családsegítő,  

• Védőnő,  

• Háziorvosok által delegált személy,  

• Algyői Nyugdíjas Klub elnöke, 

 

 

III.2. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

 

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. 

Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben, vagy részben természetbeni 

szociális ellátás formájában is nyújthatók. Az ellátások alapvető célja, hogy a jogosult 

személy, vagy család egy főre jutó havi jövedelmének alacsony szintjét ellensúlyozza.  

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat 

kiegészítheti, és a szociálisan rászorulók részére – a rendeletében meghatározott módon és 

feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. 

A településen igénybe vehető pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit és az 

ellátás feltételeit Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli 

és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) Önk. rendelete, valamint a gyermekek 

védelméről szóló 9/2021. (VI.16.) Önk. rendelete szabályozza le. 

 

A törvény által adható ellátási formák igénybevételével kapcsolatos jogszabályok 

folyamatosan változnak, mindamellett az ellátandók és a kérelmezők köre is változik. 

 

Az Algyő Nagyközség által biztosított szociális ellátások és az azokra fordított kiadások az 1. 

számú mellékletben találhatóak. 

 

 

 



  

III.3. Egyes ellátotti csoportok jellemzői - a szociális szolgáltatások elsődleges 

célcsoportjainak helyzete 

 

- Időskorúak, nyugdíjasok 

 

Az életkorral összefüggő, egymással összehasonlítható előrejelzések szerint, az elkövetkező 

évtizedekben Magyarország népességének nagysága, és életkor szerinti összetétele drámai 

változásokon fog keresztül menni az alacsony termékenységi ráta, a várható élettartam 

folyamatos növekedése és a „baby-boom-generáció” nyugdíjba vonulása következtében. 

Ennek a gazdaság fejlődésére, a munkaerőpiacra, a generációs transzferekre gyakorolt 

jelentős közgazdasági hatásai várhatók. Emellett olyan társadalmi hatásokkal is számolni kell, 

amelyek többek között a családösszetételben, az együttélési formákban, a szociális ellátásban, 

az egészségügyi ellátásban mutatkoznak majd meg, sőt a változások még a közéletet, a 

politikai magatartást (pl. a választások alakulását) sem hagyják érintetlenül.  

 

Egzisztenciális problémáik és napi életvezetésük egyedüli megoldását – a jelenlegi 

lehetőségek mellett - sok esetben csak az intézményi ellátási formák jelentik.  

 

Azonban 2008-ban a házi segítségnyújtás, és a tartós, bentlakást nyújtó idősotthoni ellátás 

vonatkozásában szigorodott az igénybevételi eljárás azáltal, hogy megjelent a gondozási 

szükséglet vizsgálat, amelynek célja az volt, hogy elsősorban a gondozásra valóban rászoruló 

személyek kapjanak intézményi segítséget.  

 

Az idős emberek a településen működő Algyői Egyesített Szociális Intézményen keresztül, 

állapotuknak megfelelően részesülhetnek a következő ellátásokból: étkeztetés, nappali ellátás, 

házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

- Fogyatékkal élők 

 

Az elmúlt években több, a fogyatékkal élő személyeket érintő új jogszabályok megalkotására 

és meglévő jogszabályok módosítására is sor került.  

• 2009. január 1-jétől megszűnt a támogató szolgáltatás fenntartási kötelezettsége a 10 

ezer főnél nagyobb településeken. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a 

támogató szolgálat nem kötelező önkormányzati feladat, utána nem jár állami 

normatíva, a szolgáltatóknak 2008-tól pályázni kell a vonatkozó támogatás 

elnyerésére. 

• A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, 

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról 

szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet kimondja, hogy a fogyatékos személyek 

alapvizsgálatát és felülvizsgálatát, valamint a szociális foglalkoztatási alkalmassági 

vizsgálatot és felülvizsgálatot 2008. július 1-je és 2009. június 30-a között a regionális 

módszertani intézmények által működtetett szakértői bizottságok, 2009. július 1-jétől 

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet látja el. 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendelet újabb módosítása kimondja, hogy a támogató szolgáltatás 

intézményi térítési díja: egy feladategységre jutó önköltség és a finanszírozási 

szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége 

alapján megállapított támogató szolgálati óradíj és szállítási kilométer díj. 



  

• A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatás támogatásáról 

szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása alapján szigorodott a nappali 

intézményhez kapcsolódó intézményen belüli szociális foglalkoztatás engedélyezési és 

ellenőrzési szabályai. 

• A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, 

továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról 

szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása megerősíti az alkalmassági 

vizsgálatban az Szt. szempontjainak érvényesülését, vagyis pontosítja, hogy a szociális 

foglalkoztatás azt a célcsoportot szolgálja, akik szociális segítséggel együtt tudnak 

munkát végezni és kizárja azokat, akik csak azért jelentkeznek nappali ellátásra, hogy 

a szociális foglalkoztatás révén jövedelemhez jussanak. 

Emellett az elmúlt években több olyan intézkedés született, amely közvetlenül érintette a 

fogyatékkal élő személyeket, így pl. az a tény, hogy az érdekvédelmi szervezetek állami 

támogatása jelentősen csökkent 2010-ben. 

 

A fogyatékossággal élő népességre vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésünkre. A 2001-es 

népszámlálás során létszámukat 577 000 fő (5,7 %)-ben határozták meg Magyarországon.  

 

Kimutatták, hogy magasabb az arány:  

 

➢ nők körében,  

➢ 60 éves és idősebbeknél, 

➢ községekben,  

➢ legtöbb közöttük a mozgássérült (44 %) 

➢ leggyakoribb ok: betegség, szerzett fogyatékosság. 

 

Az iskolázottság szintje fontos differenciáló tényező. Körükben az iskolai végzettség jóval 

alacsonyabb. Több mint egyharmaduk az általános iskolát sem végzi el, pedig az 

iskolázottsági szint befolyásolja a munkavállalási esélyeket.  

2012-ben megtörtént a Szt. módosítása, amelyben a tartós bentlakást nyújtó, szociális 

szakosított ellátás területén új típusú ellátási forma jött létre, az úgynevezett támogatott 

lakhatás. Ennek keretében a nagy létszámú és zsúfolt intézmények helyett maximum 2 db 25-

30 fős lakócentrumban, lakóotthonokban és lakásokban történik a tartós gondozásra szoruló 

fogyatékkal élő személyek elhelyezését. Az új típusú ellátás arra épít, hogy az ellátottak 

meglévő képességeit erősítve, minél nagyobb fokú önállóságot biztosítson a számukra azáltal, 

hogy egymástól elválasztja azokat az „élettereket”, amelyek meghatározzák egy átlagember 

mindennapjait. Így az ellátás részét képezi egy úgynevezett nappali ellátást biztosító helyiség 

kialakítása is, amely azt jelenti, hogy a lakóhely és a nappali tartózkodás (esetleg 

foglalkoztatás) helyszíne eltér egymástól, amely között az adott településen jellemző 

formában kell az ellátottaknak közlekedniük. Ilyen típusú ellátási formára 2012-ben EU-s 

forrásból finanszírozott pályázati lehetőség is rendelkezésre áll (TIOP 3.4.1.), amelynek 

keretében a régi, túlzsúfolt intézmények kiváltására kerülhet sor. 

Algyőn a segítségre szorulókat a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének 

Algyői Tagozata segíti, képviseli. Mentális támogatásként a rászorulók az Algyői Egyesített 

Szociális Intézmény Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata keretében működő, ingyenesen 

biztosított, pszichológushoz fordulhatnak. Emellett természetesen a településen működő 

Algyői Egyesített Szociális Intézményen keresztül, állapotuknak megfelelően részesülhetnek 

a következő ellátásokból: étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatás. 



  

 

- Pszichiátriai betegek 

 

A mentális betegségekkel kapcsolatban jelenleg nagy az információhiány mind az érintettek 

és hozzátartozóik, mind a lakosság körében. A tudatlanság legfőbb veszélye, hogy a tünetek, 

problémák ismeretének hiányában a felismerés, az egyén önbelátása is elmarad, amely – 

éppen ennél a betegségcsoportnál – a gyógyulás egyik kritikus feltétele lehet. A pszichiátriai 

betegek döntő többsége otthon, családi környezetben él. Számukra a szülői, családi támogatás 

általában élethossziglan tart. Sokszor az „eltartó” család a segítő évek alatt összeomlik, 

rokkantnyugdíjassá válik, tehát a szociális ellátórendszert igénybe vevők száma növekszik. A 

települési önkormányzatok számára fontos feladat a közösségi pszichiátriai ellátás, mint 

szociális alapszolgáltatás biztosítása, ugyanakkor 2009. január 1-jétől megszűnt a közösségi 

ellátások fenntartási kötelezettsége a 10 ezer főnél nagyobb településeken. A támogató 

szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) 

Korm. rendelet alapján a közösségi ellátás nem kötelező önkormányzati feladat, utána nem jár 

állami normatíva, a szolgáltatóknak 2008-tól pályázni kellett a támogatás elnyerésére.  

Algyőn a pszichiátriai betegségben szenvedők ellátásban részesülnek a településen működő 

Algyői Egyesített Szociális Intézményen keresztül. Állapotuknak megfelelően részesülhetnek 

a következő ellátásokból: - étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

- Szenvedélybetegek 

 

A szenvedélyek, függőségek alapvetően kétfélék lehetnek: kémiai addikciók (alkohol-, drog-, 

nikotinfüggőség), továbbá viselkedéses vagy anyag nélküli addikciók (játékszenvedély, 

munkamánia, kóros vásárlás, kleptománia, internetfüggőség, stb). Hazánkban az 

alkoholfogyasztás, azon belül az égetett szeszes italok fogyasztása okozta a legnagyobb 

problémát az elmúlt években. Az alkoholfüggők száma a legutolsó felmérés szerint 600-800 

ezer fő között van az országban, amelynek tizede nem kezelteti magát. Sajnálatos módon a 

női nemnél is emelkedőben van az alkoholfüggők száma, amelyet súlyosbít a tény, hogy nagy 

részük úgynevezett „zugivó”.  

Drogfogyasztás szempontjából a magyar vidék lényegesen kevésbé exponált, mint a főváros. 

A legexponáltabb megye Csongrád. Az alkoholizmus és a kábítószer használat az egészség, a 

szociális kapcsolatok súlyos veszélyeztető és károsító faktora. Az alkoholfogyasztással és 

kábítószer fogyasztással összefüggő problémák a legsúlyosabb közegészségügyi gondok közé 

tartoznak, amelynek számos egészségi és társadalmi következménye ismert.  

A települési önkormányzatok fontos feladataként jelentkezik a szenvedélybetegek szociális 

alapszolgáltatás keretében való segítése, ugyanakkor 2009. január 1-jétől megszűnt a 

közösségi ellátások fenntartási kötelezettsége a 10 ezer főnél nagyobb településeken. A 

szenvedélybetegeknél ez mind a közösségi alapellátást, mind a részükre nyújtott alacsony 

küszöbű ellátást érinti.  

További problémát jelent, hogy a szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatás keretében való 

segítése sokszor problematikus a személyiségszerkezetükből való viselkedési anomáliák 

miatt. Szintén kedvezőtlenül hat, hogy Csongrád megyében tartós, bentlakást nyújtó szociális 

intézményi ellátás egyáltalán nem áll a rendelkezésükre, emiatt a szenvedély beteg emberek a 

pszichiátriai betegek otthonaiba és az idősek otthonaiba kerültek elhelyezésre, amely 

szakmailag nehezen feldolgozható, ráadásul sokszor jelent súlyos konfliktusforrást az 

ellátottak körében, valamint az ellátottak és az ott dolgozók között is.  



  

A településen működő Algyői Egyesített Szociális Intézményen keresztül, a szenvedélybeteg 

emberek az állapotuknak megfelelően részesülhetnek a következő ellátásokból: étkeztetés, 

nappali ellátás, házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

- Hajléktalan személyek 
 

Az ellátási szemléletű meghatározás szerint, hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy 

nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Az igazgatási szemléletű meghatározás szerint, 

hajléktalan az, aki bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, kivéve, ha bejelentett lakcíme a 

hajléktalanszállás. A hajléktalan ember nem rendelkezik kapcsolati tőkével, amely átsegítené 

a problémákon. A kapcsolati tőke hiányában nehezebben jut munkához, nehezebben jut 

lakhatási lehetőséghez, nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a javakhoz, 

amelyek a túléléshez szükségesek. A hajléktalanellátó rendszer feladata a hajléktalanok 

felkutatása, ellátása, fejlesztése, az önálló életvitelhez szükséges képességek helyreállítása, 

habilitáció, rehabilitáció. Algyőn is megjelentek a hajléktalanok. Helyzetük fő oka a tartós 

munkanélküliség és a lakhatásuk megoldhatatlansága. Számuk a településen egyelőre 

elenyésző. A településen működő Algyői Egyesített Szociális Intézményen keresztül a 

hajléktalan emberek az állapotuknak megfelelően részesülhetnek a következő ellátásokból: 

étkeztetés, nappali ellátás, családsegítő szolgáltatás. 

 

III.4. A szociális szolgáltatások kiépítettsége, a helyi önkormányzatok feladat ellátási 

kötelezettségének teljesítése 
 

Algyő Község Önkormányzata intézményi úton, a kérelmező igényének megfelelően a 

működés kapacitásának keretén belül a személyes gondoskodás körében biztosítja a szociális 

alapszolgáltatásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével kapcsolatos feladatok 

hangsúlyozottan szerepelnek a szociális törvényben, hiszen ezzel biztosítható, hogy a 

szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben kapjanak segítséget önálló 

életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más 

okból származó problémáik megoldásában. Fontos, hogy a komplex gondozás érdekében az 

alapszolgáltatást nyújtó együttműködjön az ellátási területén működő szociális, gyermekjóléti-

gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási intézményekkel, a munkaügyi szolgáltatókkal és az 

érdekvédelmi szervezetekkel. 

2012-től a módosított Szt. a települési önkormányzatok részére az alapszolgáltatások 

szolgáltatási kötelezettségét az alábbiak szerint határozza meg. 
 

A település lélekszáma (fő) 

Alapszolgáltatás  
2 000 

alatt  

2 000 

felett  

3 000 

felett  

10 000 

felett  

30 000 

felett  

50 000 

felett  

Falu- és tanyagondnoki 

szolgálat 

600 fő 

+60 
- - - - - 

Étkeztetés x x x x x x 

Házi segítségnyújtás x x x x x x 

Családsegítés - x x x x x 

Nappali ellátás  - - x x x x 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a Szt. 86. § (2) bekezdése értelmében köteles biztosítania: 

 

a) étkeztetést, 

b) házi segítségnyújtást, 



  

c) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, 

d) idősek nappali ellátását. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

20/2004. (XI. 15.) KT rendelete alapján eleget tesz a törvényben meghatározott feladatainak. 

 

A településen a személyes gondoskodást nyújtó ellátások működtetése az Algyői Egyesített 

Szociális Intézményen (továbbiakban: AESZI) keresztül valósul meg, amelynek fenntartója: 

Algyő Nagyközség Önkormányzata. Az AESZI integrált szociális intézményi formában a 

székhelyén látja el a szociális alapellátási feladatok közül az étkeztetést és a nappali ellátást 

idősek klubja formában, valamint a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást. Az intézmény 

telephelyén biztosítja a szociális alapellátási feladatai közül a házi segítségnyújtást, valamint a 

védőnői szolgálatot és a bölcsődei ellátást. Az AESZI a feladatainak elvégzése kapcsán 

szorosan együttműködik a település más intézményeivel, civil szervezeteivel, így az óvodával, 

az általános iskolával, a Faluház, Könyvtár és Tájházzal, a Gyeviép Kht-val, az Algyői 

Nőegylettel, a Művészkörrel, a Sportkörrel és a Nyugdíjasklubbal. Emellett szoros kapcsolatot 

ápol olyan a településen kívüli intézményekkel is, mint a szegedi és hódmezővásárhelyi 

egészségügyi intézmények, a módszertani intézmények, a kistérségi és a megyei intézmények. 

 

III.5. A szociális alapszolgáltatások helyzetének bemutatása Algyőn 

 

III.5.1. Étkeztetés 

 

Azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 

gondoskodni, akik azt önmaguknak, vagy hozzátartozójuknak nem képesek biztosítani. Az 

ételt külső főzőhelyről az intézmény székhelyén lévő melegítőkonyhába szállítják, innen kerül 

kiosztásra, illetve a nappali ellátást igénybe vevők részére helyben biztosított az étel 

elfogyasztása.  

 

Az ellátás igénylésének és megállapításának részletes feltételeit Algyő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 20/2004. (XI. 15.) KT 

rendelete szabályozza le. Ennek megfelelően, étkeztetésben kell részesíteni az Szt. 62. § (1) 

bekezdése szerinti, szociálisan rászorult személyeket. Az étkeztetéséről a házi segítségnyújtás 

és az Idősek Klubja keretében kell gondoskodni. Azon nagykorú személyek, akik semmilyen 

gondozási formában nem részesülnek – szociális rászorultságuk esetén – az étkezést az AESZI 

vezetőjétől kérhetik. Az étkeztetést igénybe veheti az, aki  

 

• 65. életévét betöltötte, vagy  

• egészségi állapotát, fogyatékosságát, pszichiátriai betegségét, orvosi igazolással 

igazolja, vagy  

• hajléktalanságát igazolja és életvitelszerűen Algyő Nagyközség területén tartózkodik, 

vagy  

• szociális rászorultsága környezettanulmány alapján az intézményvezető által igazolt. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2016. és 2020. között 98-104 főnek biztosított általa 

támogatott étkeztetést, amely napi egyszeri meleg ételt, vagyis ebédet jelent, igény szerint 

tízóraival és uzsonnával kiegészítve. Az alábbi adatokból látható, hogy az étkeztetésben 



  

részesülők száma viszonylagos egyenletességet mutat, kisebb mértékben de emelkedett a 

számuk. 

 

Az étkeztetésben részesülő személyek megoszlása kor szerint (2016-2020.) 

 

fő 

 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

40 év alatti 7- 3 4 4 5 

40-59 éves 17 18 16 13 15 

      

60-69 éves 31 26 22 26 24 

70-79 éves 27 29 31 31 29 

80-89 éves 20 24 20 23 24 

90 felett 2 3 5 7 5 

 
(Forrás: AESZI Algyő) 

 

A táblázat alapján látható, hogy az étkeztetés igénybevétele az 50 éves kor fölött emelkedik 

meg jelentősen és leginkább az időskorúak veszik igénybe ezt az ellátást a településen. 

 

Algyőn a szociális étkeztetés igénybevevőinek jellemzői: 

 

➢ nyugdíjas, rokkantnyugdíjas vagy jövedelem nélküli, 

➢ nincs hozzátartozó vagy távol él, 

➢ önmaga ellátásra részben képes, 

➢ pszichés beteg vagy alkoholproblémával küzd. 

 

Az ellátás tárgyi és személyi feltételei a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. A Szeged 

Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által 2010. június 28-án kiadott, 01/49177-8/2010. 

ikt. számú engedély alapján az AESZI valamennyi ellátás tekintetében egységesen 

határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. Ezen a szakfeladaton 1 fő kisegítő 

dolgozik, akinek a feladata az étkezés lebonyolítása, ételosztás, takarítás. 

 

Az étkezést az intézményvezető által kiállított jövedelemigazolással a klubvezetőnél 

személyesen, a „kérelem és adatlap” nyomtatvány benyújtásával lehet igényelni. Az 

intézmény részéről környezettanulmányt végezhetnek, amely alapján – a formanyomtatvány 

figyelembe vételével – megállapítják az ellátásra való jogosultságot. Amennyiben a 

kérelmező az ellátásra jogosult, vele az intézményvezető megállapodást köt. A megállapodás 

tartalmazza az ellátott személyes azonosító adatait, az ellátás megnevezését, az igénybevétel 

kezdetét, az egészségi állapotra vonatkozó adatokat a háziorvos által kitöltve, valamint a 

fizetendő térítési díjat, amelynek mértékét a mindenkor hatályos KT rendelet szabályoz le. 

Soron kívüli ellátásban részesítendő az a személy, akinek helyzete egészségügyi állapotát 

veszélyezteti, mindaddig, amíg a krízishelyzet fennáll.  

III.5.2. Házi segítségnyújtás 

 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi 

segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

 

• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 



  

• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és a lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 

• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

 

A házi segítségnyújtást érintő jogszabályi változás, hogy 2008. január 1-jétől bevezetésre 

került a gondozási szükséglet vizsgálata. A gondozási szükségletet az önellátási képesség 

hiánya alapozza meg, ami az egészségi állapottól, az ápolásra való rászorultság és az 

önkiszolgálási képesség mértékétől függ. Ha a gondozási szükséglet fennáll, de nem haladja 

meg a napi 4 órát, és egyéb körülmények sem indokolják az idősotthoni elhelyezést, saját 

otthonában, ezt követően intézményi keretek között látják el a szakemberek az ellátást 

igénylőt.  

2008. január 1-jétől ennél az ellátási formánál is bevezetésre került a jegyzői 

jövedelemigazolás, amelynek alapja – az étkeztetéshez hasonlóan - az ellátást igénylő 

személy családjában az egy főre jutó jövedelem. 2010. január 1-jétől a házi segítségnyújtás 

esetében megszűnt a jegyzői jövedelem vizsgálat, ugyanakkor megmaradt a családi 

jövedelemszámítás. Változtak a működési engedély kiadására vonatkozó szabályok, hiszen a 

működési engedélynek a házi segítségnyújtás esetén a teljesített feltételek alapján ellátható 

személyek számát is tartalmaznia kell. 2010. január 1-jétől módosultak a szakmai 

létszámnormák is. 9 ellátottra vetítve kell 1 fő gondozót és 10 vagy több főállású szociális 

gondozó esetén kell 1 fő vezető gondozót alkalmazni. 2011. január 1-jétől a személyi térítési 

díj megállapításánál a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell 

figyelembe venni. 

Az ellátás igénylésének és megállapításának részletes feltételeit Algyő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 20/2004. (XI. 15.) KT 

rendelete szabályozza le.  

Az ellátás tárgyi és személyi feltételei a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, Szeged 

Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által 2010. június 28-án kiadott, 01/49177-8/2010. 

ikt. számú engedély alapján az ellátható személyek száma: 45 fő. Ezen a szakfeladaton 5 fő 

házi gondozó dolgozik, akik az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 4. sz. melléklete szerinti 

gondozási naplót vezetik a segítségnyújtásban részesülőkről. A későbbiek folyamán a házi 

gondozók száma 1 fő szakképzett dolgozóval növekedett, így jelenleg összesen 6 fő 

szakképzett dolgozó látja el ezeket a feladatokat. 

 

Algyőn 2016. és 2020. között 34-64 fő részére biztosítottak házi segítségnyújtást, amely 

ugrásszerű növekedést jelent, természetesen ebben jelentős szerepe van a 2020.évben 

bekövetkezett Covid járvány okozta egészségügyi és szociális változásoknak. 

 

Algyőn a házi segítségnyújtásban részesítettek korösszetételét az alábbi táblázat mutatja be. 

 

A házi segítségnyújtásban részesített személyek megoszlása kor szerint (2016-2020.) 

 

fő 

 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

40-59 éves 2 2 1 1 1 

60-64 éves 0 0 1 1 3 

65-69 éves 4 2 3 2 6 

70-74 éves 5 8 9 6 8 

75-79 éves 4 8 10 9 13 



  

80-89 éves 15 14 18 19 28 

90 év fölött 4 6 1 7 5 

(Forrás: AESZI Algyő) 
 

A táblázat alapján látható, hogy ezt az ellátási formát az idősebb korosztály veszi igénybe, 

különösen a 70. életévet betöltött személyek igénylik legnagyobb számban.  

 

Algyőn a házi segítségnyújtási szolgálat klienskörének jellemzői: 

 

➢ nyugdíjas korosztály, 

➢ mozgáskorlátozott vagy mozgásképtelen, 

➢ önmaga ellátására részben képes vagy képtelen, 

➢ egyedülálló, 

➢ krónikus betegségek, rossz fizikai állapot, 

➢ családtagjai napközben dolgoznak, nem tudják ellátni, gondozni. 

 

 

A házi segítségnyújtás igénybevétele kapcsán az Szt. 63. § (4) bekezdés szerint vizsgálni kell 

a gondozási szükségletet, amelyet az intézményvezető, illetve az általa megbízott személy 

végez. A házi segítségnyújtást az AESZI a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 

szükségletfelmérésben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelően, de 

legfeljebb napi 4 órában nyújtja. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a 

szolgáltatást igénylőt, illetve annak törvényes képviselőjét az intézményvezető tájékoztatja a 

bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. A házi segítségnyújtásért 

fizetendő személyi térítési díjak mértékét a mindenkor hatályos KT rendelet alapján az 

intézmény vezetője állapítja meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást 

igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, amennyiben étkeztetést is kér, 

30 %-át.  

 

III.5.3. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából 

nyújtott szolgáltatás. Fő munkamódszere a komplex családgondozás, amely 

rendszerszemléletű, a család belső konfliktusviszonyainak rendezését segítő, folyamatos, 

együttműködő kapcsolattartás. A családsegítő szolgálat családgondozója végzi az 

adósságkezelési tanácsadást is, amelyben való részvételt a mindenkor hatályos KT rendelet 

szabályoz le. Itt különösen nagy szerepet kap a polgármesteri hivatal szakembereivel való 

hatékony együttműködés a még nagyobb mértékű eladósodás megakadályozására. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 

20/2004. (XI. 15.) KT rendelete alapján a családsegítő munkakör az AESZI keretében kerül 

megszervezésre, és a családsegítők más szociális feladattal is megbízhatóak. 

 

Algyőn 2016. és 2020. között 505-647 fő között alakult a családsegítés éves esetszáma. 

 

  

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat 



  

 

Év Családsegítő Gyermekjólét 

  Család Gyermek 

2016 7 24 37 

2017 7 22 39 

2018 2 23 39 

2019 8 33 42 

2020 3 32 51 

 
 (Forrás: AESZI Algyő) 
Családsegítő Szolgálat klienskörének jellemzői: 

 

➢ sok közöttük a tartós munkanélküli, 

➢ jellemző a 19-50 év közötti életkor, 

➢ alacsony iskolai végzettség vagy szakképesítés hiánya vagy nem piacképes szakma, 

➢ alacsony jövedelem, eladósodás, 

➢ szenvedélybetegségek, 

➢ egyéb egészségügyi problémák, 

➢ lakhatási problémák, 

➢ nagy arányban egyedülállók vagy gyermeküket egyedül nevelők, 

➢ családi kapcsolatok rendezetlensége vagy támogató kapcsolatok hiánya, 

➢ szocializációs hiányosságok, életvezetési problémák. 

 

Legjellemzőbb problémák:  

 

➢ adósságkezelés, rezsihátralékok, 

➢ egészségkárosodásból fakadó munkaképesség csökkenés és annak következményei, 

illetve az eddigi ellátás megszüntetése, 

➢ a családon belüli konfliktus az anyagi problémák miatt.  

 

Az adósságkezelési tanácsadásban részesülők száma nagymértékben megnövekedett az elmúlt 

években. 

 

Az ellátás tárgyi és személyi feltételei a jogszabályi feltételeknek megfelelnek. Ezen a 

szakfeladaton 2 fő családgondozó dolgozik. 

 

III.5.4. Nappali ellátás 

 

A Nappali ellátás a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,  

 

• tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális 

és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek; 

• tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 

pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek; 

• harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem 

képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

 



  

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az 

alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 

– ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését. 

 

Algyőn a Szt. előírásainak megfelelően idősek nappali ellátását biztosító idősek klubja 

működik, ahol az önmaguk ellátására részben képes időskorúak, valamint a 

szenvedélybetegek gondozása, az állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi 

szolgáltatások szervezése történik. Az idősek klubja a nappali ellátás mellett – igény szerint – 

a napi egyszeri meleg étkezést is biztosítja. Az idősek klubja szolgáltatásai: szabadidős 

programok, hivatalos ügyek intézése, önszerveződő csoportok támogatása. A klubtagok a 

következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: tisztálkodási lehetőség igény szerint; heti 

egyszeri ingyenes gyógytorna; kulturális és szabadidős foglalkozások, valamint egyéni és 

csoportos mentálhigiénés foglalkozások. Az intézmény alapfeladatain túl vállalt 

tevékenységei: tízórai és uzsonna biztosítása szükség esetén, ügyeleti rendszer a nyitvatartási 

időn kívül.  

Algyőn 2016. és 2020. között 14-18 fő között alakult a nappali ellátásban részesített 

személyek száma, amely az elmúlt 5 évben csökkenő tendenciát mutat a korábbi évekhez 

viszonyítva. A csökkenés mögött az húzódik meg, hogy 2010. január 1-jétől a Sz. 65/F. §-a 

olyan módon változott meg, hogy a nappali ellátásokból kikerült az idős személyek 

étkeztetése, amely a szociális étkeztetésnél jelent meg. 

Algyőn a nappali ellátásban részesítettek korösszetételét az alábbi táblázat mutatja be.  

A nappali ellátásban részesülők megoszlása kor szerint (2016-2020.) 

 

fő 

 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

18-39 éves 0 0 0 0 2 

40-59 éves 7 7 6 5 4 

60-69 éves 5 4 4 6 5 

70-79 éves 4 4 5 4 3 

80-89 éves 2 2 2 2 0 

90 év fölött -  1 - - 

 
(Forrás: AESZI Algyő) 

 

Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a településen ezt az ellátási formát leginkább a 

60-79 év közötti időskorúak veszik leginkább igénybe. 

 

Idősek Klubja ellátottjainak jellemzői: 

 

➢ nyugdíjas, rokkantnyugdíjas vagy jövedelem nélküli, 

➢ nincs hozzátartozó vagy távol él, 

➢ önmaga ellátásra részben képes, 

➢ pszichés beteg vagy alkoholproblémával küzd, 

➢ idős vagy pszichés beteg, akinek nappali felügyeletéről családtagjai nem tudnak 

gondoskodni. 

 

 

Az ellátás tárgyi és személyi feltételei a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, Szeged 

Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője által 2010. június 28-án kiadott, 01/49177-8/2010. 

ikt. számú engedély alapján a férőhelyek száma: 30 fő. Ezen a szakfeladaton 1 fő klubvezető 



  

és 2 fő gondozónő dolgozik. Az idősek klubja közös helyiségei a következőek: étkező, 

nappali, fürdőszoba, nemek szerinti külön mellékhelyiségek. Ezen kívül a klubtagok számára 

napközbeni pihenés céljára pihenőszoba áll rendelkezésre, valamint a látogatók fogadására a 

szeparálható ebédlőben van lehetőség.  

 

A nappali ellátást a klubvezetőnél személyesen, a „kérelem és adatlap” nyomtatvány 

benyújtásával lehet igényelni. Az intézmény részéről környezettanulmányt végezhetnek, 

amely alapján – a formanyomtatvány figyelembe vételével – megállapítják az ellátásra való 

jogosultságot. Amennyiben a kérelmező az ellátásra jogosult, vele az intézményvezető 

megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza az ellátott személyes azonosító adatait, az 

ellátás megnevezését, az igénybevétel kezdetét, az egészségi állapotra vonatkozó adatokat a 

háziorvos által kitöltve, valamint a fizetendő térítési díjat, amelynek mértékét a mindenkor 

hatályos KT rendelet szabályoz le. Soron kívüli ellátásban részesítendő az a személy, akinek 

helyzete egészségügyi állapotát veszélyezteti, mindaddig, amíg a krízishelyzet fennáll.  
 

Az idősek klubja szolgáltatásai - az étkezést kivéve – térítésmentesek. 

 

III.6. A gyermekjóléti és egyéb alapszolgáltatások kapcsán ellátandó feladatok 

bemutatása 

 

III.6.1. Gyermekjóléti szolgáltatás a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat keretében 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 

12/2000. (V. 23.) KT rendeletében úgy rendelkezett, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti 

szolgáltatások és tevékenységek szervezését, irányítását és összehangolását a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, mint intézmény megalapításával valósítja meg, amely jelenleg az AESZI 

keretén belül működik. A Szolgálat az általa kitűzött célok teljesítése érdekében – összhangban a 

védőnői szolgálattal, óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelőssel – szervezeti és gondozási 

feladatokat végez. Ennek megfelelően a szolgálat által havonta összehívott jelzőrendszeres 

megbeszélés komoly segítséget jelent a település gyermekintézményei (bölcsőde, óvoda, általános 

iskola) számára. 

 

Algyőn 2016. és 2020. között 68-86 fő között alakult a gyermekjóléti szolgálat éves 

esetszáma, amely a 2018-ig viszonylagos egyenletességet mutat, majd utána megnövekedik, 

de ez a növekedés a lakosságszám jelentős növekedésével magyarázható. 

 

A gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek életkori megoszlását az alábbi táblázat 

mutatja be. 

 

A gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek megoszlása kor szerint (2007-2011.) 

fő 

 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

0-5 éves 10 12 6 7 16 

6-13 éves  25 7 9 23 20 

14-18 éves 16 17 13 25 33 



  

 
(Forrás: ESZI Algyő) 

 

A táblázat alapján látható, a 14 év fölötti kamaszkorú gyermekek gondozása fordul elő 

leggyakrabban a gyermekjóléti szolgálaton belül, amely jelenség összefügg az életkori 

sajátosságokkal is. Ez a korosztály fokozott figyelmet igényel az oktatás területén éppúgy, 

mint a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat munkájában is. Emellett nagyon 

fontosak azok a célzott programok, amelyek ezt a korosztályt szolgálják, pl. prevenció, az 

életkori sajátosságoknak megfelelő szabadidős tevékenységek biztosítása, stb. Lásd: Algyői 

Ifjúsági Klub működtetése.  

 

A gyermekjóléti szolgálat klienskörének jellemzői: 

 

➢ munkanélkülivé vált szülők, 

➢ alacsony jövedelem, eladósodás, 

➢ magas gyermeklétszám a családban, 

➢ egyszülős család, 

➢ albérletben élő családok, 

➢ alkoholfüggőség, 

➢ alacsony iskolai végzettség, 

➢ ingerszegény környezet, 

➢ fogyatékosság, pszichés betegségek, 

➢ elhanyagoltság, felelőtlen szülői magatartás, 

➢ családi konfliktusok, 

➢ negatív mintakövetés, jövőkép hiánya, céltalanság, 

➢ magatartászavarok, deviancia, bűnöző életmód, 

➢ nem megfelelő higiénés körülmények. 

 

Az ellátás tárgyi és személyi feltételei a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2012. június 19. kelt, VI-C-001/1020-

1/2012. ikt. számon kiadott működési engedélye alapján az engedély hatálya: határozatlan 

idejű. A szolgáltatásban 1 fő családgondozó dolgozik. 
 

A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

 

III.6.2. Bölcsődei ellátás 

 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 

megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 

munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük 

vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás 

keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

 

• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

• akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három 

vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási 

díjban részesül, 



  

• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 

 
Algyőn a gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzati intézményként fenntartott bölcsőde, 

óvoda, általános iskolai napközis foglalkozás és menza keretében szervezhető meg és vehető 

igénybe. 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. Algyőn a Bóbita Bölcsőde 2007 

szeptemberében került átadásra. Ezt az intézményt népi kezdeményezésre (a szülők aláírást 

gyűjtöttek) hozták létre. A kihasználtsági mutatók alapján erre az ellátási formára 

kiemelkedően nagy szükség van a településen. 

Mint az alábbi táblázatból látszik, az ellátott gyermekek létszáma 2016.évre 25%-kal 

megnövekedett, a korábbi évekhez viszonyítva és visszaesés a 2017.éven kívül egyáltalán 

nem történt. Egyenletes és folyamatos növekedést tapasztalunk, ami napjainkban is tart, 

túlterheltséget okozva – még a Covid vírus okozta nehézségekkel terhelt 2020.évben is.  

Mindez indokolta a bölcsőde bővítésre kiírt pályázaton történő indulását a fenntartó 

önkormányzatnak 2020.évben.  

Nagy örömet okozott a sikeres nyertes pályázat eredménye és a 2021.októberében 

megtörtént alapkő letétele a jövőbeni 60 fős bölcsődének. 

Az adatok alapján hosszú távú létjogosultsága van az intézménynek a településen és 

nagymértékű vonzereje a fiatal, családot alapító generációk megtartásában, illetve 

vonzásában, ezzel is biztosítva a falu elöregedési folyamatainak csökkentését. 

 

Bölcsődei gondozottak jellemzői: 

 

➢ 1-3 éves gyermekek, 

➢ szülők dolgoznak, igazolt munkaviszonnyal rendelkeznek, 

➢ előfordul védőnő, háziorvos vagy családgondozó ajánlása alapján, rossz szociális 

körülmények miatt bekerülő gyermek. 

 

 

A bölcsődei ellátás igénybevételének módját az AESZI Szakmai programja szabályozza le. 

Az igénybevétel önkéntes alapon történik, az ellátást igénylő kérelmére indul. Kötelező 

igénybevételre csak a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

tv-ben meghatározott esetekben kerülhet sor. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 

12/2000. (V. 23.) KT rendeletében szabályozta le az ellátásért fizetendő térítési díjak 

mértékét, a gyermekintézményi térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás mértékét és 

feltételeit, annak jogosultsági időszakát. 

 

III.6.3. Védőnői szolgálat 

 

A védőnői szolgálat inkább egészségügyi és kevésbé szociális vagy gyermekjóléti feladatokat 

lát el, ugyanakkor a védőnők a helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai, ráadásul a szolgálat 

Algyőn az AESZI keretén belül működik, így érintőlegesen e koncepcióban is bemutatásra 

kell, hogy kerüljön ez a tevékenység.  

A védőnői szolgálat feladata: a település közigazgatási területén élő kismamák terhes 

gondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-16 éves korosztály komplex ellátása. 

A komplex ellátás magában foglalja az óvodás és iskolás korú gyerekek szűrővizsgálatait, az 



  

ott felmerülő problémák megoldását. A védőnői feladatok közé tartozik a területen élők 

számára nyújtott egészségügyi tanácsadás, különös tekintettel a prevencióra. 

Az óvodai és iskolai szűrővizsgálatokat is rendszeresen végeznek Évente 4 alkalommal, 

illetve szükség szerint végeznek tisztasági és pediculosis szűrést az óvodában. Az iskolában 

az egészségügyi szűrővizsgálatokat a páros osztályokban végzik, eredményéről a szülőket 

írásban tájékoztatják. 

Egészségnevelő előadásokat tartanak a dohányzás veszélyiről, az egészséges táplálkozásról 

valamint a szexuális felvilágítás témakörében. 

A Védőnői Szolgálat létszámban és szakképzettségben megfelel a vonatkozó jogszabályi 

előírásnak, jelenleg 2 fő védőnő dolgozik a szolgálatban. 

 

III. 7. A szociális szakosított ellátási formák bemutatása 

 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 

személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat 

állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított formában kell gondozni.  

 

A szakosított szolgáltatás formái az alábbiak: 

 

• átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

• tartós, bentlakást nyújtó intézmények 

 

A településen jelenleg nem található szakosított szociális ellátási forma, amelynek 

megszervezése Algyőnek egyébként sem kötelező feladata.  

 

A tartós, bentlakást nyújtó intézmények típusai: 

 

• az ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek és hajléktalanok otthona, 

• a rehabilitációs intézmények: pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos 

személyek és a hajléktalanok számára, 

• a lakóotthonok: pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek 

számára. 

 

III.8. Az ellátottak jogai 

 

Az ellátást igénybevevőnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára 

tekintettel a szociális szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás során az egyenlő bánásmód 

követelményét kell megtartani. A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos 

megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti és 

etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének hiánya 

vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Az ellátást 

igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben meghatározott esetekben és feltételek 

mellett lehet vizsgálni.  

A személyes gondoskodást végző személyek olyan módon gondoskodnak a szolgáltatások 

nyújtásáról, hogy figyelemmel vannak az ellátást igénybevevőket megillető, az 

Alaptörvényben és a Szt-ben meghatározott ellátotti jogok maradéktalan és teljes körű 

tiszteletben tartására, különös figyelemmel: 

 

• az élethez, emberi méltósághoz, 



  

• a testi épséghez, 

• a testi-lelki egészséghez 

• az egyenlő bánásmódhoz való jogokról. 

 

A szolgáltatást végző köteles biztosítani, hogy az ellátást igénylő személyes adatai az 

egészségi állapotára, a személyes körülményeire, jövedelmére vonatkozó információk 

illetéktelen személyek tudomására ne kerüljenek. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2008-ban készíttette el és a 91/2008. (IV. 30.) Kt. 

határozattal fogadta el a település Esélyegyenlőségi Programját.  

 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. évi Kormány rendelet és a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezései teremtették 

meg azt a jogszabályi hátteret, amelynek hatására elindulhatott az a fejlődési folyamat, amely 

lehetővé tette a fogyatékos emberek számára is a használható, hozzáférhető épített környezet 

kialakítását. 

A szociális ellátások szempontjából az akadálymentes bejutás megoldott a Polgármesteri 

Hivatalba, valamint az AESZI székhelyére és telephelyeire, tekintve, hogy ezen intézmények 

megfelelnek az akadálymentesítés előírásainak. 

 

 

IV. A szolgáltatások működtetési, finanszírozási feladatai és az együttműködés keretei 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a jelen koncepcióban bemutatott szolgáltatásokat állami 

költségvetési normatívákból, valamint az általa fenntartott AESZI intézmény saját 

bevételeiből biztosítja. Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy a bevételek nem 

teszik lehetővé a törvényben meghatározott és kötelezően ellátandó, valamint az elmúlt 

években a tényleges lakossági szükségletek miatt biztosított, önként vállalt feladatok 

finanszírozását, így az önkormányzatnak egyéb bevételeiből kell a zavartalan működést 

finanszíroznia. 

 

Tekintve, hogy jelentős nagyságrendet képviselnek az önként vállalt feladatok (méltányos 

ápolási díj, méltányos lakásfenntartási támogatás, méltányos közgyógyellátás, rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, hulladékszállítási díjkedvezmény, karácsonyi csomag, 

adósságkezelés, bérlettámogatás), mindenképpen célszerűnek mutatkozna ezek újragondolása, 

racionalizálása. Ugyanakkor amiatt, hogy az önként vállalt feladatok nagyon is valós 

szükségleten alapulnak, ráadásul Algyő Nagyközség Önkormányzata a Gazdasági 

Programjában deklarálta, hogy legfontosabb feladatának a lakosság további 

elszegényedésének megállítását, illetve megakadályozását tarja, ezen feladatok 

nagyságrendjének csökkentése helyett vagy mellett célszerűnek mutatkozna az egyes 

alapszolgáltatási feladatok esetleges újrastrukturálása úgy, hogy azok színvonala 

megmaradjon, növekedjen.  

Az ellátások kapcsán történő fejlesztések kapcsán a pályázati források elnyeréséhez szükséges 

önerő biztosítása az önkormányzat saját bevételeinek terhére valósult meg, így akár a 

fejlesztés, akár a hosszú távú működtetés szempontjából szintén célszerűnek mutatkozna 

egyes ellátások igénybe vétele – pl. szakosított szociális ellátások biztosítása - más 

szervezetektől, egyháztól, civil szervezettől, gazdasági társaságtól. 

 



  

A szolgáltatásokért megállapított térítési díjak minden esetben az önköltség megtérülését 

célozták meg, többletbevétel ezen feladatok ellátásából nem keletkezett. 

A szakemberek képzése, szakmai programok szervezése az önkormányzat saját bevételeinek 

terhére valósultak meg. 

 

 

 



  

V. Jövőkép 

 

V.1. SWOT analízis a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez 

 

 

erősségek 

 

 

gyengeségek 

• az önkormányzat érzékenysége a 

szociális problémák iránt 

• jól kiépült, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő alapellátás – elsősorban az 

idősek számára 

• az alapellátás kapcsán működtetett 

intézményi ellátórendszer tárgyi és 

személyi feltételei kielégítőek 

• az intézményi ellátórendszerben 

tapasztalt, jól felkészült szakember 

gárda áll rendelkezésre 

• a civil szféra jelenléte  

• elérhető közelségben vannak a 

továbbképzési központok 

• a gyermekjóléti szolgálat, az oktatási 

és az egészségügyi intézmények 

együttműködése  

 

• a szociális ellátórendszer 

finanszírozási elégtelensége 

• alacsony bérek és megbecsültség jut a 

rendszerben dolgozóknak 

• a szociális ellátórendszer alacsony 

presztízse és a nehezen követhető, 

folyton változó jellege miatt a 

munkatársak csökkenő aktivitása 

• a szakosított szociális feladatok 

igénybevételére nincs mód helyben 

• egyes ellátotti csoportok (pl. 

fogyatékkal élők, pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek) részére 

hiányzik a kifejezetten nekik szóló, 

specifikus ellátási forma 

 

lehetőségek 

 

 

veszélyek 

• az ellátórendszer tudatos fejlesztése, 

az ellátás lehetőségeinek keresése 

• önkéntes segítők bevonása a szociális 

feladatok ellátásának rendszerébe 

• civil szervezetek, gazdasági 

társaságok bevonása a hátrányos 

helyzetű lakosság ellátásába 

• uniós források kiaknázása 

vidékfejlesztés, szolgáltatás kialakítás 

kapcsán 

• folyamatos szakmai képzés 

lehetőségeinek a biztosítása 

 

• a szakmai munkát veszélyeztető, 

egyre növekvő adminisztráció 

• a szociális szakma gyenge 

érdekérvényesítő ereje 

• évről évre kiszámíthatatlan, a 

működtetés fedezetéhez egyre 

kevésbé elegendő állami normatíva 

• folyamatosan változó jogszabályi 

háttér 

 

A fenti SWOT táblában feltüntetett erős és gyenge oldalak, a megfogalmazott kitörési pontok 

és az elkerülendő veszélyek csak kiragadott, de a legfontosabbnak vélt jellemzői a 

nagyközség ellátórendszerének. Megállapítható az, hogy olyan ellátórendszer kialakítására 

kell törekedni, amely az önkormányzat számára gazdaságosan üzemeltethető, mégis a lehető 

legnagyobb hatékonysággal bír.  



  

V.2. A szociális feladatokra vonatkozó célmeghatározás 

 

Egy település népességmegtartó erejét jelentős mértékben befolyásolja, hogy az itt élő 

lakosság mennyi és milyen színvonalú szolgáltatásokhoz jut. Ezen szolgáltatások közé 

tartozik a szociális ellátás intézményrendszere is. Éppen ezért fontos annyira, hogy Algyő 

Nagyközség Önkormányzata meghatározza azokat a célokat, amelyeket megvalósítani kíván a 

szociális ellátás területén. Azonban a szociális szolgáltatások fejlesztésének, stratégiai 

céljainak, fő irányainak meghatározásakor alapprobléma, hogy az elmúlt években nem volt 

látható a szaktárca részéről egy stabil jövőkép a szociális szolgáltatásokra vonatkozóan, ami 

nagymértékben gátolta a célok meghatározását. A folyamatos jogszabályváltozások, a 

finanszírozási nehézségek mind-mind megnehezítik a szociális ellátásban résztvevő 

fenntartók és a rendszerben dolgozók helyzetét. Az évek óta érezhető anyagi megszorítások, a 

válságra adott kormányzati válaszként bekövetkezett támogatás-elvonások kétségessé tették a 

kijelölt célok megvalósíthatóságát, hiszen az állami támogatások összegének csökkenése 

nyomán az intézmények fenntarthatósága vált az elsődleges szemponttá, a helyben jelentkező 

szükségletekre valóban reflektáló felújítások-beruházások megvalósítása, a szakmai 

létszámoknak a jogszabályban meghatározott minimum feltételekhez képest a valós 

helyzethez igazított fejlesztése teljes mértékben megvalósíthatatlanná vált. 

 

V.2.1. Stratégiai célok 

 

• A lakosság további elszegényedésének megállítása, illetve megakadályozása egyrészt 

a szociális ellátások révén, másrészt a foglalkoztatás bővítésével, illetve a munkahely-

teremtés támogatásával. 

• Az egyéneket és családokat középpontba állító, társadalmi befogadást segítő, elérhető 

és támogató jellegű, tervezett szociális szolgáltatási struktúra kialakítása, hatékonyan 

működő ellátórendszerrel az egészségi állapot javítása mellett, lehetőség szerint a 

többi, ágazati ellátórendszerrel (egészségügy, oktatás) együttműködve. 

• Szükségletorientált ellátástervezés, az erőforrások egyesítése; valamint az ágazat 

megtartó erejének erősítése, humán erőforrásának fejlesztése, a szociális képzések 

korszerűsítése. 

• A szociálpolitikai ellátások családi funkciók megőrzését szolgáló szerepének 

fejlesztése: a családot segítő szolgáltatások erősítésével, a család és munkahely 

összeegyeztetését segítő szolgáltatások kialakításával, a gyermekek családban 

nevelkedésének fokozott támogatásával. 

• A szociálpolitikai ellátások társadalmi integrációt szolgáló szerepének erősítése: a 

fogyatékkal élőket, pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket segítő szolgáltatások 

fejlesztésével, a hajléktalan ellátás rendszerszerű fejlesztésével, az igényekre reagáló 

szolgáltatások biztosításával, valamint az ellátórendszert igénybe vevők integrációs 

esélyeit növelő programok indításával. A társadalmi kirekesztés megelőzése minden 

célcsoport vonatkozásában.  

• A nem állami részvétel további erősítése mind a szolgáltatások, mind pedig a döntés – 

előkészítés terén (civil részvétel az alapellátásban, önkéntes munka), partnerségi 

kapcsolatok kialakítása, érdekegyeztetés. 



  

V.2.2. Helyi szociális célkitűzések 2021-2026-ig 

 

• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások kapcsán egy olyan szociális pénzügyi 

keret megtartása, ami a kötelező feladatokon túlmenően az önként vállalt feladatok 

biztosítását is lehetővé teszi. 

• A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátórendszernek a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő, a valós szükségletekre reagáló, hatékony és 

gazdaságos működtetésének megtartása, a pénzügyi helyzet figyelembevételével a 

tárgyi és személyi feltételeknek a jogszabályban meghatározott szinten tartása, 

esetlegesen azon túli növelése, a munkakörülmények további modernizálása. 

• Az informatikai és egyéb tárgyi eszközrendszerek folyamatos karbantartása, 

fejlesztése, különösen annak tükrében, hogy a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. §-a 2012. január 1-

jétől előírja a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő napi szintű 

adatszolgáltatási kötelezettségét, amelynek elmulasztását büntetik. 

• A gyermekek jogainak érvényesítése és tiszteletben tartása, az alkoholizmus 

csökkentése, a drog prevenció, valamint a bűn-és baleset megelőzési programok 

biztosítása, a 14—18 éves korosztály számára a korosztálynak megfelelő 

rendezvények szerevezése. 

• A munkanélküliség kezelése a bölcsődei férőhelyek további bővítésével, az 

önkormányzati foglalkoztatások, közfoglalkoztatások megszervezésével, valamint 

egyes vállalkozások közvetlen támogatása a foglalkoztatás növelése érdekében. 

• A szakemberek képzésének, továbbképzésének biztosítása. 

• Az együttműködés erősítése és hatékonyabbá tétele a településen működő civil és 

egyházi szervezetekkel, továbbá a bölcsődével, óvodával, iskolával, védőnői hálózattal 

– a gyermekorvos és rendőrség bevonásával - működtetett gyermekjóléti jelzőrendszer 

további, hatékony működtetésének elősegítése. 

 

V.2.3. A szociális szolgáltatások fejlesztése az egyes célcsoportok kapcsán 

 

• Időskorúak kapcsán: 

 

A gondozási feltételek és körülmények biztosítása, fejlesztése, különösen annak 

tükrében, hogy a jövőben az időskorúak aránya a társadalmon belül egyre 

jelentősebbé válik. 

 

• Fogyatékkal élők kapcsán: 

 

➢ A valós igényeknek megfelelő támogató szolgálatok működésének biztosítása.  

➢ Társadalmi integráció segítése, erősítése, a környezeti és társadalmi 

akadálymentesítés minden területen határidőre történő befejezése, társadalmi 

előítéletek további csökkentése. 

➢ Az ellátottak foglalkoztatásban való részvételének biztosítása.  

 



  

• Pszichiátriai betegek kapcsán: 

 

➢ Speciális (az egészségügyi ellátáshoz szorosan kapcsolódó) gondozási feltételek 

és körülmények biztosítása. 

➢ A valós igényeknek megfelelő közösségi pszichiátriai ellátás működésének 

biztosítása. 

➢ Társadalmi integráció segítése, erősítése, társadalmi előítéletek csökkentése. 

 

• Szenvedélybetegek kapcsán: 

 

➢ Krízishelyzetek megfelelő szintű kezelésének biztosítása. 

➢ Társadalmi integráció segítése, erősítése, társadalmi előítéletek csökkentése. 

 

• Veszélyeztetett gyermekek, családok kapcsán: 

 

➢ Krízishelyzetek megfelelő szintű kezelésének biztosítása, az ehhez szükséges 

intézményrendszernek a valós igényeknek megfelelő szintű kiépítése, 

működtetése. 

➢ Családi védelmi funkciók erősítése, a családi nevelés alapvető feltételeinek 

biztosítása, komplex módon, vagyis az egyes ellátórendszerek egymásra épülő 

feladataként. 

➢ Veszélyeztetett gyermekeket, fiatalokat segítő új típusú szolgáltatások 

fejlesztése és bevezetése, az ad hoc jellegű, pályázati rendszerben történő 

programok helyett. 

 

V.3. A kitűzött célok megvalósításának a módja 

 

A fejlesztési célok megvalósulása érdekében kiemelt célként kell kezelni: 

 

• valamennyi segítségre szoruló, hátrányos helyzetű ember felkutatását, naprakész, 

hiteles információval történő ellátását, 

• a minőségbiztosítás rendszerét (amely az V.6. pontban kerül kifejtésre) 

• a dolgozók folyamatos továbbképzését, 

• az esélyegyenlőség biztosítását, 

• a pályázati források folyamatos keresését. 

 

 

V.4. A fejlesztések lehetséges forrásai  

 

• EU pályázati források  

• Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásai,  

• Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatai,  

• magántőke bevonása a fejlesztésekbe,  

• civil szféra részvétele az ellátásban, adományok  



  

• a települési önkormányzat saját forrásai.  

 

V.5. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatában foglalt feladatok végrehajtása 

nyomán várható eredmények  

 

• a jogszabályi feltételrendszer maradéktalan teljesítése,  

• az ellátási kötelezettségek teljesítése,  

• a tervbe vett szakmai fejlesztési programok megvalósítása,  

• az intézményrendszer működőképességének megőrzése,  

• az intézmények nyújtotta szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése,  

• a lakossági, civil és egyházi kihasználatlan erőforrások integrálása. 

 

V.6. Minőségügyi szemlélet a szociális ellátórendszerben 

 

Hatalmas változások zajlanak, amely nem csak az üzleti életet, hanem a közszolgáltatást, így 

a szociális szférát is egyaránt érinti. Ezek a változtatások szemléletváltást követelnek, 

ugyanakkor lehetőségeket is hordoznak magukban. Ebben a koncepcióban azért kell és 

érdemes a minőségügyi szemlélettel külön is foglalkozni, mert az itt megjelölt célok 

elérésének egy nagyon fontos és előremutató módja lehet, sőt, akár önálló célként is 

szerepelhet a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése a települési szociális 

ellátórendszerébe. 

 

Időnként érdemes megállni egy pillanatra, rátekinteni az intézményekre, ellátó rendszerre, 

hogy a fejlődés melyik stádiumában van: azaz „hagyományos módon” működik-e, vagy a 

fokozatos fejlődés jellemzi, esetleg eljött-e az ideje egy áttöréses fejlesztésnek. Kérdésként 

kell, hogy felmerüljön „milyen is a munkakultúránk, hogyan dolgozhatnánk jobban, vagy 

kell-e, lehet-e hatékonyabban végezni az amúgy is nehéz, sokszor kevésbé megbecsült 

munkát?” 

 

Érdemes: 

 

• megállapítani a szolgáltatások minőségét meghatározó legfontosabb tényezőket,  

• rendszerben gondolkodni, az egymástól független szempontok, és tényezők alapján 

hozott döntések helyett, 

• a jövő lehetőségeit számba venni, nemcsak a jövőkép, hanem a jövőt befolyásoló 

tényezőket folyamatosan vizsgálni, 

• stratégiai szemléletet kialakítani, a jövő követelményeinek figyelembevételével,a 

számos - állami, önkormányzati, egyházi- szabályozás mellett valamilyen szabvány 

szerinti, esetleg tanúsítással minőségügyi rendszert működtetni. 

 

Mindezt azért, mert: 

 

• működési „versenyhelyzet” van, 

• a szolgáltatásokat igénybe vevők igényei, szükségletei dinamikusan változnak, 

• az ellátások igénylőinek- ellátottak („vevőnek”) bizalmát, elégedettségét növeli, 



  

• a szolgáltatás minőségére pozitívan hat, 

• növeli a szervezettséget, és átláthatóságot,  

• a dokumentáció minimalizálása hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, 

• tudatos munkavégzést „követel”, 

• stabilizálja a működési biztonságot, 

• hatékonyabbá teszi a nemcsak a vezetést, hanem a teljes működést, 

• az intézményi imázs pozitívan változik, 

• előnyösen hat a hatékonyabb partnerkapcsolatokra, 

• írott, vagy „burkoltan” elvárt követelmény, egyfajta szociális, és társadalmi 

elkötelezettséget, és felelősségvállalást hordoz magában. 

A minőségügyi rendszer kiépítése, működtetése, rendszeres felülvizsgálata sohasem végcél, 

hanem mérföldkő, amely a továbbfejlődés lehetőségét rejti magában. 

A minőségfejlesztéseket érdemes a IIASA-SHIBA koncepcióra alapozni, megteremtve az 

egymástól tanulás lehetőségét, felajánlva a benchmarking alkalmazását. Lásd az ábrát. 

Mindemellett különös fontossággal bír az ellátórendszerben résztvevő valamennyi intézmény 

közötti, továbbá az intézményen belüli kommunikáció, a jó gyakorlatok megismerése, sőt a 

legjobb gyakorlatok megismertetése, átadása. Tapasztalat, hogy a minőségügyi szemlélet iránt 

érdeklődő kollegákkal való együttgondolkodás mindig gyümölcsöző, és a további fejlődés 

kulcsa. Elérhető cél lehet a szemlélettranszformálás szociális intézmények részére, hiszen 

érdemes, és lehet tenni, fejleszteni, változtatni. 
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VI. Összegzés 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata eleget tesz a jogszabályban foglalt kötelezettségének, 

ugyanakkor a felvázolt célorientált feladatok megtervezésével és kivitelezésével a szociális 

alapellátás még magasabb szinten válik biztosíthatóvá. 

 

A településen a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások és pénzbeli ellátások 

biztosításával a hátrányos helyzetű, rossz egészségügyi állapotú és rossz szociális 

körülmények között élő, továbbá a fogyatékkal élő, a pszichiátriai beteg vagy 

szenvedélybeteg, a hajléktalan, az azonnali segítséget igénylő krízishelyzetben lévő egyén, 

családok részére azonnal és hathatós segítséget tud a település nyújtani. 

 

Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját Algyő Nagyközség 

Képviselő-testülete a 82/2021. (X.21.) Kt. határozatával elfogadta. 

 

 

Algyő, 2021. október 21. 

 

 

Molnár Áron 

          polgármester 

 



  

                      
                      

1. számú melléklet - Az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások kiadásai            
                      

2016-2020.évek                 

számadatok adatok eFt-ban                 
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 1 Működési kiadások összesen:                 

  4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  K4 25 243 1 040  24 622 930  25 262 973  21 000 838  18 056 778  

   1 Családi támogatások K42 1 108 55  918 48  793 30  604 23  460 16  

     ebből: Rendszeres 
gyermekvédel
mi támogatás 

K42 1 108 55  918 48  793 30  604 23  460 16  

   3 Betegséggel kapcsolatos 
(nem 
társadalombiztosítási) 
ellátások 

K44 8 074 105  9 741 117  7 889 95  6 427 86  4 557 60  

     ebből:  helyi 
megállapítású 
ápolási díj  

K48/244 4 197 14  3 986 15  2 314 8  1 894 6  590 3  

     ebből: helyi 
megállapítású 
Gyógyszertámo
gatás 

K48/243 3 877 91  5 755 102  5 575 87  4 533 80  3 967 57  

                                
Gyógyszerköltsé
g és 
segédeszköz 
támogatás 

K48/2431,2
433 

3 861 91  5 580 85  5 455 74  4 423 68  3 947 54  

                                
Utazáshoz 
nyújtott 
támogatás 

K48/2432 0 0  98 11  21 4  4 3  2 1  

                                
Rehabilitációho

K48/2434 16 2  77 6  99 9  106 9  18 2  



  

z nyújtott 
támogatás 

   4 Foglalkoztatással, 
munkanélküliséggel 
kapcsolatos ellátások 

K45 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  

   5 Lakhatással kapcsolatos 
ellátások 

K46 3 153 66  2 803 43  2 600 42  1 270 26  875 22  

     ebből: helyi 
megállapítású 
lakásfenntartás
i támogatás  

K48/245 3 030 64  2 688 42  2 600 42  1 145 25  875 22  

     ebből:  
adósságcsökke
ntési támogatás  

K48/246 123 2  115 1  0 0  125 1  0 0  

   6 Egyéb nem intézményi 
ellátások 

K48 12 908 814  11 160 722  13 980 806  12 699 703  12 164 680  

     ebből: Rendkívüli települési 
támogatás 

2821 297  2808 184  3612 229  2165 193  2402 138  

                                
Rendkívüli 
települési 
támogatás 
(általános) 

K48/241 2 581 273  2 295 172  3 208 206  1 482 171  1 895 123  

                                
Temetési 
költségekhez 
nyújtott 
támogatás 

K48/242 240 24  513 12  404 23  683 22  507 15  

     ebből:  köztemetés  K48/23 222 1  401 3  937 6  0 0  110 1  

     ebből: egyéb, az 
önk.rend.megáll.jut/Hulladéksz
állítási kedvezmény  

2 363 164  1 549 178  2 248 167  2 937 166  3 232 155  

     ebből:  egyéb, az 
önkorm.rend.m
egáll. 
jut./Karácsonyi 
csomag 

K48/394 1 745 349  1 629 357  1 710 404  1 760 344  1 348 385  

     ebből: egyéb, az 
önkorm.rend.m
egáll. 
jut./Bérlet 
támogatás 

K48/395 3 325 0  3 224 0  3 225 0  2 900 0  1 835 0  

     ebből:  egyéb, az 
önkorm.rend.m
egáll. 
jut./Gyermekin

K48/396 69 3  0 0  0 0  0 0  5 1  



  

tézményi 
térítési díj 

                      

                      
                      

    Természetben adott támogatás (tűzifa) 350 35  2 075 43  1 688 114  357 65  300 56  

                      

    Szociális kamatmentes 
kölcsön 

 553 10  506 9  268 5  57 1  114 2  

                      

 
 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

83/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy:  A „ROHU 208” projekt építési beszerzési eljárás eredménye 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21 napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A „ROHU 208” projekt építési beszerzési 
eljárás eredménye” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a „Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen 

anaerob és szelektor medenceterek vasbeton-korrózió javítási munkák kivitelezése” 
tárgyú, a könnyített beszerzési eljárás szerint lefolytatott eljárás eredményét. A 
Képviselő-testület az eljárást eredményesnek, és a CLEAN STAR COMPLEX Kft. 
(székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 72., adószám: 12994775-2-06) ajánlatát 
érvényesnek nyilvánítja, így az eljárás nyertese a CLEAN STAR COMPLEX Kft. lett. 
 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a ROHU 208 projekt azonosítószámú 
„AQUALITY” című pályázat beszerzési eljárásának nyertes ajánlattevője a CLEAN 
STAR COMPLEX Kft, az árajánlatában meghatározott nettó 19.398.246,- Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 24.635.772,- Ft összegű díjért. 
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a további 
intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a CLEAN STAR COMPLEX Kft-vel, mint 
nyertes ajánlatot adóval szerződést kössön a mellékelt szerződés alapján. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az építéssel kapcsolatos tevékenység 
elvégzését a ROHU 208 pályázati támogatásból, továbbá a 60/2021. (III.03.) PM 
határozat alapján már elkülönített önerő, valamint a pályázat belső 
átcsoportosításából és a Szegedi Vízmű az idei évre tervezett Algyői VÉA keretéből, 
amely jelenleg maximum 1.000.000.- Ft, mint rendelkezésre álló fedezetből 
biztosítsa. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Szegedi Vízmű Zrt. (Tóth Godó Valéria, projektmenedzser) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. 
6. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

Melléklet a 83/2021. (X.21.) Kt. határozathoz 

 
Vállalkozási szerződés 

Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen anaerob és szelektor 
medenceterek vasbetonkorrózió javítási munkák kivitelezésére 

ROHU-208 „AQUALITY” azonosító projekthez 

 

 

mely létrejött egyrészről  
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
székhelye:  6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
pénzintézet és számlaszám:  Raiffeisen Bank:12067008-00190442-06000004 (EUR) 
 Raiffeisen Bank:12067008-00190442-05900004 (HUF) 
adószám:                             15726975-2-06 
képviseli:  Molnár Áron polgármester,  
 
mint megrendelő (továbbiakban: megrendelő), másrészről  
 

Clean Star Complex Kft. 
székhelye: 6729 Szeged, Szabadkai út 72. 
pénzintézet és számlaszám: MKB Bank: 10300002-10641558-49020018 
adószám: 12994775-2-06 
cégjegyzékszám: 06-09-008433 
képviselő: Varga Róbert ügyvezető 

 
mint vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) között a következő feltételek szerint: 
 

I.  Előzmény 

Megrendelő árajánlatkérést folytatott le jelen szerződés megkötése céljából, az Interreg 
V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 Minőség irányítási 
fejlesztés a határmenti folyókon Körös-Maros-Tisza (ROHU-208) AQUALITY 
projekt számú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátása 
tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot – fent nevezett - Vállalkozó tette, ezért a kivitelezési 
feladatok ellátásával Megrendelő megbízza a …./2021. (X.21.) számú Kt. határozat 
alapján a Vállalkozót. 
 

II.  A szerződés tárgya 
 
„Improving Quality Management of Cross-border Rivers: Criș (Körös), Mures (Maros) and 
Tisa (Tisza)” című, ROHU-208 azonosítószámú, Interreg V-A Románia-Magyarország 
Együttműködési Program, Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott projekt 
megvalósításához kötődő” 
Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen anaerob és szelektor medenceterek 
vasbetonkorrózió javítási munkák kivitelezése. 
Kivitelezés helye: Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító telep, (Algyő, külterület 01784/2 

hrsz.). 



  

1. A Megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja a tárgyi munka elvégzését  
- a 2021. szeptember 3-án kelt ajánlati kiírásban,  
- a 2021. szeptember 10-én tartott helyszíni bejáráson elhangzottak, 
- a 2021. szeptember 15-én kelt vállalkozó által benyújtott ajánlatában (1. sz. és 2. 

sz. mellékletek) foglaltak alapján I. o. minőségben, I. osztályú anyagok beépítésével. 
 

III.  Műszaki tartalom: 
 
A biológiai tisztítótelep az eleveniszapos eljáráson alapszik. A két párhuzamosan 
működtethető biológiai tisztító vonalat megelőzően egy közös anaerob, illetve egy 
szelektor medencerész került kialakításra a homokfogóról érkező víz és a 
recirkuláltatott iszap fogadására. 
 
Az anaerob és a szelektor medencerészek közös vasbeton szerkezetű födémje és az 
oldalfalai a födém szintjétől számítottan ~ 1 méteres mélységig a szennyvíz 
kénhidrogéngőze miatt erősen korrodált, a savhatás miatt mindkét szerkezeti 
elemen hámló felület, illetve a betonszerkezet felületétől ~ 10 cm mélységében 
elsavasodás mérhető a betonban. A korrózióval érintett betonszerkezet eredtivel 
megegyező statikai állapotra történő felújítása és a későbbi korróziós hatások 
megakadályozása. 

 
Vállalkozó az alábbi feladatokat látja el: 
 

1. Állványozás, csőállvánnyal.  
2. Nagynyomású vizes tisztítás fertőtlenítőt tartalmazó vízzel 4 m magas mobil 

állványról. 
3. A medencefödém alsó felületének, oldalfalainak és alaplemezének 

átvizsgálása, leváló, mozgó rétegek eltávolítása véséssel (a beton 
lúgosságának ellenőrzése, födém alsó felületének, oldalfalainak a födém alsó 
síkjától számítottan 1,25 m sávszélességben történő visszaverése, a 
felülettől 10 cm mélységben) 

4. Kilátszó és korrodált, valamint feltárt betonvasak felülettisztítása kézi-
kisgépes módszerrel. Betonvasak védelme KESTON KORR műanyaggal 
javított, korrózió elleni, egykomponensű cementhabarccsal, 
tapadásközvetítő rétegként is alkalmazva a felület hiányos részeken, 2 mm 
vastagságban. (4kg/m2) 

5. A födém alsó és oldalfalak belső felületén új háló készí te se, 15 cm me lyse gu  
ᴓ18 mm a tme ro ju  furatokba beragasztott ᴓ14 mm-es bazaltsza lakra 
ero sí tett 15x15 cm-es, helyben szerelt, ᴓ 14es bazalt armatu ra val. 

6. A medencefödém és oldalfalainak a födém alsó síkjától számítottan 1,25 m 
sávszélességű betonfelülethiányosságainak pótlása átlagosan 10 cm 
vastagságban, az előzőekben előkészített felületen, KESTON LBSZ-4 
felhasználásával (252 kg/m² kiegyenlítő réteg +20% veszteséggel 
kalkulálva). 

7. Szennyvízálló, kent bevonat készítése 2 mm vastagságban, cementbázisú 
KESTON NKB-S felhasználásával a kiegyenlített felületekre (4 kg/m² anyag). 
A falakon és az aljzaton kézi bedolgozással. 

8. KESTON AC impregnáló szer felhordása. 



  

9. Medence felső járófelület szigetelése, KESTON NKB, AC Flrex2, 0,2-0,8 
tűziszárított homokbeszórással. 

10. Medencefal 1 m magasságú belső felületének és födém alsó felületének 
bélelése polipropilén anyaggal. 

11. Veszélyes hulladékok kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása. 
 

IV. A szerződés tárgyát képező munka díja (HUF): 
 

Nettó vállalkozási díj 19 398 246 Ft

ÁFA 27 % 5 237 526 Ft

Összesen: 24 635 772 Ft  
    

azaz bruttó huszonnégymillió hatszázharmincötezer hétszázhetvenkettő. forint. 
 
A vállalkozási díj minden - a megvalósításhoz szükséges - munkarész költségét, 
valamint a szállítás, csomagolás, bonyolítás költségeit tartalmazza. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a vállalkozói díjat számla 
benyújtásával érvényesíti.  

 
A vállalkozó egy darab szakasz számla és végszámla benyújtására a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult a szerződéses ár összegének 
megfelelően, azaz nettó 19.398.246 Forint + Áfa, bruttó 24.635.772,- Forint 
értékben. 
 
A vállalkozói díj végszámlájának kifizetésére a készre jelentés és sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárást követően kerül sor.  
 
Megrendelő az igazolt számlák összegét a számla kiállításától számított 10 naptári 
napon belül átutalja a vállalkozó 10300002-10641558-49020018 számú számlájára. 

 
V. A szerződés teljesítésének határideje: 

 
1. Jelen vállalkozási szerződés megrendelői aláírásától számítottan 30 nap. 
2. Megrendelő és vállalkozó helyszíni képviselői egyeztetnek a munkavégzés során 

a munkavégzésekhez kölcsönösen megfelelő időpontok és munkaterület 
átadások tekintetében, figyelembe véve a teljesítési határidőt. 

 
A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó jogosult a szerződésben 
megállapított határidő előtti teljesítésre.  
 

VI. Egyéb kötelezettségek 
 
1. A vállalkozó vállalja, hogy az általa alkalmazott munkavállalók nevét a Szegedi 

Vízmű Zrt. Szennyvíz-tisztítási üzemének leadja, továbbá tudomásul veszi, hogy e 
személyeken, valamint az Ő személyén kívül a Vízmű területére érdekeltségi 
köréből más nem léphet be. Jelen szerződés alapján a munkavégzés 
munkanapokon: 700-1800 óráig történhet, ettől eltérő munkavégzési idő a 
tárgynapokat 2 munkanappal megelőzően a megrendelővel történő egyeztetés 



  

alapján lehetséges. A munkavégzés helyének jellegéből adódóan a vállalkozó csak 
a Szegedi Vízmű Zrt. dolgozója jelenlétében tartózkodhat a Vízmű területén. 

 
2. Vállalkozó jogosult a munkájához alvállalkozót igénybe venni a megrendelő 

jóváhagyását követően. A vállalkozó az alvállalkozó munkájáért, mint sajátjáért 
tartozik felelősséggel.  

 
3. A kivitelezéshez ütemezett munkavégzés szükséges, amelyet a Szegedi Vízmű Zrt. 

műszakrendje alatt kell végezni.  
 

4. Vállalkozó köteles tájékoztatni a megrendelőt a kivitelezés során felmerülő 
minden akadályról, a megrendelői utasítások szakmai hiányosságairól, továbbá a 
kivitelezéssel összefüggésben minden tájékoztatási kötelezettség alá eső 
kérdésről. 

 
5. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a kivitelezésért, az azzal kapcsolatos 

munkaterület védelméért, a munkaterület átadásának időpontjától a műszaki 
átadás-átvétel eljárás sikeres befejezéséig. 
 

6. A vállalkozó köteles a kivitelezés időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, tűzbiztonsági, érintésvédelmi szabályok betartásáról, az 
érintett területen a beteg- és szemétszállítás, a tűzmegelőzési és tűzoltási 
feladatok érdekében az illetékes szervek szolgáltató tevékenységének 
lehetőségéről gondoskodni. Vállalkozó köteles továbbá a kivitelezés során 
keletkezett hulladékokat a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével 
a jellegüknek megfelelő (kommunális, veszélyes, stb.) engedélyezett lerakóhelyre 
szállítani (szállíttatni), ártalmatlanítani (ártalmatlaníttatni), azok megtörténtét az 
építési naplóba rögzíteni. Vállalkozó köteles a balesetvédelmi szabványokat, 
rendeleteket, előírásokat betartani, betartatni (a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény), az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősség a 
vállalkozót terheli! 

 
7. Amennyiben a kivitelezési munkák során, illetve a jótállás ideje alatt olyan 

hiányosságok/hibák derülnek ki, amelyek vállalkozó szakszerűtlen 
munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyagok/alkatrészek 
alkalmazására/beépítésére vezethetők vissza, akkor vállalkozó ezeket saját 
költségén, térítésmentesen, egészében köteles megszüntetni. Továbbá, ha a 
vállalkozó valamely javítási hibáért, vagy beépített hibás alkatrészért, tartozékért 
felmerülő felelősségét vitatja, a jótállási időszak alatt minden esetben ő köteles 
bizonyítani, hogy a hibás teljesítés nem neki róható fel. 

 
8. Vállalkozó az általa végzett munkára és a beépített anyagokra a műszaki átadás-

átvételi eljárás napjától számítva 1 év jótállást, valamint 1 év szavatosságot vállal. 
 

9. A megrendelő által elrendelt pótmunkák elvégzését a felek e szerződés 
módosításával rendezik. 

 
10. A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a vállalkozó a megrendelőnek átadja: 



  

• a beépített anyagok, berendezések magyar nyelvű minőségi 
tanúsítványait, teljesítmény igazolásait (amennyiben magyar nyelvű 
minőségi tanúsítvány, teljesítményigazolás nem áll rendelkezésre, úgy azt 
magyar nyelvre le kell fordítani/fordíttatni), 

• Felelő műszaki vezetői nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a 
vonatkozó műszaki irányelvek és az érvényes szabványok előírásainak. 

• Elszállított hulladékok szállítójegyeit, befogadói nyilatkozatot. 
 

A sikeres műszaki átadás-átvétel napjával kezdődik a vállalkozó garanciális, 
jótállási, szavatossági kötelezettsége. 

 
11. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a „Szegedi Vízmű Zrt. minőségirányítás, 

környezetirányítás és energiairányítás” (3. sz. melléklet) és a „Szegedi Vízmű Zrt. 
vállalkozóira vonatkozó munkavédelmi előírások” (4. sz. melléklet) elnevezésű 
dokumentumban foglaltakat megismerte, ismeri és a benne foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek elismeri, illetve betartását vállalja. 

 
VII. A megrendelő helyszíni képviselőinek elérhetősége: 

 
Megrendelő részéről:  
Berényi András 
Tel.: 0620/449-0616 
e-mail: berenyi.andras@algyo.hu  
 
Szennyvíztisztítási üzem részéről: 
Tel.: 20/501-2510 
Tel.: 20/458-6789 
e-mail: revesz@szegedivizmu.hu 
e-mail: pataki@szegedivizmu.hu 

                                                 
   A vállalkozó helyszíni képviselőjének elérhetősége:   
  Név. 
  Tel.: 
  e-mail: 

 
VIII. Szerződés megszűnése 

1. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
− a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Vállalkozó hibájából 

történt mulasztás; 
− ha a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett észrevételeket, 

utasításokat a Vállalkozó saját hibájából figyelmen kívül hagyja; 
− Vállalkozó olyan mulasztást követ el vagy olyan hibás, hiányos teljesítést végez, 

mely a támogatás teljes összegének kifizetését veszélyezteti, vagy ezt eredményezi; 
− Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő jó 

hírnevét sérti vagy veszélyezteti; 
− a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás 

indul; 

mailto:berenyi.andras@algyo.hu
mailto:revesz@szegedivizmu.hu


  

− a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdaságitársaságról van 
szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; 

− a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás 
indul; 
 

2. Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést 
írásban, azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő súlyos szerződésszegésének 
minősül különösen: 

− ha Megrendelő a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes 
körűen biztosítja Vállalkozó erre irányuló írásbeli felhívása ellenére sem.  

− Megrendelő az ellenszolgáltatást a határidő elteltét követően felhívásra, fizetési 
határidő biztosítása ellenére sem fizeti meg. 
 

3. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, 
megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő 
mellett. A rendkívüli felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 
szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 
megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot 
alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú 
határidő) nem lehetséges. 
 

4. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokában lévő, 
a Megrendelő által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a 
szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a 
Megrendelő részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 
 

5. A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa 
szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 
 

6. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan 
a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelő vagy harmadik 
személyekre hárul. Harmadik személyekre háruló kár esetén a Vállalkozó köteles 
az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes 
körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a 
kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által 
teljesített összegeket megtéríteni. 
 

7. Szerződő Felek jelen szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén 

kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és 

kötbérigényeket is. 

 
 

IX. Kötbér kötelezettség 
 

Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén kötbér felelősséggel tartozik a következők 
szerint: 

 
késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a nettó vállalkozói díjnak 



  

− az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a 
− a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a 
− az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb 30 %-a. 

 
A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt 
követő első nap. 
A megrendelő hibás teljesítést nem fogad el. 

 
Igazoltan nem a vállalkozó hibájából történt késedelmes teljesítésért a vállalkozó 
felelősséget nem vállal. A munkálatok készre jelentési dátumától az átadás 
megkezdéséig vállalkozó kötbér megfizetésére nem kötelezhető. A kötbér 
esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőket követő 
első nap.  

 
X. Titoktartás 

 
1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés 

keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan kezelnek, 
kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél 
kártérítési kötelezettséggel tarozik. 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony 
alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, teljesítési segédeikre is. Ezen 
személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett 
Fél, mint saját magatartásáért felel. 

4. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 2:47. § bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen 
nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen 
Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem tiltható 
meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a 
közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség 
alá esik. 

5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 
ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez 
tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, 
továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

6. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési 
időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami 
Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az 2011. CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Kincstár, valamint és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 
szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, 



  

számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 
helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok 
készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

 
XI. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 

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

 
2. Felek rögzítik továbbá, hogy szerződéses együttműködés során személyes 

adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 
hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére 
egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem 
teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden 
olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges 
lehet. 

 
3.  Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik 
szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen 
szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.” 

 

XII.  Vegyes és záró rendelkezések 

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem 
esik, ezért jelen szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 

2. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren 
kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz.  

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos 
jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja 
kógens jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése 
helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása 
nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 



  

szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

6. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar.  
7. Jelen szerződés négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a 

mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének aláírása esetén érvényes. 

8. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
10. Jelen szerződés 8 oldalból áll és 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány 

a megrendelő, 1 példány a vállalkozó tulajdona.  
11. Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

Mellékletek: 
 
 1. sz. Melléklet: Ajánlatkérési nyomtatvány 
 2. sz. Melléklet: Tételes költségvetési ajánlat 

 3. sz. Melléklet: Szegedi Vízmű Zrt. vállalkozóira vonatkozó munkavédelmi 
előírások útmutatója 
4. sz Melléklet: Szegedi Vízmű Zrt. minőségirányítás, környezetirányítás, 
energiairányítás útmutatója 
5. sz. Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
6. sz. Melléklet: NAV köztartozás mentességi igazolás 
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Algyő Nagyközség Önkormányzata „Improving Quality Management of Cross-

border Rivers: Criș (Körös), Mures (Maros) and Tisa (Tisza)” című, ROHU-208 

azonosítószámú, Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési 

Program, Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott projekt 

megvalósításához kötődő 

 
Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen 

    anaerob és szelektor medenceterek vasbetonkorrózió javítási 

munkák kivitelezésére  
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Szeged, 2021. szeptember 3. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata. 

      Algyő, Kastélykert u. 40. 

 



  

 
 

1. Általános feltételek 
 

1.1 Ajánlatkérő: 

 Algyő Nagyközség Önkormányzata. 

 6750 Algyő Kastélykert u. 40. 
 

1.2   A Szennyvíztisztító telep üzemeltetője: 

 Szegedi Vízmű Zrt. 

 Szeged, Tisza L. krt.88. 
 

1.3   Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban közölt feltételekhez kötve van. 
 

1.4 Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az 

ajánlattevőket levélben értesíti. 
 

1.5 Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget 

nem térít meg. 
 

1.6 Az ajánlati felhívásban meghatározott módon megküldött dokumentáció alapján az 

ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult. 
 

1.7 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, 

azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet. 
 

1.8 Az ajánlatkérő egy alkalommal az ajánlattevőknek helyszíni szemlét és 

konzultációt biztosít. Ennek időpontja: 2021. szeptember 10.  10 00  óra.   

  Találkozás: Algyő Nagyközségi Szennyvíztisztító telep, (Algyő, külterület 01784/2 

hrsz.) 

 

1.9 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kiírást 

eredménytelennek nyilvánítsa. Döntését ajánlattevők részére nem kell 

megindokolnia. 

 

2. Az ajánlat tárgya: 
 

2.1 Az ajánlat tárgya: 
 

Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen anaerob és szelektor medenceterek 

vasbetonkorrózió javítási munkák kivitelezése. 

 

Műszaki paraméterek meghatározása a fenti munkákhoz: 

 

A biológiai tisztítótelep az eleveniszapos eljáráson alapszik. A két párhuzamosan 

működtethető biológiai tisztító vonalat megelőzően egy közös anaerob illetve egy 

szelektor medencerész került kialakításra a homokfogóról érkező víz és a 

recirkuláltatott iszap fogadására. 

 

Az anaerob és a szelektor medencerészek közös vasbeton szerkezetű födémje és 

az oldalfalai a födém szintjétől számítottan ~ 1 méteres mélységig a szennyvíz 

kénhidrogéngőze miatt erősen korrodált, a savhatás miatt mindkét szerkezeti 



  

elemen hámló felület, illetve a betonszerkezet felületétől ~ 10 cm mélységében 

elsavasodás mérhető a betonban.   

 

2.2 A feladat meghatározása, megvalósítandó műszaki tartalom: 

 

2.2.1. Állványozás, csőállvánnyal.  

2.2.2. Nagynyomású vizes tisztítás fertőtlenítőt tartalmazó vízzel 4 m magas mobil 

állványról. 

2.2.3. A medencefödém alsó felületének, oldalfalainak és alaplemezének 

átvizsgálása, leváló, mozgó rétegek eltávolítása véséssel (a beton lúgosságának 

ellenőrzése, födém alsó felületének, oldalfalainak a födém alsó síkjától 

számítottan 1,25 m sávszélességben történő visszaverése, a felülettől 10 cm 

mélységben) 

2.2.4. Kilátszó és korrodált, valamint feltárt betonvasak felülettisztítása kézi-kisgépes 

módszerrel. Betonvasak védelme KESTON KORR műanyaggal javított, 

korrózió elleni, egykomponensű cementhabarccsal, tapadásközvetítő rétegként 

is alkalmazva a felület hiányos részeken, 2 mm vastagságban. (4kg/m2) 

2.2.5. A födém alsó és oldalfalak belső felületén új háló készítése, 15 cm mélységű 

ᴓ18 mm átmérőjű furatokba beragasztott ᴓ14 mm-es bazaltszálakra erősített 

15x15 cm-es, helyben szerelt, ᴓ 14es bazalt armatúrával. 

2.2.6. A medencefödém és oldalfalainak a födém alsó síkjától számítottan 1,25 m 

sávszélességű betonfelülethiányosságainak pótlása átlagosan 10 cm 

vastagságban, az előzőekben előkészített felületen, KESTON LBSZ-4 

felhasználásával (252 kg/m² kiegyenlítő réteg +20% veszteséggel kalkulálva). 

2.2.7. Szennyvízálló, kent bevonat készítése 2 mm vastagságban, cementbázisú 

KESTON NKB-S felhasználásával a kiegyenlített felületekre (4 kg/m² anyag). 

A falakon és az aljzaton kézi bedolgozással. 

2.2.8. KESTON AC impregnáló szer felhordása. 

2.2.9. Medence felső járófelület szigetelése, KESTON NKB, AC Flrex2, 0,2-0,8 

tűziszárított homokbeszórással. 

2.2.10. Medencefal  1 m magasságú belső felületének és födém alsó felületének  

bélelése polipropilén anyaggal. 

2.2.11. Veszélyes hulladékok kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása. 

 

 

Az ajánlatadás előtt, a részletes felmérés során pontosítani kell a műszaki 

tartalmat! 

  

Ajánlattevő az alábbi feladatokat látja el: 

Felméri a jelenlegi állapotot – az üzemeltetés során végrehajtott többszörös 

módosítások miatt szükséges a jelenlegi állapot rögzítése – majd megtervezi a 

szükséges rekonstrukciós munkák ütemezését. A tervek egyeztetése után kivitelezi 

a rekonstrukciós munkákat a megrendelővel történő egyeztetések szerint. 

 

Megrendelő az alábbi feladatokat látja el: 

- Szennyvízmedencék légcseréjének biztosítását a kivitelezés időtartama 

alatt. 

 

2.3 Az ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden, a tárgyi kivitelezési 

munkákhoz kapcsolódó munkákat is meg kell ajánlania. Ajánlattevő az általa 



  

végzett helyszíni felmérés hiányosságaira nem hivatkozhat, kivitelezésre 

vonatkozó pénzügyi többletigényt nem érvényesíthet.  

 

2.4 Ajánlattevő az ajánlatát csak a helyszíni körülmények, feltételek megtekintése, 

megismerése után adhatja be! Helyszíni felmérésre előzetes időpont egyeztetés 

után belépési engedélyt és kísérő konzulenst biztosítunk.  

 

2.5 A megalapozott ajánlat összeállításához az ajánlattevő jogosult a helyszín 

megismerésére és a megítélése szerint szükséges kiegészítő feltárások, 

állapotrögzítések saját költségén való elvégezésére. 

 

2.6 A feladat meghatározása, megvalósítandó műszaki tartalom pontokban javasolt 

KESTON gyártmányú anyagoktól, ha azzal azonos fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal rendelkező, más gyártmányú anyaggal tudja helyettesíteni, 

ajánlattevő eltérhet, azt a tételes ajánlatban kérjük feltüntetni.  

 

2.7 Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint 

sajátjáért felel 

 

3. Határidők 
 

3.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az alábbiakra kell nyilatkoznia: 

- Kivitelezés teljesítésének határideje 

         

3.2. Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. szeptember 29. 10 00     

Az ajánlatok beadásának helye: Algyő nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, 

Kastélykert u. 40. műszaki iroda 

Az ajánlatok bontása: 2021. szeptember 29. 10 05 Algyő nagyközség 

Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. műszaki iroda  

 

3.3. Az ajánlatkérő által igényelt megvalósulási határidő: vállalkozási szerződés 

megrendelői aláírásától számítottan 30 nap. 

  

4. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei: 
 

4.1 A rekonstrukciós munka ellenértékének fedezete a „Improving Quality 

Management of Cross-border Rivers: Criș (Körös), Mures (Maros) and Tisa 

(Tisza)” című, ROHU-208 azonosítószámú, Interreg V-A Ro-mánia-

Magyarország Együttműködési Program, Európai Regionális Fejlesztési Alap által 

támogatott projekt megvalósításához kötődő támogatási szerződés módosítása 

után lesz biztosítva.  

4.2 Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt. 

 

4.3 Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket 

kínáló megalapozott ajánlat mellett dönt, nem köteles a legalacsonyabb 

végösszegű ajánlatot elfogadni. 

 

4.4 Kizárólag teljes körű – a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tételes, 

forintban megadott – vállalkozási ajánlat értékelhető. 

 



  

4.5 Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vámját, illetékeit, stb. is az 

ajánlattevő biztosítja. Az import beszerzésének meghiúsulásából származó 

veszteség ajánlattevőt terheli. 

 

4.6 Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződések 

megkötése, a díj, a vételár és közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő 

kötelessége. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő a vállalkozási áron felül semmiféle 

költséget nem fizet. 

 

4.7 Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati 

feltételekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek. 

 

4.8 Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során 

kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg. 

 

4.9 Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét a számla kiállításától számított 10 

naptári napon belül utalja át az ajánlattevő által megjelölt számlára, a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően. 
 

4.10 Az ajánlatkérő a teljes nettó vállalkozási összeg 10 %-ának megfelelő összegre  az 

1 éves garanciális bejárás lezárásáig a vállalkozó részéről jótállási biztosítékra tart 

igényt, amely teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 

bankszámlájára történő befizetésével (átutalással), pénzügyi intézmény vagy 

biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

 

5. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei 
 

5.1 Az ajánlattevőknek a tárgyi munkára a 2. számú mellékelt, feladatonkénti tételes 

ajánlatot kell tenni mennyiség, anyagköltség, díjtétel bontásban. Az 

ajánlattevőnek az 1. számú melléklet ajánlati nyomtatványát kell kitöltenie. Az 

ajánlata mellé referenciaigazolást és 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot 

(másolat is elegendő) kell csatolnia. 

Amennyiben nem az eredeti ajánlati nyomtatvány kerül kitöltésre, vagy 

átírásra kerül, úgy, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen. 
 

Ha az ajánlattevő nem úgy adja meg az árajánlatát, hogy az: tényleges 

mennyiség, valamint az anyag és a munkadíj egységárának szorzatával 

egyértelműen képezhető, akkor ajánlata nem megfelelő és nem fogadható el. 

Ennek megfelelően a költségvetésben az anyagár és a munkadíj későbbiekben nem 

változtatható meg! 

 

5.2 A nyertes ajánlattevővel Algyő Nagyközség Önkormányzata kétoldalú szerződés 

köt. Az ajánlattevő járandóságát az ajánlatkérő nevére kiállított, benyújtott 

számlával érvényesíti. A díj kifizetésére a – 4.8 pontban részletezettek szerint - 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerül sor. Ajánlatkérő az igazolt 

számla összegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja a 

nyertes ajánlattevő számlájára. 

 
 



  

5.3 A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban 

meghatározottakat, illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös 

tekintettel az alábbiakra: 

• jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket, 

• késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők 

szerint: 

késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a nettó díjnak 

- az első 10 nap folyamán napi 0,4 %-a 

- a következő 10 nap folyamán napi 0,8 %-a 

- az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb 30 

%-a 
 

A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt 

követő első nap.  
 

Az ajánlatkérő hibás teljesítést nem fogad el. 
 

• a megajánlott anyag és technológia csak I. osztályú lehet. 

 

5.4 Az ajánlatokat zárt borítékban, „Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen 

       anaerob és szelektor medenceterek vasbetonkorrózió javítási munkák 

kivitelezése ROHU-208 AQUALITY projekt keretében” és „ÁRAJÁNLAT, csak 

a „Műszaki Iroda bonthatja fel” felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték 

és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más módon 

érkeztetett vagy felirat nélküli ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki. 

 

6.  Ajánlattevő kötelezettségei 

 

6.1 Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell az üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt. minőségi 

előírásainak betartásáról (3. sz. melléklet). 

 

6.2 Az ajánlattevő köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban 

végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni az ajánlatkérő képviselőjének utasításaihoz 

minden olyan ügyben – akár említi a szerződés akár nem – amely a kivitelezést 

érinti, vagy arra vonatkozik. 

 

6.3 A kivitelezés körülményeire vonatkozó külső szervek által hatósági jogkörben 

adott jogszerű utasításokat az ajánlattevő köteles megfelelően végrehajtani és 

végrehajtatni, és erről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni. 

 

6.4 Az ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik a kivitelezésért, az azzal kapcsolatos 

munkaterület védelméért, a munkaterület átadásának időpontjától a műszaki 

átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig. 

 

6.5 Az ajánlattevő köteles a kivitelezés időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 

vagyonbiztonságról, tűzbiztonsági, érintésvédelmi szabályok betartásáról, az 

érintett területen a szemétszállítás, a tűzmegelőzési és tűzoltási feladatok 

érdekében az illetékes szervek szolgáltató tevékenységének lehetőségéről 

gondoskodni. Ajánlattevő köteles továbbá a kivitelezés során keletkezett 

hulladékokat a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével a jellegüknek 

megfelelő (kommunális, veszélyes, stb.) engedélyezett lerakóhelyre szállítani 

(szállíttatni), ártalmatlanítani (ártalmatlaníttatni). Ajánlattevő köteles a 



  

balesetvédelmi szabványokat, rendeleteket, előírásokat betartani, betartatni (a 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény), az ezzel kapcsolatos 

mindennemű felelősség a nyertes ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó munkavédelmi előírásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

6.6 Az ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak, berendezések károsodást és 

sérülést ne szenvedjenek. A kivitelezés során előidézett károsodásért vagy 

szennyezésért az ajánlattevőt terheli minden felelősség és következmény. 

 

6.7 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagok 

beszállításából adódó befejezési határidő módosítást nem kezdeményezhet. 

7. Minőségi követelmények 
 

7.1 A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát az érvényes szabványok, valamint 

a tárgyi munkára vonatkozó törvények és rendeletek figyelembevételével kell 

elkészíteni.  
 

7.2 Az ajánlattevő Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú gépet, 

berendezést, anyagot, készüléket használhat fel. A beépített gépek, berendezések 

műbizonylatait az ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljárás 

és költségek az ajánlattevőt terhelik. 

Az elkészített munka I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok beépítésével 

készülhet. 
 

7.3 Az ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a leszállított gépek, berendezések 

rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt megrendelésre 

más alvállalkozó szállította, vagy készítette el. 
 

7.4 Az ajánlattevő az elvégzett munka során keletkező hulladékot köteles díjmentesen 

elszállítani. 
 

7.5 Az ajánlattevő ajánlatának elkészítésekor vegye figyelembe a már üzemelő 

technológiába beépített berendezések, szerelvények, anyagok minőségi 

paramétereit. Az ajánlatát ennek megfelelően készítse el, azonos 

anyagminőségekkel és gyártói paraméterekkel rendelkező eszközök 

megajánlásával. 

 

8. Üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel 
 

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az ajánlattevő az ajánlatkérőnek átadja: 

− a beépített anyagok, magyar nyelvű minőségi tanúsítványait, teljesítmény igazolásait 

(amennyiben magyar nyelvű minőségi tanúsítvány, teljesítmény igazolás nem áll 

rendelkezésre, úgy azt magyar nyelvre le kell fordítani/fordíttatni), 

− felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

− nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozó műszaki irányelvek és 

az érvényes szabványok előírásainak. 

 

A sikeres műszaki átadás-átvétel napjával kezdődik az ajánlattevő garanciális, jótállási, 

szavatossági kötelezettsége. 

 

9. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése 



  

 

9.1 A személyesen, meghatalmazott, vagy postai úton beadott ajánlatokat az átvevő 

érkezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és 

egyúttal igazolja az átvétel tényét. Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő 

nem fogad el. 

 

9.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó Algyő Nagyközség Önkormányzata 

képviselőjének jelenlétében bontja fel, melyről bontási jegyzőkönyv készül. A 

bontás nyilvános. 

9.3 Érvénytelen az ajánlat, ha 

 

• ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni, 

• a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (Azon ajánlat, melyet 

igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be 

Társaságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.), 

• nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a részletes dokumentációban 

foglalt alaki és tartalmi követelményeknek, 

• az ajánlati árat, annak igényelt ütemezését nem egyértelműen határozza meg, 

más ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti az ajánlattevő, 

• az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében, 

• ha az ajánlattevő az ajánlatát nem a helyszíni körülmények, feltételek 

megtekintése, megismerése után adta be, 

• ha az ajánlattevő nem készítette el és ajánlata mellé nem csatolta a 

feladatonkénti tételes költségvetést,  

• ha az ajánlattevő az ajánlati nyomtatványt nem töltötte ki teljes egészében, 

• ha az ajánlattevő nem az ajánlatkérő által megküldött aláírt eredeti 

ajánlati nyomtatványt töltötte ki.  
 

9.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot 

elfogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 
 

10. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 
 

Összességében a legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatkérő a döntését nem köteles 

megindokolni. 

 
 

Szeged, 2021. szeptember 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A J Á N L A T K É R É S I   N Y O M T A T V Á N Y                (1. számú melléklet) 

(kitöltve kötelező beadni) 
 

Az ajánlat tárgya:  



  

 
 

Algyő Nagyközség Szennyvíztisztító telepen 

    anaerob és szelektor medenceterek vasbetonkorrózió javítási munkák kivitelezése 

 
Ajánlatkérő neve:    Algyő Nagyközség Önkormányzata. 

     6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Ajánlattevő neve:    ……………………………………… 

Ajánlattevő címe:   ………………….…………………… 

 

Ajánlati ár:     ………………………………………..Ft,-+ÁFA 

 

Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlati kiírás feltételeit teljes egészében elfogadja-

e:        igen    nem 

Cégkivonatot csatolt:    igen    nem 

Referenciaigazolást csatolt:    igen    nem 

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll: 

       igen    nem 

Jótállási és szavatossági feltételek:       

jótállás      ……….év   

szavatosság (években meghatározva) ……….év   

    

 

Teljesítési határidő: megfelel a kiírásnak, vállalkozási szerződés megrendelői aláírásától 

számítottan  30 nap. 

   a vállalt határidő a kiírásnál  kevesebb (………. nappal) 

   a vállalt határidő a kiírásnál  több (………….. nappal) 

 

Számla szakaszolás: szakasz számla igény (…….db) 10% jótállási biztosítékkal 

   csak végszámla 10% jótállási biztosítékkal 

   csak végszámla 10%-nál több jótállási biztosítékkal (……….%) 

 
 

 

 

………………......., 2021. …………………………. 

A megfelelő válasz értelemszerűen aláhúzandó, vagy a megfelelő rovat kitöltendő.  



  

2. számú melléklet a Vállalkozási szerződéshez 

 
  



  

 

 
 
 

  



  

3. számú melléklet a Vállalkozási szerződéshez 

 
SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. VÁLLALKOZÓIRA VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 
 
A Vállalkozó felelős minden egyes munkafázis és kivitelezési folyamat során az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés biztosításáért:  

Ennek megfelelően: 

• A Vállalkozó köteles munkavédelmi koordinátort foglalkoztatni./A vonatkozó 

jogszabály a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet / 

• A Vállalkozó köteles a tevékenysége során betartani az építési munkahelyeken és 

az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló vonatkozó jogszabályok előírásait. 

• A Vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott munkavállalók megfelelő munkahelyi 

magatartásáért, munkahelyi biztonságáért. 

• A Vállalkozó tevékenysége során kizárólag minősített védőeszközt alkalmazhat. 

• A Vállalkozó felelőssége, hogy az általa végzett tevékenységet szakmailag 

alkalmas munkavállalókkal végeztesse el. 

• A Vállalkozó köteles gondoskodni, hogy az általa alkalmazott munkavállalók 

rendelkezzenek érvényes üzemorvosi/foglalkozás egészségügyi alkalmassági 

vizsgálattal, köteles szükség esetén gondoskodni, ezen vizsgálatok 

elvégeztetéséről. 

• A vállalkozó köteles az ott munkát végző dolgozóinak az érvényes egészségügyi 

könyvét bemutatni. 

• 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató Vállalkozó, köteles elsősegély-nyújtó 

helyet és ehhez megfelelő személyzetet, eszközöket biztosítani.  

A Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt bemutatni, illetve átadni a 

Megrendelő munkabiztonsági szakértőjének vagy helyszíni képviselőjének: 

• A munkavállalóinak az orvosi alkalmassági vizsgálatát igazoló dokumentumokat,  

• Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatás területén a dolgozók érvényes egészségügyi 

könyvét, 

• A szennyvíz területen dolgozók oltási könyvét 

• Az egyéni védőeszköz juttatási dokumentumokat, védőeszközeit,  

• A tevékenységére vonatkozó kockázatértékelést,  



  

• A munka elvégzéséhez szükséges eszközök és gépek biztonságos állapotára 

vonatkozó dokumentumokat, érintésvédelmi jegyzőkönyveket, 

• Gépek, berendezések üzemeltetéséhez szükséges gépkezelői jogosítványokat, 

• Munkavállalóik legális foglalkoztatását igazoló munkaügyi bizonylatokat,  

• Kémiai, veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelést,  

• A veszélyes anyagok Biztonsági Adatlapját 

• Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokat. 

• A Vállalkozó feladata az építkezés során a dolgozók munkavédelmi oktatása és 

a kivitelezés egyes munkafázisaira előírt tűzvédelmi, balesetvédelmi, biztonsági 

és óvórendszabályok betartatása! 

• Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, éjszakai kivilágítással stb.) 

meg kell előzni, hogy az építkezés területére került illetéktelen személy az 

építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 

• A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a 

magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi 

követelményeket. 

• A vállalkozó köteles a vonatkozó környezetvédelmi, munkavédelmi 

törvényeket, szabványokat, műszaki irányelveket a munkavégzése során 

betartani. 

• Kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyes munkafolyamatokra pl. a beszállással 

végzett munkákra (aknák, medencék). Beszállással végzett munkának minősül 

minden olyan tevékenység, amely a berendezésen behajlással, vagy annak 

belsejében való tartózkodással végezhető, ha ezt a teret nem emberi 

tartózkodásra tervezték. 

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, 

akikkel ismertetni kell az őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a 

védelmi és mentési intézkedésekre is ki kell oktatni.  

 

Beszállással végett munka veszélyei: 
1. Veszélyes koncentrációjú, egészségre ártalmas gázok vagy gőzök, porok 

jelenléte 
2. Fulladást okozó oxigénhiány 
3. Maró- vagy mérgező anyagok jelenléte 
4. Tűz- és robbanásveszélyes gázok vagy gőzök, porok jelenléte 
5. Forgó, mozgó belső berendezések 



  

6. Villamos berendezések jelenléte 
7. Tűz keletkezésének lehetősége 

 

Beszállással végzett munka általános követelményei: 
1. Előkészítés 
2. Leválasztás 
3. Légtérelemzés 
4. Személyi és kollektív védőeszközök biztosítása 
5. Beszállási engedély kiadása 

 
A beszállással végzett munkát csak beszállási engedély alapján szabad elvégezni. 

(MSZ 09-57.0033-1990 szabvány) 

A veszély miatt, minimum egy fő figyelő személyt kell biztosítani, aki a 

munkavégzés ideje alatt nem hagyhatja el a helyet. Minden esetben a beszállási 

engedély kiadása előtt a fent felsorolt szükséges lépéseket el kell végezni. Csak jól 

kiszellőztetett és mérgező gázoktól mentes munkaterületre szabad lemenni. Az 

aknában dolgozó személynek a mentő heveder használata kötelező (az esetleges 

baleset bekövetkeztekor a mentés megkönnyítése miatt).  

Esetleges mérgezés esetén első feladat a mérgezést szenvedő eltávolítása a gázzal 

szennyezett környezetből. A mentést végző ehhez a munkához csak gázvédő 

felszerelés védelme mellett foghat hozzá, egyébként maga is a mérgező gáz 

áldozata lehet. Azonnal értesíteni kell a mentőket (telefonszám:104), majd a 

munkát elrendelőt, a megrendelő Szegedi Vízmű Zrt. illetékes vezetőjét. 

 

A fentiekben előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal, 

balesetekkel és az illetékes hatóságok által kiszabott bírságokkal kapcsolatos 

felelősség, költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

 

Szeged, 2020. április 23. 
 
 
 
        Istókovics Zoltán 

   vezérigazgató 
 
 
 

 
  



  

4. számú melléklet a Vállalkozási szerződéshez 

 

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 
 

1. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS, 
ENERGIAIRÁNYÍTÁS 

 
Minőségi, környezeti energia és ivóvízbiztonsági politikáról: 

Társaságunk elkötelezte magát a minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem mellett, 

ennek érdekében 2001─óta integrált rendszert működtet. Az integrált rendszer az ISO 

9001 minőségirányítási szabvány és az ISO 14001 környezetirányítási szabványnak 

történő megfelelést jelent. 2010-ben került tanúsításra az ISO 22000-es szabvány az 

ivóvíz termelés és szolgáltatás területére.  

 

Integrált politikánkban a legfőbb értékeinket publikáljuk fogyasztóinknak, 

partnereinknek és munkatársainknak. 

Ezek az alábbiak: 

Legfontosabb feladatunk, hogy minden fogyasztónk számára biztosítsuk létünk egyik 

alapfeltételét, a tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pillanatában. Az elhasznált vizet 

környezetet kímélő módon vezetjük vissza a természetbe. 

Óvjuk, és védjük a vízkészletünket. 

Tevékenységünk során: 

• Megfelelünk a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak és az előírt szabványok 

követelményeinek. Törekszünk az európai normák betartására. 

• Az ivóvíz termelés és szolgáltatás terén a higiéniai viszonyok maximális betartása 

mellett, minden ivóvíz-biztonsági előírást betartunk. 

• Különös figyelmet fordítunk a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének 

folyamatos biztosítására. 

• Törekszünk a káros kibocsátások mértékének, a keletkező hulladékok 

mennyiségének minimalizálására, azok környezeti hatásának csökkentésére, a 

természetből származó anyagok, erőforrások takarékos felhasználására és az 

energetikai teljesítményünk folyamatos javítására, valamint lehetőségeinkhez 

képest a megújuló erőforrások minél szélesebb körű alkalmazására. 

• A minőséget rendszeresen ellenőrizzük, a vizsgálólaboratórium akkreditált 

státuszát fenntartjuk. 

• Rendszeres képzésekkel biztosítjuk szakembereink magas szintű felkészültségét. 

 

A hulladékainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtjük, kezeljük és 

naprakészen nyilvántartjuk. A környezeti elemeket, a levegőt, a talajt, az épített 

környezetet, a felszíni és felszín alatti vizeket a legnagyobb odafigyeléssel védjük. 



  

Minőségirányítási, környezetirányítási, energiairányítási és vízbiztonsági rendszerünket 

évente, külső tanúsító céggel auditáltatjuk. Az integrált rendszerünk egyik 

alapdokumentumát, az Integrált Irányítási Kézikönyvet érdeklődés esetén a 

Vállalkozóink áttanulmányozhatják. 

 

2. VÁLLALKOZÓINK RÉSZÉRE: 

A Szegedi Vízmű Zrt. a tevékenységi körén belül építési-kivitelezési tevékenységet 

végeztet ivóvíz ─ csapadékvíz és szennyvíz víziközmű és egyéb, kapcsolódó 

mélyépítési létesítményekre vonatkozóan. A környezetünk megóvása mellett nagyon 

fontos a munkát végző dolgozók védelme, a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

biztosítása, ezért felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

Környezetvédelem: 

Az üzemeltetés és adminisztrációs feladatok végzése során a Vállalkozónak a környezet 

védelmét szolgáló jogszabályokat, előírásokat, az engedélyekben foglaltakat, illetve a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény 

követelményeit be kell tartania.  

• A Vállalkozó a munkálatokat csak a vonatkozó engedélyek birtokában kezdheti 
meg és végezheti. 

• A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy 

egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő 

szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon 

és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonlók 

helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói 

által az utakban, csatornahálózatban, csövekben, vezetékekben, illetve 

közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles 

saját költségén, határidőn belül helyreállítani.(Közművek kezelői lásd. 1.sz. 

melléklet) 

• Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett 

területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett 

szennyvizet ideiglenes fogadótartályokba lehet vezetni, ahonnan az elszállítható, 

vagy az illetékes hatóságok engedélyei alapján a meglévő befogadóba vezethető a 

szükséges ülepítés és tisztítás után. 

• A közterületen végzett munkáknál a Vállalkozó köteles biztosítani a kommunális 

szolgáltatások zavartalanságát, a tűzoltás, beteg szállítás, életmentés feltételeit, 

a hétköznapi életvitel folyamatosságát és biztonságát. Amennyiben az 



  

akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel a tervbe vett munkálatok 

megkezdése előtt köteles kiértesíteni az érintett lakosságot és ennek 

megtörténtéről tájékoztatni kell a Szegedi Vízmű Zrt.-t. 

• A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető 

legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei és berendezései 

környezetkímélők legyenek. A nehéz építőipari gépek negatív hatását (pl. zaj és 

porképződés) az emberek egészségére és az általános környezetre minimalizálni 

kell, ide értendő a vegetáció rongálásának, az éghető anyagok kiömlésének 

megakadályozása, ami az ivóvíz szennyezését okozná.  

• A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint 

azokat a területeket, amelyeket az építés és az anyagszállítás érint. 

• A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjének és átláthatóságának biztosításáért, 

a keletkezett hulladékok összegyűjtéséért, szelektálásáért, tárolásáért. A 

Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok jogszabályoknak megfelelő naprakész nyilvántartásárért, melyből egy 

másolati példányt a Megrendelőnek átad. 

• A keletkezett hulladékokat az arra jogosult, megfelelő hulladékkezelési 

engedéllyel rendelkező cégnek kell átadni. (hulladékszállító, illetve 

hulladékkezelő cég). Társaságunkat írásban tájékoztatni kell a hulladékszállító és 

a hulladékkezelő cégről, (a cég neve, címe, KÜJ és KTJ száma, a kezelési engedély 

száma, érvényességi ideje). Az elszállított hulladékot szállítójegyen dokumentálni 

kell, melyből egy másolatot el kell juttatni a Szegedi Vízmű részére. A szállító 

jegyen fel kell tüntetni az elszállított hulladék megnevezését, azonosító kódját és 

pontos mennyiségét kg-ban.  

• A veszélyes anyagok kezelése: az építés során használt gyúlékony és egyéb 

veszélyes vegyi anyagokat kiömléstől védve, környezetvédelmi szempontból 

biztonságos módon kell az építési területről elszállítani. Tárolásukat, kezelésüket 

a veszélyes anyag Biztonsági Adatlapjának előírásai szerint kell végezni. 

• Amennyiben a kivitelezéskor régészeti leletre bukkannak, értesíteni kell a 

területileg illetékes múzeumi igazgatóságot. A régészeti anyag megóvásáról 

gondoskodni kell. 

Minőségirányítás: 



  

• A kivitelezést a technológiai utasításban rögzítetteknek megfelelően kell 

elvégezni. A kivitelező –a jogszabályban meghatározott esetben- köteles a napi 

munkát az építési naplóban dokumentálni. 

• A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében 

minőség ellenőrző vizsgálatok elvégzésére alkalmas független laboratóriumot 

biztosítani, illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor 

végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsításául akkor szolgálhatnak, 

ha a laboratórium megszerezte a minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos 

rendeletek, illetve egyéb hatályos szabályozásnak megfelelően. 

• A Vállalkozó köteles saját mérő- és vizsgáló műszereit egy, arra jogosult 

intézménnyel kalibráltatni, illetve beállítatni, hitelesíttetni. 

• A Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, 

amelyet a műszaki előírások, szabványok vagy műszaki irányelvek szerint az 

elkészült szerkezetek, illetve a munka minőségének bizonyítására kell 

végrehajtani. A kivitelező Vállalkozó felelős a beépítendő anyagok minőségének 

biztosításáért, szükséges esetben a beépített anyagok megfelelőség-igazolás 

bemutatásáért. 

A fentiekben előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal és az 

illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót 

terhelik. 

 

Szeged, 2020. április 23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Istókovics Zoltán 

    vezérigazgató 
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5. számú melléklet a Vállalkozási szerződéshez 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való 

megfelelésről 

 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

 
Alulírott, ………..…………………………………..……………(név), mint a …………….. 

………………………..………………(cégnév)……………..………..…(adószám) törvényes képviselője 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja szerint (aláhúzandó) 

 
- egyházi jogi személy, 

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése]                  

helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam 

megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 
 
 
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek 

 

 

1. Alulírott, ………………….…………………(név), mint a …………….……………… 

……………………….(cégnév) …………………..…(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

 
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, ÉS 
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban/ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában/ olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 



  

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [aláhúzandó], és ez az ország: 
[ország megnevezése], ÉS 
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom ÉS 
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek 
fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 
 

 
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 

 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni 
hányad 

    
    
    

 
 
* r) tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 
vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - 
meghatározó befolyással rendelkezik, 
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 
végrehajtanak, 
 
 
3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 

 

3.1. Amennyiben a szervezet székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az 

OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 

egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt 

adóévben a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által 

együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal 



  

végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 

kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, 

az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat 

kitöltését):  

 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes 
bevételhez képest 

   
   
   

 

Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött 

társaság. 

 

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról 

 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 

szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet(ek) és adóilletőségük:  

 
Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám Részesedés 

mértéke %-ban 
Adóilletősé
ge 

     
     
     

 

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 

szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tényleges tulajdonosa(i): 

Sorsz. Gazdálkodó 
szervezet neve 

Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Adószám/adóazonosító Tulajdoni 
hányad 

     
     
     

 
4.3.  



  

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az 
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja 
meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány 
százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  
 
utolsó lezárt 
adóév 

Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes 
bevételhez képest 

   
   
   

 

 
*Ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi 
társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei 
többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi 
társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági 
adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten 
fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban 
kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy 
negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; 
nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az 
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy 
a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó 
bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát; 
b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az 
adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok 
által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység 
felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb 
szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező 



  

alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság 
vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége; 
c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban 
előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az 
adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, 
akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot; 
d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján 
vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni; 
e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, 
illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is; 
f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, 
aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni 
hányad legalább tíz százalékával vagy - a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - meghatározó befolyással rendelkezik; 
g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév 
első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt 
vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik. 
 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

 

1. Alulírott, ………………...………(név), mint a ………………….……………(civil szervezet, 

vízitársulat neve) ……………………………….adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. §-(1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

 

 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:  

Sorsz. Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 
   
   
   

 

 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői 

az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Sorsz. Vezető 
tisztségviselő 

Szervezet neve Adószám Részesedés 
mértéke 

     
     
     

 

 

 



  

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, 
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban 
nyilatkozom, 
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 
cd) a  szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, 
amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 
 
 
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 

Az 1. b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni 
hányad 

    
    
    

 
3. Nyilatkozat az 1. b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

 

3.1. Az 1. b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám Részesedés 
mértéke %-ban 

Adóilletősé
ge 

     
     
     

 
3.2. Az 1. b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése  

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az 
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja 
meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány 
százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 



  

 
utolsó lezárt adóév Gazdálkodó szervezet neve, 

adószáma 
Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes 
bevételhez képest 

   
   
   

 
 
4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül 

vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 

rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat 

vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek 

Sorsz. Gazdálkodó 
szervezet 
neve 

Adószám Részesedés 
mértéke 
%-ban 

Adóilletősége tényleges 
tulajdonos(ok) 

tényleges 
tulajdonos 
adószáma 

       
       
       

 

 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a 
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 
 
 
 
Kelt: 2021. ………………..hó………..nap 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
                   cégszerű aláírás 

 
 

 
 

  



  

6. számú melléklet a Vállalkozási szerződéshez 
 

 
 

  



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

84/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Kastélykert-, Vásárhelyi- és Téglás utca üzemeltetői jogának 

átvétele 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Kastélykert-, Vásárhelyi- és Téglás utca 
üzemeltetői jogának átvétele” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a Kastélykert utca, Vásárhelyi 
utca és Téglás utca üzemeltetői jogának átvételét a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től 
abban az esetben, ha a Kastélykert utca és a Vásárhelyi utca teljes vonalán a burkolat 
felújítást és a padkák rendezését a Magyar Közút Zrt. elvégzi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. (6721 Szeged, Juhász Gyula u. 9.) 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport  
5. Pénzügyi és adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

85/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. előterjesztése taggyűlési 

határozathozatalhoz 2021.10.20. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. előterjesztése 
taggyűlési határozathozatalhoz 2021.10.20.” tárgyban készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. által 
előterjesztett, a Társaság  2021. évi Üzleti tervét az alábbi főbb számokkal fogadja 
el: 

   eszközök és források egyező végösszege:  5.904.224 eFt, 
   nettó árbevétel:              4.010.259 eFt, 
   adózás előtti eredmény:         -31.058 eFt. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. által 
előterjesztett javaslat alapján támogatja, hogy a Társaság fióktelepet létesítsen 
2021. november 01. napjától a 6750 Algyő, 1480/2 hrsz. alatti ingatlanon, és a 
fióktelep a társasági szerződésben feltüntetésre kerüljön, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést és az ügyvezető 
felhatalmazását a szerződés aláírására. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

Képviselő-testületi döntés szerint a szavazólapot aláírja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

86/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2020/2021-es 

tanévének- és a 2021/2022-es tanév kezdésének tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
2020/2021-es tanévének- és a 2021/2022-es tanév kezdésének tapasztalatairól” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 

2020/2021-es tanévének- és a 2021/2022-es tanév kezdésének tapasztalatairól 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

2. A Képviselő-testület észrevételezi, hogy az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
részéről Algyő Nagyközség Önkormányzatának, illetve Képviselő-testületének 
időbeni tájékoztatása a két intézmény megfelelő együttműködésének alapvető 
feltétele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. dr. Gondáné Pál Ildikó - Intézményvezető 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

87/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október 21. napján megtartott ülésén 
megvitatta dr. Varga Ákos jegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-
testület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri dr. Varga Ákos jegyzőt, hogy éljen 
megkereséssel a Szegedi Tankerületi Központ felé az Algyői Fehér Ignác Általános 
Iskola beszámolási kötelezettségének tartós elmulasztása miatt.  
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete észrevételezi, hogy az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola részéről Algyő Nagyközség Önkormányzatának, illetve 
Képviselő-testületének időbeni tájékoztatása a két intézmény megfelelő 
együttműködésének alapvető feltétele. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Tankerületi Központ (6726 Szeged, Bal fasor 17-21.) 
4. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. október 21. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

88/2021. (X.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. október hó 21. 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: 


