
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

90/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: 2021. november 18. napján tartott soros ülés napirendjének 

elfogadása 
 

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

1. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési 
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciója  
Előterjesztő: Polgármester 

3. A 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai II. 
Előterjesztő: Polgármester  

4. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelt 
megalkotása 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Helyi adómértékek vizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai 2021. évi 
pályázati tevékenységéről 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Önkormányzati rendeletek módosító javaslatai 
Előterjesztő: Jegyző 

8. Vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatos intézkedések 
Előterjesztő: Jegyző  

9. Algyő Nagyközség Önkormányzata, intézményei, gazdasági társaságai és az Algyői 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési programja 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. 2022. évi belső ellenőrzési terv 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Kuktor Köz út pályázat 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Prospero Food Kft. kérelme a Fazekas utca 51. bérlésének meghosszabbítása 
ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 

13. Szegedi Tankerületi Központ, a Gyevitur Nkft. és Algyő Nagyközség Önkormányzata 
közötti hőszolgáltatási szerződés módosítás 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

14. Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn II. 
Előterjesztő: Jegyző 



15. Algyő Nagyközség Önkormányzata nonprofit gazdasági társaságai ügyvezetőinek 
bérrendezése 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Pénzeszköz átadása a Gyevitur Nkft. részére 13. havi bérek kifizetésére 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Jutalom kifizetése a gazdasági társaságok ügyvezetői részére 
Előterjesztő: Polgármester  

18. Az Algyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi 
illetményalapjának meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester  

19. Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
Előterjesztő: Polgármester  

20. Jutalom megállapítása a polgármester részére 
Előterjesztő: Alpolgármester  

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

22. A Gyeviép Nkft. vezetésére cégvezető megbízása, az ügyvezető igazgatói munkakörre 
új pályázat kiírása 
Előterjesztő: Jegyző 

23. Üzemeltetési megállapodás a MÁV Zrt-vel a 01435/14 hrsz-ú ingatlanon 
elhelyezkedő földárok kezelése, üzemeltetése tárgyában 
Előterjesztő: Polgármester 

24. Algyői Vízisport Egyesület kérelme a Fehér Iskola helyiségeiben klíma felszerelésére 
Előterjesztő: Jegyző 

25. Az Algyői Szivárvány Óvoda „Jó itt gyereknek lenni” Pedagógiai Programjának 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

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

27. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 

28. Egyebek 
 
Zárt ülés 

29. Algyő, Búvár u. 9. Fsz. 1. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására beérkezett 
pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Jegyző 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

91/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi 

költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján 
megtartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató Algyő 
Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi 
helyzetéről” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség 

Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

92/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési 

koncepciója  
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján 
megtartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség 
Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1. A 2022. évi költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését 
kell biztosítani: 
 

a) A Képviselő-testület kéri, hogy a bölcsődei ellátás 2022. évre vonatkozó 
gondozási díjak emelésével kapcsolatban készüljön előterjesztés a 2022. 
január havi Képviselő-testületi ülésre. 
Felelős: Intézményvezető 
 

b) A térítési díjak emelése külön előterjesztés alapján hozott döntésnek 
megfelelő mértékben történhet. 

 
c) Az ingatlanok, az önkormányzati lakások, illetve nem lakás céljául szolgáló 

ingatlanok bérleti díjának emelése külön előterjesztés alapján hozott 
döntésnek megfelelő mértékben történhet (a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 90. napot követően). 

 
d) A személyi juttatásoknál figyelembe kell venni az ágazati törvényi 

változásokat, illetményemeléseket, a minimálbér emelkedése miatti szintre 
hozásokat. A személyi juttatások előirányzat összegének tartalmaznia kell az 
intézményi szerkezeti változtatásokkal, szintre hozásokkal (minimálbér, 
illetve szakmunkás minimálbér emelés) korrigált bértömeget (kötelező soros 
előre lépések, jubileumi jutalmak, fenntartói döntések, jogszabályi 
változások). 
 

e) A Képviselő-testület az intézményvezetők vezetői pótlékát a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint kívánja emelni, amelynek forrását a 
költségvetésben biztosítja. 
 

f) Cafetéria a költségvetési törvény alapján meghatározott összeggel tervezhető 
be a költségvetésbe. A cafetéria szabályzatban a törvényi változásokat felül 
kell vizsgálni és át kell vezetni, valamint a költségvetésben és a szabályzatnak 
megfelelő összeget biztosítani. 

 



g) Az egyéb meghatározott juttatások tekintetében a külön előterjesztés szerinti 
elfogadott határozat alapján kell a költségvetési összeget biztosítani.  

 
h) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményi rendszer átszervezését, 

fenntartói jogok átadását az alábbiak tekintetében tervezi a Képviselő-
testület. 

 
i) Az intézmények dologi kiadásai tervezésénél a 2021. évi eredeti előirányzat 

mértékén belül kell számolni. Indokolt általános működési tartalék képzése, 
oly módon, hogy az intézmények, valamint a Hivatal, dologi kiadásainak 5%-
át, valamint az önkormányzat működési kiadásainak 5%-át zárolni kell.  
 

j) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél, a 
tervezés során 2021. évi költségvetési eredeti előirányzattal kell számolni. 
 

k) Szociális kiadások terén, a 2022. évben hatályos jogszabályoknak megfelelő 
ellátások tervezhetőek, az előző évi előirányzattal megegyező 
nagyságrendben. 

 
l) A helyi gyermekvállalás támogatására kidolgozott programot a következő 

évben is folytatni kell Az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek 
támogatásáról szóló 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet szerint és a 
megfelelő összegű előirányzatot meg kell képezni a 2022. évi költségvetésben. 

 
m) A Képviselő-testület kéri a fiatalok lakáshoz jutásának- és a lakásfelújítás 

támogatására kidolgozott programot felfüggesztését 2022. évre. 
 
n) A Képviselő-testület kéri a helyi vállalkozások támogatása programjának 

felfüggesztését 2022. évre. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos / 2022. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja. 
 

2) A gazdasági társaságok működésének hatékonyság és célszerűség szempontjából 
történő felülvizsgálata, valamint a kockázatos tevékenységek elkerülése, és 
csökkentése érdekében, külső szakértőt kell igénybe venni, a megfelelő 
kontrollkörnyezet kialakítása érdekében, és a szakértői javaslatok a 2021. évi mérleg 
leadásáig kerüljenek kidolgozásra. 

 
3)  A Képviselő-testület 2022. évben nem kíván új helyi adót bevezetni, a meglévő 

adómértékeken külön előterjesztés alapján hozott döntésnek megfelelő mértékben 
változtat. 

 
4)  Indokolt tartalékok képzése az alábbi jogcímeken, a bevételek függvényében, 

legalább a 2021. évi Költségvetési rendeletben szereplő nagyságrendben. 
− Általános működési tartalék 
− Adókockázati tartalék 
− Fejlesztési tartalék 



− Pályázati saját erő alapok 
− Ingatlanforgalmazási Alap 
− Beruházás előkészítési Alap 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: folyamatos, / 2022. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 

 
5) 

a) A fejlesztési kiadásokat az elnyert pályázatok esetében teljes összeggel, a 
benyújtott, de elbírálás alatt lévő pályázatok esetében csak önerő megképzésével 
indokolt tervezni. 
 
b) A fejlesztési koncepció által elfogadott, és szükségesnek látott beruházások, 
fontossági sorrendjének figyelembevételével a költségvetés készítéséig, azok 
költségvonzatát meg kell határozni, árajánlatok megkérésével.  
 
c) A beruházások jóváhagyásával egyidejűleg megtérülési számításokat és 
megvalósíthatósági tanulmányt kell végezni, illetve be kell mutatni az 
üzemeltetés becsült költségeit.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos, / 2022. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 
 

6) A Képviselő-testület, vagyontárgyak (ingatlanok, földterületek) 2022. évi 
értékesítését nem tervezi, kivéve a selejtezésre kerülő, önkormányzati 
feladatellátáshoz nem szükséges tárgyi eszközöket. 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: folyamatos / 2022. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

93/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési 
javaslatai II.” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete 

szerint elfogadja Algyő Nagyközség 2022. évi költségvetési koncepció fejlesztési 
javaslataiban foglalt beruházási tervet, irányokat. 
 

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 és Adócsoport vezető 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



Melléklet a 93/2021. (XI.18.) Kt. határozathoz 

 
TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető Települések 

− Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 
− futópálya kialakítása közvilágítással 
− parkoló építése a COOP áruház melletti területen 
− közlekedésbiztonsági fejlesztések (pl. gyalogátkelők, körforgalom) 

 
TOP PLUSZ 2.1.1-21 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése 

Faluház felújítása: 
− hőszigetelés és nyílászáró csere 
− fűtéskorszerűsítés 
− napelemes rendszer fejlesztése 
− külső-belső világítás korszerűsítése 
− szelőző és légkondicionáló rendszer korszerűsítése 

 
TOP PLUSZ 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 

− Szivárvány óvoda épületeinek felújítása 
épületgépészet/épületvillamosság/épületszerkezet tekintetében 

− melegítőkonyha infrastruktúra fejlesztése 
− megújuló energiaforrások bővítése 

 

2022. évi fejlesztések 

Beruházás 

bruttó 
beruházási 
összeg (Ft) 

Saját forrás 
(Ft) 

Pályázati forrás 
(Ft) 

Bölcsőde építés áthúzódó fejlesztés 
(Pénzügyminisztériumos és TOP-os 
pályázat) 

967.157.151 138.361.447 
505.952.327 + 
322.843.377 = 
828.795.704 

A 2022. évi befolyt adóbevételek ismeretében megvalósítandó ütemezett fejlesztések fontossági 
sorrendben 

Beruházás 
bruttó 

beruházási 
összeg (Ft) 

saját forrás  
(Ft) 

Pályázati forrás 
(Ft) 

I. 

2022. évi Intézmények és egyéb 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
felújítása és karbantartása 

5.000.000 5.000.000 0 

Tisza part fejlesztése (régi strandtól 
a Levendula szállóig) 

5.000.000 5.000.000 0 

Vízjogi létesítési engedély 
megszerzése a csapadékvíz elvezető 
rendszerre 

17.000.000 17.000.000 0 

Leader pályázatok a Szent Anna 
kikötőben (terasz kialakítás és bútor 
beszerzés. szükséges önerő 
6.570.969) 

14.668.446 + 
11.604.000 

3.668.449+ 
2.902.520 

10.999.997 + 
8.701.480 



VP pályázat a Kuktor köz felújítására 
(95%-os intenzitás) 

30.119.985 1.505.999 28.613.986 

Közlekedésbiztonsági fejlesztések 2.500.000 2.500.000 0 

Új Településfejlesztési és 
Településrendezési tervek készítése 
a 419/2021 (VII.15.) Korm. rendelet 
szerint 

10.000.000 10.000.000  

I. Összesen 95.892.431 47.576.968 48.315.463 

II. 

Aszfaltozás: Komp (18,0), Nepomuki 
köz (9,5),  

27.500.000 27.500.000 0 

Közvilágítás fejlesztés (Fazekas és 
Téglás utcát összekötő közben) 

5.000.000 5.000.000 0 

Járdaépítés (Kastélykert u. (Szamóca 
utcától a Téglás utcáig) + 
járdafelújítás) 

25.000.000 25.000.000 0 

II. Összesen 57.500.000 57.500.000 0 

III. 

Játszótér fejlesztés (fitnesz park 
mellett) 

5.000.000 5.000.000 0 

Utcanév táblák cseréje 500.000 500.000 0 

Kuktor tó rehabilitáció előkészítés, 
Téglagyári tó karbantartás 

1.500.000 1.500.000 0 

III. Összesen 7.000.000 7.000.000 0 

IV. 

Belterületi fásítás 4.500.000 4.500.000 0 

Aszfaltozás: Hóvirág (62,5), Bányász 
(24,0), (Kuktor köz amennyiben a VP 
pályázat nem nyer 21,0) 

107.500.000 107.500.000 0 

Teniszpálya kialakítás (Gyeviépnek 
pénzeszköz átadás) 

5.000.000 5.000.000 0 

Külterületi csatornák karbantartása 2 000 000 2 000 000 0 

IV. Összesen 119.000.000 119.000.000 0 

I-IV Összesen 279.392.431 231.076.968 48.315.463 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

94/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Helyi adómértékek felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Helyi adómértékek felülvizsgálata” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Építményadó: 1.000,- Ft/m2-re történő adómérték változtatást. 
 

2. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó: 200,- Ft/vendégéjszakára történő 
adómérték helybenhagyást. 
 

3. Helyi iparűzési adó: Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek / amelynek a 
Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított 
(vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 forintot.  

 
Felelős:  Vidács Ágnes, adóügyi referens 
Határidő:  15 napon belül 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

95/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai 

2021. évi pályázati tevékenységéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló az Önkormányzat és intézményei, 
gazdasági társaságai 2021. évi pályázati tevékenységéről” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és intézményei, valamint 100 %-os tulajdonú gazdasági 
társaságai 2021. évi pályázati tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
96/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosító javaslatai 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján tartott ülésén megtárgyalta 
dr. Varga Ákos jegyző „Önkormányzati rendeletek módosító javaslatai” tárgyában készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati rendeletek 

vonatkozásában az alábbi módosításokat javasolja: 
− Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és 

természetbeni ellátásokról szóló 2/2015, (II.27.) Ör. rendelete (Továbbiakban: 
Rendelet) alapján  
a. gyógyszer hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, akinek a havi 

rendszeres gyógyszerköltségének, vagy gyógyászati segédeszköz költségének 
térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 15 %-át eléri 
vagy meghaladja, feltéve, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg. 
A rendelet módosítása: 
„az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.” 

b. helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona. 
A rendelet módosítása: 
„a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.” 

c. rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható eseti jelleggel vagy 
meghatározott időszakra havi rendszerességgel, aki létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gondokkal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud 
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a 
családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 
Jövedelemhatár (egy főre eső jövedelem): 
1.) egyedül élő személy: ÖNYM kétszerese 
2.) családban  ÖNYM másfélszerese 
Különös esetek (magasabb jövedelemhatár vehető figyelembe, indokolt esetekben 
méltányosság gyakorolható): 
1.) egyedül élő személy: ÖNYM három és félszerese 
2.) családban  ÖNYM háromszorosa 

 
A rendelet módosítása: 
1.) egyedül élő személy:  ÖNYM háromszorosa 
2.) családban  ÖNYM kétszerese 
Különös esetek (magasabb jövedelemhatár vehető figyelembe, indokolt esetekben 
méltányosság gyakorolható: 
1.) egyedül élő személy: ÖNYM négyszerese   (114.000,- Ft) 



2.) családban  ÖNYM három és félszerese 
d. A Rendelet a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását 

gondozását végző személy részére nyújtható települési támogatás annak a 
személynek, ha az ápolóval közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem 
haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. 
A rendelet módosítása: 
„az ápolóval közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum két és félszeresét.” 

e. Iskolakezdési támogatás 
A rendelet kiegészítése: 
− Algyő Nagyközség Önkormányzata minden év szeptember 1. napján az Algyői 

Fehér Ignác Általános Iskola első osztályos tanulói részére iskolaszert adományoz 
természetbeni támogatás formájában az adott évi költségvetési rendeletben 
meghatározott keretösszeg terhére. 

− Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást 
nyújt annak a tanköteles korú személynek, akinek az egy háztartásában élők egy 
főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300 %-át. 

− A beiskolázási támogatás összege gyermekenként 6.000,- Ft. 
− A beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtási ideje: minden év augusztus 1. 

napjától október 31. napjáig terjedő időszak. 
 

− Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 
engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj 
mértékéről szóló 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete 
A Rendelet 4. §-a (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
(1) anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – a (2) – (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel - bruttó 40.000.- Ft díjat kell fizetni; 
(2) az anyakönyvi eseménynek hivatali helyiségben, a Gyevikult Nkft. telephelyein, 
valamint a Levendula Hotelben történő lebonyolításáért 30.000,- Ft összegű díjat kell 
fizetni; 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy jelen határozat 1. pontban 
meghatározottak szerint rendelet-módosításokat, és kiegészítéseket az érintett 
rendeleteken vezesse át. 
 

3. A rendeletek hatályba lépésének dátuma: 2022. január 1.  
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

97/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatos intézkedések 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Vagyonkezelési szerződésekkel kapcsolatos 
intézkedések” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 100%-os önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságai részére vagyonkezelésbe adott eszközök 
értékcsökkenésének leírása-, annak módja és megvalósulása érdekében az alábbi 
intézkedést rendeli el: 
 
Készüljön el az önkormányzat cégeinek részletes kimutatása a 2021. évben és a 
korábbi években (a vagyonkezelés kezdő időpontjától) a vagyonkezelt 
eszközökre ráfordított költség, esetleges beruházás, felújítás összegéről.  
Felelős: ügyvezető 
Határidő: 2021. december 15. 

 
2.) Algyő Nagyközség Önkormányzata a 2022. évre vonatkozó tervezés érdekében az 

az alábbiakat határozza meg: 
 
a.) Az előzetes üzleti terv kerüljön megtárgyalásra az ügyvezetők és az 

önkormányzat képviselői részéről. 
 

Felelős: Polgármester, Jegyző 
Határidő:  2021. december 6. 

 
b.) A 2022. évi üzleti tervek benyújtása a Képviselő-testület részére. 
 

Felelős:  Ügyvezető 
Határidő: 2022. január 10. 

 
3.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a 100%-

os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaival kapcsolatos folyamatos 
információ biztosítása érdekében az alábbiakat rendeli el: 
 
Készüljön információs táblázat a tulajdonos önkormányzat részére, az alább 
felsorolt adatokkal: 

− mérlegből a pénzeszközök összege (bankszámla, pénztár) 
− vevők, korosítási listával (korosítási intervallumok) 
− szállítók, korosítási listával (korosítási intervallumok) 



− adótartozások 
− eredmény-kimutatás vonatkozásában: árbevétel adat, egyéb bevétel, 

adózás előtti eredmény 
− egyéb működést befolyásoló tényezők. 

 
Felelős: ügyvezető 
Határidő:  a negyedévet követő hónap vége, a negyedév végén aktuális 
számokkal. 

 
4.) Kerüljön kidolgozásra, hogy a vagyonkezelés helyett az üzemeltetésbe adás 

lehetséges-e az önkormányzati vagyon tekintetében (jogszabályi és pénzügyi 
feltételek tisztázása). 
Felelős: Jegyző, Pénzügyi és Adócsoport vezető 
Határidő:  2022. évi február havi soros képviselő-testületi ülés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Füzesy István alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Pénzügy- és adócsoport 
5. Gyeviép Nkft. ügyvezető 
6. Gyevitur Nkft. ügyvezető 
7. Gyevikult Nkft. ügyvezető 
8. Bakó Anikó könyvvizsgáló 
9. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

98/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata, intézményei, gazdasági társaságai 

és az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső 
ellenőrzési programja 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata, 
intézményei, gazdasági társaságai és az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 
évi belső ellenőrzési programja” tárgyú előterjesztését, és a következő döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési 
Tanácsadó és Szolgáltató Kht. által megküldött, az előterjesztés mellékletét 
képező Algyő Nagyközség Önkormányzata, intézményei és 100%-os tulajdonú 
gazdasági társaságai és az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 
belső ellenőrzési programját, annak időrendi ütemtervét és a 2022. évi 
kockázatot generáló események meghatározását elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület a 2022. évi ellenőrzési tervben szereplő 100%-os tulajdonú 
gazdasági társasága szabályszerűségi ellenőrzését a Gyevitur Nkft. 
vonatkozásában kéri elvégezni. 
 

3. A Képviselő-testület az ellenőrzési programban megjelölt területeken felül az 
alábbi célellenőrzést javasolja: 

a) A 2021. évi normatíva igénylések elszámolásának ellenőrzése 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési KHT. 6720 Szeged Széchenyi tér 10.  
4. Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

99/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. 2022. évi belső ellenőrzési 

terve jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Csongrád Megyei Településtisztasági Nkft. 
2022. évi belső ellenőrzési terve jóváhagyása” tárgyában készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Településtisztasági 
Nkft. 2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Csongrád Megyei Településtisztasági 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. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

100/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Kuktor köz út pályázat 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Kuktor Köz út pályázat” tárgyú előterjesztését, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete csatlakozni kíván az alábbi pályázathoz, az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: Kuktor Köz 
útfelújítása 

2. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Algyő, Kuktor Köz 
3. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Hrsz: 01768 (külterület) 
4. A helyi felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 
5. A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) 

megegyezően: bruttó 30.119.985,- Ft. 
6. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási 

kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: bruttó 30.119.985,- Ft. 
7. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege 

és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a 
támogatói döntéssel megegyezően: 1.505.999, saját forrás. 

8. A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a 
támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: 28.613.986,- Ft. 

9. Algyő Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 
hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét (a 
kötelező 1.505.999,- Ft önerőn felül az építéshez kapcsolódóan további 
2.227.051,- Ft önerővel egészíti ki, így az összes önerő 3.733.050,- Ft) az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésében elkülöníti. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
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. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

101/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Prospero Food Kft. kérelme a Fazekas utca 51. bérlésének 

meghosszabbítása ügyében 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Prospero Food Kft. kérelme a Fazekas utca 51. 
bérlésének meghosszabbítása ügyében” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bérbe kívánja adni a Fazekas utca 51. szám 
alatti ingatlant a Prospero Food Kft. részére 2021. november 18. napjától 2026. 
november 18. napjáig. 

2. A Képviselő-testület a bérleti szerződést 2021. június 8. napjától 2021. november 
17. napjáig változatlan feltételekkel folyamatosnak tekinti. 

3. A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Prospero Food Kft. elővásárlási jogot 
jegyezzen be a Fazekas utca 51. ingatlanra, továbbá felkéri bérlőt, hogy az 
ingatlanon tervezett bármely, a szokásos mértéket meghaladó beruházást 
előzetesen jelentsen az önkormányzat felé. 

4. A Képviselő-testület az Fazekas utca 51. szám alatti ingatlan bérleti díját 
120.000,- forint/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy az elfogadott bérleti díj a 
koronavírus-világjárvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet lejártát követő 90. 
napon lép életbe. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét 
képező bérleti szerződés aláírására. 

6. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, 
továbbá a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési-, illetve a Humán és Ügyrendi 
Bizottságok elnök által delegált tagjait, hogy mérjék fel a Fazekas utca 51. szám 
alatti ingatlan jelenlegi állapotát, tekintsék meg a bérlő által eszközölt 
beruházásokat. 
Határidő: 2021. december 15. 
Felelős: Balázs Zsolt bizottsági elnök 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport (Kovács Erika, Kordás Edina) 
5. Prospero Food Kft. - Őszi Balázs ügyvezető, Fazekas u. 51. 
6. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:



1. számú melléklet a 101/(XI.18.) Kt. határozathoz 

 
Bérleti szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., törzsszám: 726973, adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 
15726975-8411-321-06, képv.: Molnár Áron Polgármester), mint bérbeadó – 
továbbiakban: Bérbeadó – 
 
másrészről PROSPERO FOOD Kft. (cgj: 06-09–019443, székhely: 6750 Algyő, Fazekas 
utca 51., adószám: 14973569-2-06, képv.: Őszi Balázs Gábor), mint bérlő - továbbiakban: 
Bérlő -  
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
 
1.) Előzmények: Bérlő 2015. június 8. napjától 3 + 3 év határozott időtartamra bérbe 
vette az Algyő, Fazekas utca 51. szám alatti önkormányzati ingatlant. A bérlet szerződés 
lejártát követően Bérlő a bérlemény birtokában maradt, amely után a bérleti díjat 
megfizette Bérlő részére, amelyet Bérlő tudomásul vett. Felek megállapodnak, hogy a 
bérleti szerződést 2021. június 8. napjától 2021. november 17. napjáig változatlan 
feltételekkel folyamatosnak tekintik. 
 
2.) Bérbeadó a 101/2021. (XI.18.) Kt. határozat alapján 2021. november 18. napjától 
kezdődő hatállyal 2026. november 18. napjáig tartó határozott időtartamra ismételten 
bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Algyő, 
belterület 1747. hrsz. alatti, a valóságban Algyő, Fazekas utca 51. számú 
mindösszesen 735 m2 alapterületű „lakóház, udvar” megjelölésű ingatlanát 
élelmiszeripari gyártó-, és fejlesztő kisüzem, továbbá lakás céljára. Szerződő felek 
rögzítik, hogy a lakóépület földszintjén mindösszesen 147,93 m2 alapterületű ipari és 
üzlet céljára hasznosítandó üzlettér és raktár, továbbá az emeleten kb. 120 m2-es 
lakótér, valamint egy kb. 70 m2-es toldaléképület és 20 m2-es gépkocsi tároló található. 
 
3.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlemény bérleti díja a szerződés aláírásakor 
100.000,- Ft/hó, koronavírus-világjárvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet lejártát 
követő 90. napot követően 120.000,- Ft/hó. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a 
bérleti díj a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel ÁFA-mentes. A bérleti díjat 
Bérlő havonta előre esedékesen a tárgyhó 5. napjáig átutalás útján, számla ellenében 
köteles megfizetni Bérbeadó részére a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-
00190442-00100003 számú bankszámlájára történő átutalással. 
 
Szerződő felek megállapodnak, abban, hogy a bérleti díjat Bérbeadó minden évben 
jogosult felülvizsgálni, és a hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével 
megemelni. 
 
Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén Bérlő a 
késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles 
a Bérbeadónak megfizetni.  



 
Bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni az ingatlan valamennyi rezsiköltségét, 
amely az ingatlan használatával kapcsolatosan felmerül. 
 
Szerződő felek 3 (három) havi bérleti díjnak megfelelő mértékű, azaz 300.000.- Ft kaució 
megfizetésében állapodnak meg. A kaució összege a korábbi bérleti szerződés 
megkötésekor befizetésre került. 
 
Felek rögzítik, hogy a kaució kizárólag a Bérlő bérleti díj tartozásának kiegyenlítésére, 
valamint a Bérlő rendeltetésellenes használatából eredő károk kifizetésére használható 
fel. A bérleti jogviszony megszűnésekor az elszámolást követően fennmaradt kaució 
összegét Bérbeadó köteles a Bérlő részére visszafizetni a bérleti szerződés 
megszűnésétől számított 15 napon belül. 
 
4.) Bérbeadót a hátralékos bérleti díj és járulékai erejéig a Bérlőnek a bérlemény 
területén lévő vagyontárgyain zálogjog illeti meg. Bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga 
fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.  
 
5.) Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgyát képező ingatlan a bérlet egész tartama 
alatt szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel a szerződés előírásainak. 
Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan 
olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.  
 
6.) Bérlő kötelezettséget vállal, hogy az üzemeltetés körében a nevére szóló működési 
engedélyt, telephelyengedélyt, valamint az üzemeltetéshez szükséges egyéb hatósági 
engedélyeket beszerzi, az üzemeltetéssel kapcsolatos jogszabályi, és hatósági előírásokat 
betartja. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant Bérlő telephelyként használhassa 
és azt bejegyeztesse. 
 
Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy a teljes ingatlan vonatkozásában jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg meglévő vagyonbiztosítási szerződést a szerződés teljes 
időtartalma alatt fenntartja. A vagyonbiztosítási szerződés alapján fennálló díjfizetési 
kötelezettségének eleget tesz.  
 
Bérlő köteles teljes körű felelősség átvállalással figyelembe venni és betartani az 1993. 
évi XCIII tv.-ben (MVT- Munkavédelmi törvény), valamint a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI tv.-ben foglaltakat. 
 
7.) Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan 2015. június 8. napjától a Bérlő 
birtokában van. 
 
8.) Bérlő előzetesen köteles bejelenteni és engedélyeztetni Bérbeadóval az ingatlanon 
tervezett, a 10. pontban megjelölt állagmegóvást és karbantartást meghaladó felújítást, 
beruházást. 
 
9.) Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használja. A Bérlő 
köteles az általa bérelt ingatlant (a bérlemény helyiségeit, udvarát és az ingatlan előtti 
utcai járdát, parkolókat) a Bérbeadó igénye szerint tisztán tartani (sepregetni, 



hómentesíteni). Felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye.  
 

10.) A bérleti jogviszony tartama alatt Bérlő köteles gondoskodni az állagmegóváshoz, 
karbantartáshoz szükséges munkák elvégzéséről. Bérlő vállalja, hogy szükséges 
időközönként az ingatlanon tisztasági festést végeztet.  
 

Bérlő köteles az ingatlan rendeltetésszerű használatával együtt járó karbantartási, 
javítási munkákat rendszeresen elvégezni, a saját költségén. 
 

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

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

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

13.) Bérbeadót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a Bérlő a jelen 
szerződést súlyosan megszegi. Ilyennek minősül különösen e szerződés 3., 6., 9., 10. 
pontjainak megszegése. 
 

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

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

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

Felek jelen kettő (3) számozott oldalból és tizenhat (16) pontból álló bérleti szerződést 
elolvasás és kellő értelmezés után a mai napon, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 

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

__________________________________________________   _________________________________________________ 
Prospero Food Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képv: Őszi Balázs Gábor ügyvezető Képv.: Molnár Áron polgármester 
Bérlő Bérbeadó 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: …………………………………. 2021. …………………………. 
 
Jogi ellenjegyzés: ……………………………………. 2021. ……………………………. 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

102/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szegedi Tankerületi Központ, a Gyevitur Nkft. és Algyő Nagyközség 

Önkormányzata közötti hőszolgáltatási szerződés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „A Szegedi Tankerületi Központ, a 
Gyevitur Nkft. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti hőszolgáltatási szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Tankerületi Központ, a Gyevitur 
Nkft. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti egyedi hőszolgáltatási 
szerződés 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

A szolgáltatott és felhasznált hő díjának elszámolása hiteles hőmennyiségmérés 
alapján történik. 

 

A szolgáltatás jelenlegi díja: 13.000 Ft/GJ + 5 % ÁFA. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a szerződés módosítására, és felhatalmazza 
a Polgármestert annak aláírására. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezetőt, hogy évente, a 
Képviselő-testület november havi soros ülésére készítsen tájékoztatást a Szegedi 
Tankerületi Központ, a Gyevitur Nkft. és Algyő Nagyközség Önkormányzata 
közötti hőszolgáltatási szerződés vonatkozásában, különös tekintettel a 
szolgáltatás díjának megállapítására. 
Felelős: Ügyvezető 
Határidő: évente, november havi soros testületi ülés 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat 3. pontja szerinti 
előterjesztést szerepeltesse a testület munkatervében.  

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Szegedi Tankerületi Központ (6726 Szeged Bal fasor 17-21.) 
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. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

103/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján tartott testületi 
ülésén megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző a „Rotavírus elleni védőoltási program 
folytatása Algyőn II.” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a 
rotavírus elleni „Rotateq” elnevezésű vakcina beszerzése és a védőoltás beadása, az 
előterjesztésben foglaltak teljesítése érdekében a 2021. december 31. napjáig szóló 
együttműködési megállapodást a PHARMAROAD Kft-vel és a Gyevi Patika Bt.-vel, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 
5. PHARMAROAD Kft. 
6. Gyevi Patika Bt. 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



1. számú melléklet a 103/2021. (XI.18.) Kt. határozathoz 

 
Együttműködési Megállapodás 

a rotavírus okozta fertőzések megakadályozására 
 
 
(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről  
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye:  6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Képviselő:   Molnár Áron polgármester 
Adószám:  15726975-2-06 

 
a továbbiakban: Önkormányzat  
 
valamint a  
 
          PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

Székhelye:  1106 Budapest, Kabai utca 1. 
 Képviseli:  Kovács Péter ügyvezető igazgató 

Cégjegyzékszám:   01-09-883967 
Adószám:    13999034-2-42 

 
a továbbiakban: Pharmaroad 

  
(a továbbiakban együtt Felek) között. 
 
 

1.) Előzmények 
1.1. Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása kapcsán akként 
döntött, hogy felvilágosító kampányt folytat a Rotavírus fertőzés veszélyeiről, és az 
oltóanyag beszerzésének finanszírozásával és a beszerzés megvalósításával 
ingyenesen biztosítja a fertőzés kockázataival érintett, indikációs életkorba tartozó, 
helyi lakos csecsemők számára, a csecsemők szüleinek/gondviselőinek igénye esetén 
az MSD anyavállalata által a fertőzés ellen kifejlesztett RotaTeq vakcinát.  

 
1.2. A vakcina főbb jellemzői: 

RotaTeq belsőleges oldat, Rotavírus vakcina, élő, orális, pentavalens (G1, G2, G3, G4, 
P1A /8/ típusú rotavírus) ATC kód: J07BH02. A RotaTeq 6-32 hetes korú csecsemők 
aktív immunizálására javallt a rotavírus fertőzés okozta gastroenteritis megelőzése 
céljából. 
A kívánt védettséget három alkalommal történő oltás együttesen biztosítja. Javasolt 
beadási ütemezés: az első dózist 6-12 hetes kor között kell beadni, a harmadik 
dózist legfeljebb 32 hetes korig lehet beadni. A dózisok között legalább 4 hetet kell 



várni. Javasolt, hogy azok a csecsemők, akik megkapták a Rotateq első adagját, a 
teljes, 3-adagos oltási sémát a RotaTeq-el fejezzék be.  
A vakcina a gyártástól számított 2 éven belül használható fel, felhasználásig 
kizárólag hűtve tárolható/szállítható (2-8 Celsius fok között) Fagyasztani tilos! 

 
2.) A Megállapodás tárgya 

 
Felek rögzítik, hogy együtt kívánnak működni az Önkormányzat területén élő 
lakosság egészségügyi felvilágosítása és a megelőzés korszerű lehetőségének 
biztosítása révén abból a célból, hogy a fenti vakcinák által megelőzhető 
betegségek előfordulása az érintett térségben csökkenjen. 
 

3.) A Felek kötelezettségei 
 

3.1. Önkormányzat kötelezettségei 
 
• Az Önkormányzat a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával 

megrendeli a Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak (csecsemőknek) a 
rotavírus fertőzés elleni oltáshoz szükséges 150 db RotaTeq rotavírus 
vakcinát (pentavalens, orális) nettó 9703,- Ft/db (+ a mindenkori Áfa, amely 
jelenleg 5%, azaz bruttó 10.188,- Ft/db azaz tízezer-egyszáznyolcvannyolc 
forint/db vételáron. 
 
A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja. 
A szállítás szakaszosan történik, a felmerülő igények alapján. Az egyszerre 
leszállítandó minimális mennyiség: 24 db. 
 
A beszerzett termékek disztribúciója, átvétele, tárolása és felhasználása az 
Önkormányzat és a végfelhasználó egészségügyi szolgáltató közötti külön 
megállapodásának tárgyát képezi. 
 
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint a helyi lakosok igényétől függő 
mennyiségű vakcina megrendelésének felső határa a közbeszerzési értékhatár, 
azaz Pharmaroad a jelen Megállapodás 3.3. pont utolsó bekezdésével 
összhangban az előzőek szerinti egységáron számolva legfeljebb a 
közbeszerzési értékhatárig vállalja a vakcinát az Önkormányzat 
megrendelésére biztosítani.  

 
• Önkormányzat megbízott szakemberei előtt ismertek a vakcina és annak 
alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja, hogy 
megbízott szakemberei gondoskodnak arról, hogy az oltóanyagok az 
alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek felhasználásra, 
illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra, valamint gondoskodnak arról, hogy 

az oltóanyag felhasználásával kapcsolatos, jogszabályokban előírt rendelkezéseket 

betartsák. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az Önkormányzat felel. A 

Pharmaroad az oltóanyag megfelelő mennyiségű és minőségben történő leszállítását 

követően a felhasználásból, tárolásból és egyéb, jogszabályban előírt rendelkezések 

betartásának elmulasztásáért nem felel, köteles azonban a neki felróható okból 

eredő hibákért helytállni. 



 
• Önkormányzat vállalja, hogy megbízottjai útján a vakcinák tárolására és 
kezelésére (pl.: folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások 
tekintetében megfelelő kompetenciával rendelkező átvevő kontakt 
személy(eke)t (név) biztosít, az alábbiak szerint: 

 
Átvétel (patika): Gyevi Patika Bt. 
Képviseli: Dr. Roczkó András 
Működési engedély szám: OGYÉI/12679-1/2017. 
Címe: 6750 Algyő, Egészségház u. 42. 
Orvosi rendelő tel.: 06-62/517-261 
E-mail: gyevipatika@t-online.hu 
 
Tárolás (Eü. szolg): 

Név: Dr. Molnár Mária gyermekorvos 
Orvosi rendelő címe: Algyő, Egészségház u. 42. 
Orvosi rendelő tel.: 06-62/268-038,  30/963-3756 

e-mail: drmolnarmari@gmail.com  

 
A kontaktszemély a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen 
Megállapodásnak való megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél 
aláírásával igazolja (teljesítési igazolás), mely a számla alapját képezi. 

  
Fizetési feltételek  
 

• Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pharmaroad szerződésszerű szállítása 
esetén, az Önkormányzat számára a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően, alakilag és tartalmilag hibátlanul kibocsátott számla alapján 
kiállítástól számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a leszállított 
vakcinák ellenértékét a Pharmaroad által kiállított számlán feltüntetett 
számlaszámra. A kiállított számlát az Önkormányzat  a beérkezést követően  
ellenőrzi. Amennyiben az Önkormányzat a számlát alaki vagy tartalmi hiba 
miatt kifogásolja, a Pharmaroad az erről szóló írásbeli értesítést követően 
köteles új számlát kiállítani. A kifogástalan számla beérkezéséig az 
Önkormányzat nem esik késedelembe. Amennyiben a számla tartalmi vagy 
formai okból javításra szorul, a fizetési határidő a megfelelően javított számla 
kézhezvételétől kezdődik. 
 

• Késedelem esetén az Önkormányzat a törvényes mértékű késedelmi kamat 
fizetésére köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) szerinti mértékben. 
 

• A Felek rögzítik és az Önkormányzat szavatolja, hogy a gyógyszerek 
beszerzésének jogi vagy tényleges akadálya nincs, az átvevő az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó 
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében jogosultak a 
Pharmaroad-tól gyógyszereket átvenni, valamint, hogy a gyógyszerek 
megrendelője az egészségügyi szolgáltató, a beszerzést azonban az 
Önkormányzat a korábban hivatkozott, önkormányzati feladat ellátását előíró 
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jogszabályhely alapján finanszírozza és szervezi meg, illetve jár el az 
egészségügyi szolgáltatók nevében és javára. Önkormányzat ezáltal kötelezi 
magát, hogy a jogszerűen kiállított számlában rögzített ellenértéket megfizeti a 
Pharmaroad részére, mint költségviselésre kötelezett személy. Önkormányzat 
kijelenti, hogy a Pharmaroad által kiállított számla ellenértéke esedékességkor 
rendelkezésre fog állni, illetve, hogy a gyógyszerbeszerzés jelen Megállapodás 
alapján történő finanszírozásának nincs akadálya. A jelen pontban foglalt 
szavatossági nyilatkozat valótlansága vagy valótlanná válása esetén az azzal a 
Pharmaroad-nak okozott bármely, közvetett vagy közvetlen, egyenes vagy 
következményi károkért az Önkormányzat teljes felelősséggel tartozik.  
 

• Fizetési késedelem esetén a Pharmaroad a további szállítást a fizetés 
rendezéséig jogosult visszatartani. 

 
3.2. Pharmaroad kötelezettségei 

 
• az Pharmaroad kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodással 
érintett vakcinákat hiánytalanul és határidőben (a megrendelés 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül) szállítólevéllel leszállítja az 
átvevőnek. 
 
Jelen Megállapodás keretei között a vakcinák leszállítása szakaszosan (a 
felmerülő igényeknek megfelelően), e-mailen közölt megrendelés alapján 
történik, munkanapokon, 9.00 és 14.00 óra között.  
 
A lehívásokhoz a kapcsolati E-mail: vakcina@pharmaroad.hu 
Kapcsolattartó:  Hegyi Nikolett szenior beszerzési munkatárs 
 tel: 30/934-7955 
 

• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége neki 

felróható okból eredő késedelmes teljesítése esetére, a késedelem minden napja 
után, a késedelemmel érintett szállítási mennyiség ára 2%-ának (de maximum 
10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles, amely kötbér 
összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás összegéből jogosult visszatartani 
(késedelmi kötbér).  

 
• a Pharmaroad részéről történő felróható nemteljesítés (a teljesítés 
lehetetlenné válása, meghiúsulás, a teljesítés megtagadása) esetén az 
Önkormányzat a nem teljesített szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér 
felszámítására jogosult (nemteljesítési kötbér).  

 
• a Pharmaroad az Együttműködési Megállapodás hatálya alatt kész az algyői 
állandó lakosok számára az Együttműködési Megállapodásban meghatározott 
vételáron, a 3.1. pontban meghatározott darabszámon felül is, az 
Önkormányzat igénye szerint – a mindenkor hatályos közbeszerzési 
értékhatárig – biztosítani a vakcinát.   
  

• A Pharmaroad szavatosságot vállal azért, hogy a vakcina a beszállítástól 
számított legalább hat hónapig felhasználható legyen. Ez alól kivételt képez, ha 
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az Önkormányzat hozzájárul, hogy a vakcina a beszállításkor rövidebb lejáratú 
legyen. 

4.) Kapcsolattartás  
 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban:  
 

a.) az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként jogosult eljárni: 
 
Név: Zakarné Gscheidt Tímea jegyzői referens 
Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Telefon: 06-62-517-515 
E-mail: zakarne.g.timea@algyo.hu  

 
b.) a Pharmaroad részéről: 
 
Név:   Hegyi Nikolett    
Cím:         1106 Budapest, Kabai utca 1.  

            Telefon:  +36 30 934 7955 
 Telefax:   +36 1 433 0081 

E-mail:    nikolett.hegyi@pharmaroad.hu 
 
 

5.) Etikus üzleti magatartás 
 
5.1. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás szerinti szolgáltatásaik összhangban állnak 

az irányadó etikai kódexekkel, valamint azon joghatóság törvényeivel, amely alatt a 
székhelyük és működésük helyszíne található.  

 
5.2. Az Önkormányzat és a Pharmaroad kijelenti, szavatolja és kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Megállapodás szerinti Kifizetésekre és költségekre vonatkozó minden 
könyv, nyilvántartás, számla és egyéb dokumentum hiánytalan és pontos most és a 
jövőben is az lesz, és ésszerű részletességgel tükrözi a tranzakciók és ráfordítások 
jellegét és összegét. 
 

6.) A Megállapodás hatálybalépése, megszűnése 
 
6.1. A Megállapodás valamennyi fél aláírásával az utolsó aláírás időpontjában lép 

hatályba és az Önkormányzat által elfogadott rotavírus fertőzés megelőzését 
célzó felvilágosító és védőoltási program lezárásáig, de legkésőbb 2021.12.31 
napjáig marad hatályban. 

 
6.2. A Megállapodás megszűnik: 

a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban 
megjelölt napon és feltételekkel; 
b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a Megállapodás eltérően rendelkezik, 
illetve a Megállapodás szerinti munka elvégzésével; 
c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén. 
 

6.3. A Megállapodás megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. 
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7.) Egyéb rendelkezések 
 
7.1. A Felek rögzítik, hogy a szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 

6:142. § rendelkezései az irányadók. 
 
7.2.  A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében 

megtesznek minden elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán 
alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől, 
amely a Megállapodás teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. 

 
7.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan 

körülményről, ami a teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és 
kötelezettségeiket érinti vagy érintheti. 

 
7.4. A Megállapodás kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag 

írásban kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Megállapodás 6. pontjában 
foglaltak alkalmazására. 

 
7.5. A Felek a Megállapodás teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-

mailen) tartanak kapcsolatot. Amennyiben küldő kéri, a kapott e-mailt a címzett 
köteles haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-
mail akkor minősül kézbesítettnek, amikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a 
visszaigazolást elektronikusan megkapja. 

 
7.6. Pharmaroad kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3.§-a szerint átlátható szervezetnek minősül. Pharmaroad tudomásul veszi, hogy 
jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint átlátható szervezetnek 
minősüljön, illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek 
teljesítésére/kifizetésére Önkormányzat csak a fenti jogszabály szerinti feltétel 
fennállása esetén jogosult. Szolgáltató köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő 
megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni 
Önkormányzat felé.  

 
7.7. Amennyiben a Pharmaroad nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény 

szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és 
vámhivatal igazolását vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes 
adóigazolást. 

 
7.8. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadók.  
 
7.9 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Info. 
Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 



rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit.  

 
7.10 Jelen szerződéssel a Felek között 2021.02.01-én létrejött, az Algyő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a 13/2021. (I.26.) PM 
határozattal jóváhagyott szerződés hatályát veszti. 

 
A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 3 eredeti példányban 
készült, melyből 2 példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti 
meg. 
 

 

 
……………………………………. 

Pharmaroad képviselője: 
Kovács Péter ügyvezető igazgató 

 
………………………………….  

Algyő Nagyközség Önkormányzata: 
Molnár Áron polgármester  

 
 
 
 
Budapest, 2021. …................    Algyő, 2021………………. … 
 
 
 
Önkormányzat részéről ellenjegyezte:  
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:…………………………………… 2021. ……………… ….. 
 
 
 
Jogi ellenjegyző:……………………………………….. 2021. ………………. …. 

  



2. számú melléklet a 103/2021. (XI.18.) Kt. határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, képviseli: Molnár Áron polgármester), mint 
Megbízó (Továbbiakban: Megbízó), 

 

másrészről a Gyevi Patika Bt. (6750 Algyő, Egészségház u. 42., Működési engedély 
szám: OGYÉI/12679-1/2017, képviseli: Dr. Roczkó András) mint Megbízott 
(Továbbiakban: Megbízott),  

 

valamint a Dr. Molnár Mária és Társa Bt. (képviseli: Dr. Loydlné Dr. Molnár Mária 
Katalin, működési engedély szám: 2172-2/2004, ÁNTSZ-37, egészségügyi szolg. szám: 
013753, háziorvosi szolg. szám: 060095043, cím: 6750 Algyő, Vásárhelyi utca 20.) 
Egészségügyi Szolgáltató (Továbbiakban: Eü. szolgáltató) 

 

között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Előzmények: 
 

Algyő Nagyközség Polgármestere a 13/2021. (I.26.) Polgármesteri határozatával 
támogatta 2021. évben a Rotavírus elleni védőoltási program folytatását és a védőoltás 
térítésmentesen történő beadását Algyőn, a 2021. évben születendő, algyői állandó 
lakcímmel rendelkező csecsemők esetében. 

 

Az Önkormányzat megállapodást kötött Eü. szolgáltatóval, hogy a 2021. évben 
születendő csecsemők szüleinek írásbeli nyilatkoztatását követően a rotavírus elleni 
védőoltási programot 2021. évben folyamatosan hajtsa végre.  
 
A gyógyszerellátás biztosítására az Önkormányzat szerződést kötött a PHARMAROAD 
Kft-vel, amely az oltóanyagot a szerződés alapján leszállította és átadta Eü. szolgáltató 
részére. A korábbi gyakorlat szerint az Eü. szolgáltató megrendelése alapján az igényelt 
vakcina mennyiséget a Pharmaroad Kft. leszállította, és a Megállapodásnak való 
megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával dr. Molnár Mária igazolta 
(teljesítési igazolás), mely a számla alapját képezte. A kiállított számlát az Önkormányzat 
térítette meg a Pharmaroad Kft. részére. 
 
2021. év októberében a Pharmaroad Kft. és Eü. szolgáltató is jelezte az 
Önkormányzatnak, hogy a termékek deaktiválási kötelezettsége miatt a szerződés 
teljesítésére nincs lehetősége, mivel a termék deaktiválására egyiküknek sincs 
jogosultsága.  
 
A Pharmaroad Kft. megküldte javaslatát az Önkormányzat részére, mely szerint a 
terméket továbbra is biztosítani tudná abban az esetben, amennyiben patika részére 
lehetősége nyílna annak leszállítására, ahol a termék deaktiválásra kerülhet. 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata megkereste a Gyevi Patika Bt.-t, aki térítésmentesen 
vállalta a rotavírus fertőzés elleni oltáshoz szükséges RotaTeq rotavírus vakcina 
(pentavalens, orális) átvételét a Pharmaroad Kft-től, illetve annak deaktiválását és 
átadását Eü. szolgáltató részére. 



Fentiek alapján szerződő Felek között Megállapodás kötnek az alábbi tartalommal. 
2. A szerződés tárgya: 
 

2.1. Megbízott térítésmentesen vállalja a PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1106 Budapest, 
Kabai utca 1., képviseli: Kovács Péter ügyvezető igazgató, Cégjegyzékszám: 01-09-
883967, Adószám:  13999034-2-42) által leszállított RotaTeq belsőleges oldat, Rotavírus 
vakcina, élő, orális, pentavalens (G1, G2, G3, G4, P1A /8/ típusú rotavírus) ATC kód: 
J07BH02 átvételét, tárolását, deaktiválását és átadását Eü. szolgáltató részére. 
 

2.2. Megbízott a leszállított vakcina mennyiségét és a 2.1. pontnak megfelelőségét 
átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával igazolja (teljesítési igazolás), mely a számla 
alapját képezi. 
 

2.3. A Pharmaroad Kft. szerződésszerű szállítása esetén, a Megbízó részére a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően (alakilag és tartalmilag hibátlanul) 
kibocsátott számla alapján a kiállítástól számított 30 (harminc) naptári napon belül 
Megbízó átutalja a leszállított vakcinák ellenértékét a Pharmaroad által kiállított 
számlán feltüntetett számlaszámra. 
 

2.4. A 2.1. pontban meghatározott vakcina megrendelése Eü. szolgáltató által történik, 
melyet Eü. szolgáltató előzetesen köteles jelezni Megbízott részére. 
 

2.5 Megbízott és Eü. szolgáltató a vakcinák átvétele, deaktiválása, átadása és tárolása 
tekintetében kötelesek a hatályos egészségügyi, gyógyszerészeti és egyéb rájuk 
vonatkozó jogszabályok betartásával eljárni. 
 

2.6. Megbízott és Eü. szolgáltató a megbízást köteles személyesen teljesíteni. 
 

3. A szerződés időtartama: 
 

3.1. Jelen megállapodás 2021. november 18. napjától 2021. december 31. napjáig szól. 
 
3.2. Felek már most megállapodnak abban, hogy amennyiben Algyő Nagyközség-
Képviselő-testülete 2022. évben csatlakozik a Rotavírus elleni védőoltási programhoz, 
abban az esetben a vakcina beszerzéséről szóló szerződés megkötéséig az 
együttműködést a Felek meghosszabbítják, amelynek feltételeit ugyanezen időpontig 
újra tárgyalják. 
 

4. A szerződés megszűnése: 
 

4.1. Jelen megállapodás megszűnik a 3.1. pont szerinti határozott idő lejártával, illetve a 
Felek közös megegyezése alapján, továbbá, ha azt bármelyik fél rendes, vagy rendkívüli 
felmondással felmondja. Mind a rendes, mind a rendkívüli felmondást írásban kell 
közölni a másik féllel. Rendes felmondás esetén a felmondási idő 30 nap. A rendes 
felmondást indokolni nem kell. 
 

4.2. Jelen megállapodás rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal akkor mondható fel, 
ha valamelyik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. A rendkívüli 
felmondásban közölni kell annak okát is. 
 
 
 



5. Kapcsolattartás: 
 
Megbízó kapcsolattartója:    Zakarné Gscheidt Tímea 

 tel.: 06-62-517-515 
E-mail: zakarne.g.timea@algyo.hu  

 
Megbízott kapcsolattartója :   Dr. Roczkó András 

tel.: 06-62/517-261 
e-mail: gyevipatika@t-online.hu 

 
Eü. szolgáltató kapcsolattartója:   Dr. Molnár Mária 

tel.: 06-62/268-038,  30/963-3756 

e-mail: drmolnarmari@gmail.com 
 
 
6. Egyéb rendelkezések: 
 
6.1. Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt fél nevében a jelen 
megállapodás aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Elismerik továbbá, hogy 
a képviseleti hibával összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint 
felelősséggel tartoznak. 
 
6.2. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek 
aláírásával módosítható vagy szüntethető meg. Felek minden, joghatást is kiváltó 
nyilatkozatukat írásban kötelesek egymás felé megtenni. A kapcsolattartás, mely döntés- 
előkészítést, jognyilatkozat előkészítést segít elő, elektronikus levél formájában is 
lehetséges. 
 
6.3. Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 
jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 
egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék, ill. a 
Megállapodás teljesítését gátolnák, vagy veszélyeztetnék. 
 
6.4. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, 
ami a teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket 
érinti vagy érintheti. 
 
6.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk) és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
6.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés 
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Meg nem egyezés esetén a szerződő 
felek jogvitáik rendezése tekintetében a Szegedi Járásbíróság és/vagy a Szegedi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
 

mailto:zakarne.g.timea@algyo.hu
mailto:gyevipatika@t-online.hu
mailto:drmolnarmari@gmail.com


Jelen megállapodást felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá. 
 
Algyő, 2021. …………………….. Algyő, 2021. ……………... Algyő, 2021. ……………... 
 
 
…………………………………………….. ………………….………………. ……………………………………... 
Algyő Nagyközség Önkormányzata  Gyevi Patika Bt.  Dr. Molnár Mária és Társa Bt. 
       képv.: Molnár Áron         képv.: Dr. Roczkó András         képv.: Dr. Molnár Mária 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző:…………………………………………………  Algyő, 2021. ……………… 
 
Jogi ellenjegyző:…………………………….…………………………... Algyő, 2021. ………………. 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

104/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata nonprofit gazdasági társaságai 

ügyvezetőinek bérrendezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata nonprofit 
gazdasági társaságai ügyvezetőinek bérrendezése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete a Gyeviép Nkft., a Gyevikult Nkft. és a 
Gyevitur Nkft. ügyvezetőinek munkabérét egységesen: brutto  632.500,- Ft/ho  o sszegben 
a llapí tja meg, 2022. janua r 1. napja to l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

105/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Pénzeszköz átadása a Gyevitur Nkft. részére 13. havi bérek 

kifizetésére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pénzeszköz átadása a Gyevitur Nkft. részére 
13. havi bérek kifizetésére” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Nkft. által megküldött kérelem 
alapján szükségesnek tartja a Gyevitur Nkft. dolgozóinak 13. havi bérkifizetését, 
melyhez az Önkormányzat 5.000.000,- forint összeggel járul hozzá, az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetése „GYEVITUR Nkft. Saját tőke 
rendezés” költségvetési sor terhére. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjét a 13. havi bér 

kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

106/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése a gazdasági társaságok ügyvezetői részére 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Jutalom kifizetése a gazdasági társaságok 
ügyvezetői részére” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 100%-os önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazásáról az alábbiak szerint dönt: 

a. AKTV Kft. ügyvezetője esetében a Kft. nyereségének terhére; 1 havi bruttó 
bérének megfelelő összeg; 

b. GYEVIKULT Nkft. ügyvezetője esetében az Nkft. nyereségének terhére; 1 
havi bruttó bérének megfelelő összeg; 

c. GYEVITUR Nkft. ügyvezetője esetében pénzeszköz átadásként az 
Önkormányzat általános működési tartalékának terhére, 1 havi bruttó 
bérének megfelelő összeg. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és a gazdasági társaságok ügyvezetőit a 

jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
3) A Képviselő-testület kéri, hogy a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság a 

Humán és Ügyrendi Bizottsággal közösen tegyen javaslatot újfajta juttatási 
rendszer kidolgozására az önkormányzati cégek vonatkozásában. 

 Határidő: 2022. március havi soros képviselő-testületi ülés 
 Felelős: Bogdán Tamás és Ozsváth Lászlóné bizottsági elnök 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Érintett gazdasági társaságok ügyvezetői 
4. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
5. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

107/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

2022. évi illetményalapjának meghatározása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának meghatározása” tárgyú 
előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az Algyői 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi 
illetményalapját: 60.000,- forintban határozza meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet 2. §-a az alábbiak szerint 
rendelkezzen: 
 
„A Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az illetményalap: 60.000 forint” 
 

 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és adócsoport 
4. Humánpolitikai referens 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

108/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói 
részére” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 
1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni az 

Önkormányzat és az Intézmények dolgozóinak egész éves munkáját, és ennek 
elismeréseként jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2) A létszám és bértömeg arányában az alábbi bruttó összegek kerüljenek 

megképzésre a zárolt pénzmaradvány és az általános működési tartalék terhére: 
 
 Algyői Könyvtár:                    128.790.-Ft 
 Algyői Egyesített Szociális Intézmény: 7.101.546.-Ft 

Algyői Polgármesteri Hivatal:  6.576.640.-Ft 
 Algyő Nagyközség Önkormányzata:                  525.000.-Ft 
 Algyői Szivárvány Óvoda:             10.345.642.-Ft 
 Összesen:              24.677.618.-Ft 
 
3) Az intézményvezetők jutalmazására fordítható összeg: 2.024.098,- Ft a zárolt 

pénzmaradvány és az általános működési tartalék terhére. 
 
4) Az alpolgármester jutalmazására fordítható összeg: 1.077.000,- Ft a zárolt 

pénzmaradvány és az általános működési tartalék terhére. 
 
5) A Képviselő-testület a 2-4. pont szerinti jutalmak járulékvonzatának (15,5 %) 

összegét az általános működési tartalék terhére biztosítja.  
 
6) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében az 

intézményvezető, a hivatal dolgozói esetében a jegyző; az alpolgármester és a 
mezőőr tekintetében a polgármester dönt a jutalmazás mértékéről. 

 
7) Az intézményvezetők esetében a polgármester dönt a jutalmazás mértékéről. 
 
8) A differenciálás irányelvei, hogy minden dolgozó 1 havi bruttó bérének legalább 50 

százalékát, legfeljebb 120 százalékát kapja jutalomként, amennyiben már legalább 
hat hónapja dolgozója az Önkormányzatnak. Figyelembe kell venni továbbá a 
dolgozó munkateljesítményét, és a munkaviszonyban töltött időt. 

 



9) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2-es és a 3-as pontokban 
meghatározott összegeket vegye figyelembe a költségvetés módosításakor. 

 
10) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Polgármestert és az Intézményvezetőket a 

jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Horgos Nóra személyügyi előadó 
5. Intézményvezetők 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

109/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Jutalom megállapítása a 
polgármester részére” tárgyú előterjesztés szavazásából, személyes érintettségére 
tekintettel, kizárja Molnár Áron polgármestert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

110/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom megállapítása a polgármester részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Füzesy István alpolgármester „Jutalom megállapítása a polgármester 
részére” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Molnár Áron polgármesternek - 2021. évi 

munkájának elismeréseként - kéthavi illetményének megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg. A jutalom és a járulékok kifizetése az önkormányzat 
költségvetésének terhére történjen. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Füzesy István alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
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:



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

111/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2022. év I. félévi 

munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 
2022. év I. félévi munkaterve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2022. év I. félévi 
munkatervét. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott 
munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Füzesy István alpolgármester 
3) dr. Varga Ákos jegyző 
4) Képviselők 
5) Intézményvezetők 
6) Hivatal csoportvezetői 
7) Gazdasági társaságok ügyvezetői 
8) Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



Melléklet a 111/2021. (XI.18.) Kt. határozathoz 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

2022. év I. félévi munkaterve 

Január hó 

1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének vitaanyaga 
Előterjesztő: Polgármester 

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

3.) Beszámoló a 2021. év II. félévi szociális juttatásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

4.) AKTV Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

5.) GYEVIÉP Nkft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

6.) GYEVITUR Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

7.) GYEVIKULT Nkft 2022. évi üzleti tervének elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

8.) A 2022. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatások 
Előterjesztő: Polgármester 

9.) A Polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése 
Előterjesztő: Polgármester 

10.) AESZI Bóbita Bölcsőde nyári zárva tartása 
Előterjesztő: AESZI Intézményvezető 

11.) Algyői Szivárvány Óvoda nyári zárva tartása 
Előterjesztő: Intézményvezető 

12.) Beszámoló a Turisztikai Kerekasztal 2021. évi munkájáról 
Előterjesztő: Turisztikai Kerekasztal elnöke 

13.) Jó tanuló, jó sportoló díjazottak megválasztása 
Előterjesztő: Polgármester 

14.) Az Algyői Könyvtár 2021. évi beszámolója 
Előterjesztő: Intézményvezető 

15.) Az Algyői Könyvtár 2022. évi munkaterve és továbbképzési terve 
Előterjesztő: Intézményvezető 

16.) Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság által végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 

Február hó: 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelete 
Előterjesztő: Polgármester 

2.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtási 
rendelete 
Előterjesztő: Polgármester 



3.) Algyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot 
keletkeztető ügyleteinek bemutatása 
Előterjesztő: Polgármester 

4.) Beszámoló az adóbevételek 2021. év II. féléves alakulásáról 
Előterjesztő: Jegyző 

5.) Társadalmi szervezetek 2021. évi beszámolója 
Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői 

6.) Társadalmi szervezetek 2022. évi támogatási igénye 
Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői 

7.) Az Algyői Sportkör 2021. évi beszámolója és 2022. évi támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 

8.) Az Algyői Úszó és Vízisport Egyesület 2021. évi beszámolója és 2022. évi 
támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 

9.) Az Algyői Vízisport Egyesület 2021. évi beszámolója és 2022. évi támogatási 
igénye 
Előterjesztő: Polgármester 

10.) Alapítványok támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 

11.) Tájékoztató a Polgármesteri Alap 2021. évi felhasználásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

12.) A Vízügyi Építési Alap 2022. évi felosztása és a 2021. évi felhasználás 
elszámolása 
Előterjesztő: Polgármester 

13.) Szegedi Vízmű Zrt. 2022. évi koncessziós díjra vonatkozó megállapodás 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

14.) Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító program Önkormányzati Társulás 2022. 
évi költségvetése 
Előterjesztő: Polgármester 

15.) Egészséghét 2022. évi tavaszi tervezett programjáról tájékoztató 
Előterjesztő: AESZI intézményvezető 

 
Március hó 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve  
Előterjesztő: Polgármester 

2.) A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója 
Előterjesztő: Katasztrófavédelem vezetője 

3.) Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Szegedi Rendőrkapitányság 

 

Április hó 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Polgármester 

2.) Éves összefoglaló jelentés Algyő Nagyközség 2021. évi belső ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 



3.) Gyermektáboroztatási alap felhasználására érkezett kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

4.) Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola első félévi beszámolója 
Előterjesztő: Intézményvezető 

 

Május hó 

1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről 
Előterjesztő: AESZI Intézményvezető 

2.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

3.) GYEVIÉP Nkft. 2021. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

4.) AKTV Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása  
Előterjesztő: Ügyvezető 

5.) GYEVITUR Nkft. 2021. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

6.) GYEVIKULT Nkft. 2021. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

7.) Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok 2021. évi 
beszámolóinak elfogadása 
Előterjesztő: Ügyvezetők 

8.) Szegedi Vízmű Zrt 2021. évi beszámolója a vízi-közmű koncessziós 
üzemeltetéséről 
Előterjesztő: Ügyvezető 

9.) Szivárvány Óvoda csoportbeosztása 2022-2023. nevelési évre 
Előterjesztő: Algyői Szivárvány Óvoda Intézményvezető 

10.) Nyári intézményi felújítás 
Előterjesztő: Polgármester 

11.) Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről – Gyevitur Nkft. 
Előterjesztő: Ügyvezető 

12.) Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről – Gyevikult Nkft. 
Előterjesztő: Ügyvezető 

13.) Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről – Gyeviép Nkft. 
Előterjesztő: Ügyvezető 

 

Június hó 

1.) Rákóczi-telepi vízszolgáltatás lakossági díjának megállapítása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2022. év II. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Polgármester 

3.) 2022. évi igazgatási szünet elrendelése 
Előterjesztő: Jegyző 
 

  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
112/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyeviép Nkft. vezetésére cégvezető megbízása, az ügyvezető igazgatói 

munkakörre új pályázat kiírása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Gyeviép Nkft. vezetésére cégvezető megbízása, az 
ügyvezető igazgatói munkakörre új pályázat kiírása” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzat 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 u jbo li 
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 ), Facebook oldala n e s az Algyo i Hí rmondo  felu lete n. 
 

2. A pa lya zati elja ra s lebonyolí ta sa ig a Ke pviselo -testu let hata rozott ido tartamra, 2021. 
december 1. napja to l 2022. janua r 31. napja ig megbí zza Kova cs Ma te  munkava llalo t, vezeto  
tisztse gviselo  helyettest a Gyevie p Algyo i Telepu le su zemeltete si e s Fejleszte si Nkft. a ltala nos 
hata sko ru  ce gvezeto jeke nt. A ce gvezeto  ke pviseleti joga o na llo . 
 

3. A Ke pviselo -testu let a ce gvezeto  munkabe re t a megbí za s ido tartama ra: brutto  550.000,- 
forintban hata rozza meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhívja a megbízott cégvezetőt, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a cégnyilvántartáson történő átvezetés iránt. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Horgos Nóra humánpolitikai referens 
4. Gyeviép Nkft. cégvezető 
5. Gyeviép Nkft. ügyvezető 
6. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
7. Pénzügyi és Adócsoport 
8. Irattár 

 
K.m.f. 

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

 

A kivonat hiteléül:

http://www.algyo.hu/


Melléklet a 112/2021. (XI.18.) 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; 
• 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 2022. február 1. napjától 2027. január 31. 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 2022. január havi soros Képviselő-testületi ülésen 
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, 2022. január 12. 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. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

113/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Üzemeltetési megállapodás a MÁV Zrt-vel a 01435/14 hrsz-ú 

ingatlanon elhelyezkedő földárok kezelése, üzemeltetése tárgyában 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Üzemeltetési megállapodás a MÁV Zrt-vel a 
01435/14 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő földárok kezelése, üzemeltetése tárgyában” 
tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező, Algyő Nagyközség Önkormányzata, az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság és a MÁV Zrt. közötti - a 01435/14 hrsz.-ú ingatlanon 
elhelyezkedő földárok kezelése, üzemeltetése tárgyú Üzemeltetési megállapodást. 

2. A Képviselő-testület kéri az Üzemeltetési megállapodás 5. számú melléklete 
szerinti Üzemeltetési Szabályzat elkészítését, melynek elfogadását a 
Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságra bízza. 
Felelős: Dukai Attila műszaki ügyintéző 
Határidő: 15 nap 

3. A Képviselő-testület az Üzemeltetési Szabályzat elfogadását követően 
felhatalmazza a Polgármestert az Üzemeltetési megállapodás aláírására. 

 

 

 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi ás Adócsoport vezető 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. MÁV Zrt. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. 
6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4. 
7. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
8. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:



 

 

Melléklet a 113/2021. (XI.18.) Kt. határozathoz 

 
 
 

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
Mely létrejött 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Székhely:    6720 Szeged, Stefánia 4. 
Számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 
Bankszámlaszám:    MÁK 10028007-01712106 
Adószám:     15308476-2-06 
Törzsszám:    308472 
KSH statisztikai számjel:   15308476-8413(312)06 
Képviseli:     Dr. Kozák Péter 
(mint csatornakezelő, üzemeltető, a továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság) 
 
és  
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Székhely:    6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 
Számlavezető pénzintézet:  Raiffeisen Bank 
Bankszámlaszám:    12067008-00190442-00100003 
Adószám:     15726975-2-06 
ÁHTI:     736570 
KSH statisztikai számjel:   15726975-8411-321-06 
Képviseli:     Molnár Áron 
(mint üzemeltető, a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
valamint, 
 
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 
Megállapodás kötés és teljesítése során eljáró MÁV szervezet: 
Pályaműködtetési vezérigazgató-helyettes Pályavasúti területi igazgatóság Szeged 
Levelezési cím:   6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. 
Számlavezető pénzintézet neve:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Bankszámlaszám:   10200971-21522347-00000000 
Adószám:    10856417-2-44 
Cégjegyzékszám:   01-10-042272 
Statisztikai jelzőszám:   10856417-5221-114-01 
Képviseli:       Mondi Miklós Zoltán pályavasúti területi igazgató 
        Bácsi Sándor Zoltán gazdálkodási igazgató-helyettes 
(mint vasúti üzemeltető, a továbbiakban: MÁV Zrt.), 
 
a továbbiakban együttesen, mint felek a mai napon Üzemeltetési megállapodást kötnek 
az alábbiak szerint: 
 



 

 

1. Előzmény 
 

A 1685+05,00 vasúti szelvényben egy meglévő 1,36 m nyílású beton áteresz vezette át 
a Tökösdűlői csatorna vizét a vasúti pálya alatt. A Tram-Train projekt során az áteresz 
teljes egészében elbontásra került. 
 

A Szeged-Hódmezővásárhely Tram-Train projekt (továbbiakban: Projekt) kapcsán a 
két település között lévő 135. vv. 100 km/h sebességre történő fejlesztése, valamint 
szakaszosan párhuzamos vágány építése kerül megvalósításra. A vasútvonal fejlesztése 
során a földmű alépítményt keresztező kisműtárgyak (átereszek, keretelemek) 
átépítése és felújítása is projektelemként szerepel a beruházásban. A szerződő Felek 
megállapodtak, hogy üzemeltetői megállapodást kötnek a keresztező kisműtárgyakra 
vonatkozóan, a Projekt műszaki átadás napjáig. 
 

A G-07-43.450-200-B2 tervszámú, „1,5/1,50 m ny. vasbeton kerethíd építése a 
1685+10,80 hm szelvényben” benyújtott terv szerint a Tökösdűlői csatorna részét 
képező, a 135. sz. vasútvonal 1685+05,00 hm vasúti szelvényében lévő, 1,36 m nyílású 
beton áteresz teljes egészében elbontásra kerül és helyette a 1685+10,80 hm 
szelvényében egy 1,5/1,50 m nyílású, előregyártott elemekből álló vasbeton kerethíd 
(továbbiakban: Műtárgy) épül. 
 
A Projekt kivitelezése során kétsoros betétpallóval elzárható hornyok épültek a 
műtárgy mindkét végén, korláttal és vizsgálólépcsővel. A műtárgyhoz csatlakozóan 
mederburkolat létesül a vasúti töltés mindkét oldalán 5,0-5,0 m hosszon, míg a 
csatorna befolyási oldalán ezen mederburkolat meghosszabbításával csatlakozik egy 
névtelen önkormányzati kezelésű csatorna tervezett burkolatához. 
 
A tárgyban benyújtott kiviteli terveket a MÁV Zrt. 2018. május 22. napján 22810-
1/2018/MAV iktatószámon jóváhagyta. A Vízügyi Igazgatóság a kiviteli terveket 2018. 
szeptember 13. napján K-21512/2018/1 iktatószámon kelt hozzájárulásban közölt 
feltételekkel hagyta jóvá. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Vízügyi Igazgatóság 
feltételekkel jóváhagyott hozzájárulásával összhangban hagyta jóvá a kiviteli terveket.  
 
A burkolással érintett csatornaszakaszok természetben az Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében lévő névtelen csatorna, valamint 
a Magyar Állam tulajdonában és a Vízügyi Igazgatóság üzemeltetésében lévő 
Tökösdűlői csatorna részét képezik, a tárgyi keretáteresz pedig a 135. sz vasútvonal 
földmű alépítményében épült meg. A vasútvonal érintett szakasza (Szeged Rókus 
állomás – Algyő vasúti töltés) 2.54.04. számon lokalizációs vonalként van nyilvántartva 
a 2.54. számú Szegedi ártéri öblözet lokalizációs tervében, melyre hivatkozással 
kerültek a műtárgy két végén pallós elzárási lehetőséget biztosító hornyok kialakításra. 
MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Szeged, Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
a Vízügyi Igazgatóság üzemeltetői megállapodást köt a Tökösdűlői csatorna és a 
Szeged-Békéscsaba (135) vasútvonal keresztezési műtárgy és a keresztező csatorna 
pályavasúti üzemeltetéssel érintett szakaszára vonatkozóan. A 1685+10,80 hm vasúti 
szelvényben lévő 1,50/1,50 m nyílású vasbeton kerethíd a Magyar Állam tulajdonában, 
a Vízügyi Igazgatóság, vagyonkezelésében lévő Tökösdűlői csatornát annak 2+044 km 
szelvényében érinti. A vasbeton kerethíd a Magyar Állam tulajdonában, és a MÁV Zrt. 
vagyonkezelésében lévő, Algyő külterület 01211/3 hrsz.-ú, kivett vasúti pályatest 



 

 

megjelölésű ingatlanon található. A keresztező csatorna szakasz MÁV Zrt. 
vagyonkezelésű ingatlant érintő szakasza: 2+029 km szelvénytől 2+044 km szelvényig, 
hosszúsága 25 m. 
 
A keresztezési műtárgy főbb adatai: 
1,50/1,50 m ny. vasbeton keret épült. 
Méretezési terhek: jelenleg a műtárgy teherbírása LM 71 jelű terhelés 
A műtárgy rendeltetése: Tökösdűlői csatorna vizét vezet át a vasúti pálya alatt 
Anyagminőségek: előre gyártott vasbeton keret (vb keret) 
Műtárgyhossz műtárgytengelyben: vasúti szakasz 18,00 m 
Töltésmagasság a szerkezeten 3,31+0,57 m zk. ágyazat 
a vasúti pálya alatti szakaszon: 
Egyéb megállapítások a csatornát illetően: 2.54.04. számon lokalizációs vonal  

Állami tulajdon, MÁV Zrt. kezelés 
 

2. A megállapodás tárgya 
 

A keresztezési műtárgy, a műtárgyon átvezetett vasúti pálya és tartozékai, továbbá a 
csatorna pályavasúti üzemeltetéssel érintett szakaszának üzemeltetése (MÁV Zrt. által 
kezelt területen haladó szakasz és azon kívüli csatorna-szakaszok a vágánytengelytől 
számított 50-50 m távolságokig). 
 
3. Üzemeltetői feladatok 

 
3.1. A MÁV Zrt. feladatai (a MÁV Zrt. saját költsége) 
 

A műtárgy vasúti terhet viselő szakasza és hídtartozékok (továbbiakban: vasúti híd) 
nyilvántartásával és műszaki felügyeletével kapcsolatos feladatok, az alábbiak szerint: 
• A vasúti hídon átvezetett vasúti pálya és tartozékainak felügyelete és 

karbantartása. 
• a vasúti terhet viselő szerkezetek vasúti felügyelete és karbantartása, beleértve a 

vasúti híd végeinél kialakított – vasúti pályával párhuzamos – korlátokat, azon 
belül 

A D.5. Pályafelügyeleti Utasítás 4.4.3.7. pontja szerinti (évente végzett) ellenőrzés 
elvégzése, dokumentálása. 
A felügyeleti tevékenységek (saját rendszeres és eseti ellenőrzés/vizsgálat, Vízügyi 
Igazgatóság által végzett vizsgálat, közös helyszíni szemle, stb.) során rögzített hibák, 
hiányosságok értékelése révén a szükséges beavatkozások, és azok határidejének 
megállapítása, továbbá erről a Vízügyi Igazgatóság kimutatható módon történő 
értesítése. 
• A vasúti híd érintésvédelmi berendezéseinek felügyelete és karbantartása. 
• A vasúti hídon átvezetett MÁV Zrt. közművek felügyelete és karbantartása. 
• A vasúti korlátozó- és figyelmeztető táblák felügyelete és karbantartása. 
• A vasúti pálya szivárgó rendszerének felügyelete és karbantartása. 
• A műtárgy belső falfelületeinek, esetleges illesztéseinek, homlokfelületeinek 

időszakos vizsgálatai és természetes elöregedésből származó karbantartás 
jellegű javításai. 

• A műtárggyal kapcsolatos karbantartási, javítási, illetve árvízvédelemmel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásához szakfelügyelet biztosítása. 



 

 

 
3.2. A Vízügyi Igazgatóság feladatai (Vízügyi Igazgatóság saját költsége) 

 

A vasúti hídban átvezetett csatornaszakasz és tartozékai nyilvántartásával és műszaki 
felügyeletével, valamint a csatorna vasúti hídon kívüli szerkezetei és tartozékainak 
nyilvántartásával és műszaki felügyeletével kapcsolatos feladatok, az alábbiak szerint: 
• A csatorna kezelése, üzemeltetése, vízszállító szelvény tisztántartása. 
• A MÁV Zrt. által kezdeményezett és irányított helyszíni vizsgálat feltételeinek 

biztosítása, azokon való részvétel és közreműködés (pl. megközelítés, bejutás). 
• Vízkizárások, vízügyi szakfelügyeletet biztosítása műtárgyvizsgálathoz, 

karbantartási feladatokhoz kapcsolódóan.  
• Árvízvédelemmel kapcsolatos védekezési feladatok szakmai irányítása   

 
3.3. Az Önkormányzat feladatai (Önkormányzat saját költsége) 
 

• Algyő külterület 01435/14 hrsz.-on lévő földárok kezelése, üzemeltetése, 
vízszállító szelvény tisztántartása. 

• A műtárgyhoz csatlakozó burkolt meder kezelése, üzemeltetése, vízszállító 
szelvény tisztántartása. 

• 2 db tiltós műtárgy üzemeltetése, karbantartása. 
• Árvízvédelemmel kapcsolatos védekezési feladatok végrehajtása, az ATIVIZIG 

szakmai irányításával. 
 

4. Együttműködés a Felek között 
 

4.1. A Felek az üzemeltetésükre bízott szerkezetek felügyeletét és karbantartását a 
vonatkozó jogszabályok, belső utasítások és szakmai szabályok szerint 
elkülönülve végzik. Felek a műtárgy egészét vagy részeit érintő 
felügyeleti/karbantartási tevékenységeikhez a másik Fél hozzájárulását szükség 
esetén megszerzik. 

4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy egymást kölcsönösen tájékoztatják a 
műtárgyon és tartozékain tervezett üzemeltetői feladatokról és 
beavatkozásokról, illetve egymást meghívják az ezekkel kapcsolatos eljárásokra. 

4.3. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési feladatok részét képezik a felügyeleti, 
gondozási (tisztántartás, takarítás, síkosság-mentesítés, stb.), zavar- és 
hibaelhárítási, karbantartási, javítási feladatok. 

4.4. Felek rögzítik, hogy a műtárgyon végzendő feladatok ütemezéséről és 
elvégzéséről a feladatok elvégzését megelőzően Felek kölcsönösen írásban 
tájékoztatják egymást, valamint az éves hídvizsgálati eredmények alapján 
közösen határozzák meg a következő évre tervezett üzemeltetési feladatokat. 

4.5. Az olyan fenntartási, felújítási, beruházási munkák megkezdése előtt, mely a 
feleket terheli, előzetes egyeztetés szükséges a munka mennyisége és a 
kivitelezés időpontja, valamint a költségek vonatkozásában. A felújítási, 
beruházási munkák műszaki, gazdasági, pénzügyi feltételei külön 
megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

4.6. Felek megállapodnak, hogy a műtárgyra vonatkozó, tárgyévben tervezetten 
felmerülő közös üzemeltetési feladatokat és azok költségét, felmerülő 
költségmegosztását háromoldalú jegyzőkönyvben, tételesen rögzítik tárgyév 
március 31-ig. 



 

 

4.7. Felek megállapodnak, hogy műtárgyra vonatkozó, tárgyévben ténylegesen 
felmerült és elvégzett közös üzemeltetési feladatokat és azok költségét, 
költségmegosztását, valamint az ehhez kapcsolódó kölcsönös számlázási és 
fizetési feltételeket háromoldalú jegyzőkönyvben tételesen rögzítik tárgyév 
december 15-ig.  

4.8. A MÁV Zrt. biztosítja a Vízügyi Igazgatóság és az Önkormányzat számára a 
területhez való hozzáférést, a vasúti területre történő belépéshez szükséges 
engedélyeket az 1. számú mellékletben foglaltak szerint. 

4.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben környezetszennyezést okozó károkozás 
történik és a szennyezést okozó Fél megállapítható, abban az esetben a szennyező 
Felet 100%-ban terheli a szennyezés megszűntetése és a kármentesítés teljes 
költsége. 

4.10. Felek megállapodnak, hogy a MÁV Zrt. jogosult és köteles  
A D.5. Pályafelügyeleti utasításban szabályozott további felügyeleti tevékenységet 
ellátni. 

 
5. Felek kapcsolattartói 

 

5.1. MÁV Zrt. részéről belépési engedély és oktatással kapcsolatos megkeresés esetén: 
Név:  Püspöki Krisztina 
beosztás:  területi pályavasúti szakértő 
tel/fax:  +361/516-2228 / (62)542-911 
mobil:  30/834 4049 
e-mai cím:  puspoki.krisztina@mav.hu 
 
5.2. MÁV Zrt. részéről szakmai kapcsolattartó: 
Név:  Lakatos István 
beosztás:  híd-és alépítmény szakértő II. 
tel/fax: +361/516-1241 
mobil:  30/ 565-6549 
e-mai cím:  lakatos.istvan@mav.hu 
 
Név:  Angeli Tímea 
beosztás: mérnök gyakornok 
tel/fax: +361/516-1784 
mobil:  30/936-3121 
e-mai cím:  angeli.timea@mav.hu 
 
Név:  Sándor Dániel 
beosztás: mérnök gyakornok 
tel/fax: +361/516-1247 
mobil:  30/ 174-9099 
e-mai cím:  sandor.daniel@mav.hu 
 
5.3. Vízügyi Igazgatóság részéről:  
Név:  Sági János 
beosztás:  szakaszmérnök 
tel/fax: 62/599-599 
mobil:  06/30 475-6390 
e-mai cím:   SagiJ@ativizig.hu 
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5.4. Önkormányzat  részéről:  
Név:  Dukai Attila 
beosztás:  műszaki előadó 
tel/fax: 62/517-517/931 mellék 
mobil:  20/466-5640 
e-mai cím:  dukai.attila@algyo.hu 
 

6. A megállapodás teljesítése, módosítása, megszüntetése 
 

6.1. Jelen megállapodás bárminemű módosítása csak írásban, mindhárom fél cégszerű 
aláírásával, a Felek egyetértésével érvényes. 

6.2. Jelen megállapodás a Felek közös megállapodásával bármikor megszüntethető.  
6.3. Felek jogosultak a megállapodást indokolás nélkül, írásban, 3 hónap felmondási 

idővel felmondani. 
 

7. Egyéb rendelkezések 
 

7.1. Vízügyi Igazgatóság és az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte 
(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadta a MÁV Zrt. 
Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára 
nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. 
által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV 
Zrt. nevében eljáró személyek Etikai Kódexet sértő cselekményét jelzi a MÁV Zrt. 
által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül. 

7.2. Felek jelen megállapodást aláíró képviselői a Ptk. 3:31.§-ára is különös 
figyelemmel a jelen megállapodás aláírásával kijelentik és teljes körű személyes 
felelősséget vállalnak azért, hogy a jelen megállapodás vonatkozásában 
képviseleti joguk nincs korlátozva, és nyilatkozati joguk nincs feltételhez vagy 
jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláírók nyilatkozattétele feltételhez vagy 
jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen 
megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a 
szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen 
megállapodás megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, hogy az esetleges 
korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a 
MÁV Zrt-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye MÁV 
Zrt-t nem terheli. 

7.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint a vonatkozó más magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  

7.4. Vitás esetekben a Felek törekednek a kölcsönösen elfogadható egyezség 
kialakítására, a további fennmaradt jogvita rendezésére a Polgári 
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel rendelkező, 
illetékes bíróság előtt járnak el.  

7.5. Felek jelen megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott információkat 
kizárólag a megállapodás teljesítése során használhatják fel. Felek rögzítik 
továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, azok nem tarthatók vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. 
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7.6. Jelen megállapodás előkészítése, megkötése és teljesítése során a személyes 
adatok kezelése és – amennyiben adattovábbításra kerül sor - az adatok 
továbbítása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), 
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint ezen felül a MÁV Zrt., 
Algyő Önkormányzat, valamint a Vízügyi Igazgatóság Adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzata alapján történik. A Felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy az adatkezelés során az általános adatvédelmi rendelet szerinti 
adatbiztonsági követelményeknek eleget tesznek, továbbá az érintettek jogainak 
és jogorvoslati lehetőségeinek legteljesebb figyelembevételével járnak el.  
Amennyiben az egyik Fél a fentiekben foglalt kötelezettségeit megszegi, a 
szerződésszegéssel okozott teljes (közvetett és következményi) kárt (függetlenül 
attól, hogy az az érintett igényén vagy a NAIH hatósági határozatán és/vagy 
bírósági határozaton alapul) a MÁV Zrt. és/vagy Algyő Önkormányzat, és/vagy a 
Vízügyi Igazgatóság felé megtéríteni köteles. 
A Felek a tudomásukra jutott személyes adatot kizárólag jelen megállapodás 
előkészítése, megkötése és az iratok megőrzésére irányadó időtartama alatt, a 
megállapodás teljesítése érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja (jogos érdek) alapján kezelik. A Felek vállalják, hogy az 
előzőekben meghatározott időtartam letelte, vagy az adatkezelési jogosultság 
bármely egyéb okból történő megszűnését követően a tudomásukra jutott 
személyes adatot teljeskörű és helyre nem állítható módon törlik. A MÁV Zrt. 
adatkezeléséről szóló részletes tájékoztató a 
https://www.mavcsoport.hu/szerzodeskotesekhez-kapcs-alt-adatkezelesi-
tajekoztato webcímen megtalálható.  A Vízügyi Igazgatóság adatkezeléssel 
kapcsolatos tájékoztatója a www.ativizig.hu oldalon található.  

7.7. A Felek megállapodnak abban, hogy ezen Megállapodás a mindhárom fél általi 
aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Nem egyidejű aláírás 
esetén a Megállapodás a legutolsó aláírás napján lép hatályba. 

 
Jelen megállapodás 7 db egymással szó szerint egyező példányban készült, amelyből 3 
példány a Vasúti Üzemeltetőt, 2 példány az Vízügyi Igazgatóságot 2 példány Algyő 
Önkormányzatot illeti meg.  
Jelen Megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. 

 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: MÁV területen való munkavégzés feltételei 
2. számú melléklet: Elsodrási határon kívül végzett munka  
3. számú melléklet: Tulajdoni lap 
4. számú melléklet: Helyszínrajz 
5. számú melléklet: Üzemeltetési szabályzat 
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     Dr. Kozák Péter                                                                      Molnár Áron 
            igazgató                                polgármester 
 
 
 
     MÁV Zrt. 
képviseletében: 
 
 
      ……………………..                                                        ……………………… 
Mondi Miklós Zoltán                                                         Bácsi Sándor Zoltán 
 pályavasúti területi                                           gazdálkodási 
           igazgató                                                  igazgató-helyettes 

  



 

 

 
MÁV területen való munkavégzés feltételei: 
 
A MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás (77/2020. (VII.03. MÁV Ért. 18.) EVIG 
sz.), illetve munkavégzést csak MÁV belépési engedéllyel rendelkező és MÁV 
munkavédelmi oktatásban kimutathatóan részesült dolgozók végezhetnek. 
A MÁV területén tevékenykedő külső vállalkozó vezetőjét (vagy megbízottját) 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni, aki a munkavégzés előtt köteles 
valamennyi érintett munkavállalót tovább oktatni (93/2020. (X.02. MÁV Ért. 22.) 
EVIG utasítás alapján). Az oktatást a MÁV SZK Zrt. Humán Üzletág Munkavédelem 
TSZK (6720 Szeged, Tisza Lajos körút 28-30) illetékes körzeti munkavédelmi vezetője 
végzi.  
A belépési engedélyeket írásban kell kérni a Pályavasúti Területi Igazgatóságtól (PTI) 
a vonatkozó nyomtatványok megküldésével. Az engedély kiadása kizárólag a 
pontosan kitöltött, aláírt és lepecsételt „Nyilatkozat” eredeti példányának postai úton 
való megérkezése után történik. A MÁV Zrt. által megtartott munkavédelmi oktatáson 
kapott „oktatási naplót” a kérelemhez kell csatolni. A Nyilatkozatot, az Adatlapot 
valamint az Oktatási naplót elektronikus úton is meg kell küldeni a PTI részére. 
A MÁV Zrt üzemelő berendezéseihez/ létesítményeihez/ vasúti pálya tartozékaihoz 
való hozzáférhetőséget, megközelíthetőséget folyamatosan biztosítani kell. Rongálás 
esetén a kivitelező köteles bármely hibát, rongálást jelezni. Az anyagmozgatásokhoz 
használt szintbeli keresztezésekben bekövetkezett romlások helyreállítása a tárgyi 
munka kivitelezőjének a feladata. A vágányzári időkön kívül a vasúti forgalom nem 
zavarható! 
Vezetékek, berendezések, kábelek nem maradhatnak védelem nélkül, a kivitelezés 
során az erősáramú-, távközlési- és biztosítóberendezési berendezések, kábelek 
folyamatos üzemét biztosítani kell. Víz-csatorna, erősáramú, távközlési- és 
biztosítóberendezési objektumok, kábelek mechanikai- és vagyonvédelméről a 
kivitelező köteles gondoskodni saját költségén. A munkálatok befejezése után – egyéb 
rendelkezés hiányában - az eredeti állapotokat a kivitelezőnek kell helyreállítani. 
Károkozás esetén a helyreállítás költségei a kivitelezőt terhelik, a szakfelügyeleti 
jelenléttől függetlenül. A károkozást azonnal jelenteni kell a MÁV Zrt. Pályavasúti 
Területi Igazgatóság (6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30. sz.) szegedi 
diszpécserszolgálata felé (tel.: 06-30-456-12-96). 
1. Előre tervezhető karbantartási munkálatok esetén: 

a. A Vízügyi Igazgatóság a tervezett munkákról Technológiai Utasítást köteles 
beküldeni az Igazgatóság részére vasútüzemeltetői hozzájárulás kiadása 
céljából. 

b. A vasútüzemeltetői kiadmány fogja tartalmazni az adott munkára tett 
vasútüzemeltetői előírásokat. 

2. Havária (azonnali hibaelhárítást igénylő beavatkozás) esetén   

1. számú melléklet 
MÁV területen való munkavégzés feltételei 

 



 

 

Elsodrási határon kívül végzett munka esetén: 
 
Elsodrási határnak nevezzük azt a vágány menti határvonalat, melyen belül a 
tartózkodás életveszélyes. (D.54. számú utasítás 11.táblázat) 
 

Sebesség 
(km/h) 

Elsodrási határ a 
vágányközéptől (m) 

0-5 1,80 
6-20 2,00 
21-40 2,20 
41-100 2,50 
101-160 3,00 

 
A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében az elsodrási határon kívül 
végzett munkáknál az adott munkaterületre belépési- és a munka végzésére írásbeli 
engedéllyel, továbbá érvényes vasúti szakvizsgákkal és képesítéssel rendelkező külső 
vállalkozó köteles az munka megkezdése előtt az érintett állomás Fejrovatos 
előjegyzési naplójába a munkavégzés megkezdésének és várható befejezésének 
idejét, pontos helyét, tárgyát előjegyezni és aláírni, majd ezt követően a végzendő 
munkát bejelenteni PTI Területi Pályalétesítményi Osztály diszpécsernek (06-1-516-
1160). 
Az elsodrási határon kívül végzett munka befejezését az állomás forgalmi 
szolgálattevőjének be kell jelenteni személyesen vagy mobil telefonon. A munka 
befejezését a munkavezető köteles bejelenteni a PTI Területi Pályalétesítményi 
Osztály diszpécsernek (06-1-516-1160). 
A hiba elhárítását követően a Vízügyi Igazgatóság vagy megbízott Üzemeltetője 
írásban tájékoztatja az Igazgatóságot a hiba rövid leírásáról, a helyreállítás tényéről, 
valamint a tett intézkedésekről. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. számú melléklet 
Elsodrási határon kívül végzett munka  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. számú melléklet 
Tulajdoni lap  



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

4. számú melléklet 
Helyszínrajz 

 



 

 



 

 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

114/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Vízisport Egyesület kérelme a Fehér Iskola helyiségeiben 

klíma felszerelésére 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján 
tartott ülésén megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző az „Algyői Vízisport Egyesület kérelme 
a Fehér Iskola helyiségeiben klíma felszerelésére” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Algyői Vízisport 
Egyesület - az Algyő, Kastélykert u. 59. szám alatti ingatlan részére használatba 
adott helyiségeiben - hűtő-fűtő klímát szereljen fel, az alábbi feltételekkel: 
a. a klíma eszköz vásárlási és beszerelési költsége az Egyesület költségvetését 

terheli; 
b. a felszerelés során a településképi rendeletben foglaltakat figyelembe kell 

venni; 
c. a klímákat egyedi fogyasztásmérővel kell ellátni, amelynek költsége és az 

energiafogyasztás költsége az Egyesület költségvetését terheli; 
d. az Együttműködési megállapodás megszűnése esetén a klímákat és a 

fogyasztásmérőket a tulajdonos Egyesület saját költségén leszereltetheti és 
elviheti azzal, hogy a szereléssel járó állagromlást javítani köteles; 

e. felek a klímák és fogyasztásmérők tulajdonjogáról a leszerelés előtt kötelesek 
egymással egyeztetni, és közös megegyezéssel eltérhetnek a d. pontban 
foglaltaktól; 

f. az Egyesület a klímák üzemeltetése során köteles betartani az arra vonatkozó 
üzemeltetési, tűzvédelmi és egyéb szabályokat, azok be nem tartásából eredő 
károkért az Egyesület felel. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározottak 

figyelembevételével a megállapodást készítse el, és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Algyői Vízisport Egyesület, Kövér Imre elnök 
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. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

115/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda „Jó itt gyereknek lenni” Pedagógiai 

Programjának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Az Algyői Szivárvány Óvoda „Jó itt gyereknek lenni” 
Pedagógiai Programjának módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja 

az Algyői Szivárvány Óvoda „Jó itt gyereknek lenni” Pedagógiai Programját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



 

 

 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

116/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november 18. napján tartott ülésén 
megvitatta dr. Varga Ákos jegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

 

 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2021. november 18. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

117/2021. (XI.18.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. november hó 18. 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: 


