
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. január 13. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

1/2022. (I.13.) Kt. határozat 
Tárgy: 2022. január 13. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 

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

Nyílt ülés 
1. 2022. évi január és február havi rendes képviselő-testületi ülés időpontjának 

meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Pályázat a 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 
Előterjesztő: Polgármester 

3. „TOP-Plusz” tárgyú pályázatok benyújtásához szükséges előkészítési 
tevékenységek II. 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Pénzeszköz átadása a Gyeviép Nkft. részére 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Gyevitur Nkft. támogatás kérése Borbála Fürdő vis maior műszaki hibájára 
Előterjesztő: Ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 
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 2022. január 13. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

2/2022. (I.13.) Kt. határozat 
Tárgy: 2022. évi január és február havi rendes képviselő-testületi ülés 

időpontjának meghatározása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022 január hó 13. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2022. évi január és február havi rendes 
képviselő-testületi ülés időpontjának meghatározása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzatának az 

önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X.24.) 

önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdése értelmében: 
 

− 2022. január 20. napjáról 2022. január 27. napján 9:00 órára, és 

− 2022. február 17. napjáról 2022. február 24. napján 9:00 órára 
 

halasztja a 2022. évi január és február havi képviselő-testületi ülés időpontját. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Képviselők, Bizottsági tagok – e-mailen 
4. Intézményvezetők, Ügyvezetők – e-mailen 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. január 13. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

3/2022. (I.13.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat a 2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. január hó 13. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pályázat a 2022. évi önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 

 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2022. 
évi pályázat benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, 
adatlapok és dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
2. Pályázati alcél: 1. c) Belterületi járdafelújítás: Algyő, Kastélykert utca páratlan 

oldalán a Szamóca utca és Kuktor köz közötti szakasz felújítása. 
 

3. A tervezett beruházás címe és helyrajzi száma: 6750 Algyő, Kastélykert u. 
páratlan oldal a Szamóca utca és Kuktor köz közötti szakasz (hrsz.: Algyő 
1000/3). 

 
4. A tervezett beruházás költsége: bruttó 39.924.690,- Ft. 

Igényelt támogatás: 19.962.345,- Ft. 
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 19.962.345,- 
Ft, saját forrás. 

 
5. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati forrásból 

nyújtott támogatás elnyerése esetén Algyő Nagyközség Önkormányzata a saját 
forrás összegét a 2022. évi és a 2023. évi költségvetésében biztosítja. 

 
 
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 2022. január 13. napján tartott rendkívüli, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
4/2022. (I.13.) Kt. határozat 
Tárgy: „TOP-Plusz” tárgyú pályázatok benyújtásához szükséges előkészítési 

tevékenységek II. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. január hó 13. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Molnár Áron polgármester „TOP-Plusz” tárgyú pályázatok benyújtásához szükséges előkészítési 
tevékenységek II.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a „TOP Plusz-
1.2.1-21 – Élhető települések” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan, hogy a 123/2021. (XI.30.) 
Kt. határozat 4. pontjában meghatározott hatáskörénél fogva, a fenti határozat 2. és 3. 
pontjaiban megjelölt szerződés megkötésére irányuló képviselő-testületi döntést – a „B” és 
„C” főtevékenységek érdekmúlására hivatkozással – szerződésmódosítás keretein belül 
módosította. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a „TOP Plusz-

2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú (Pályázati cél: 
Algyői Faluház épületének energetikai korszerűsítése) pályázathoz kapcsolódóan, hogy a 
124/2021. (XI.30.) Kt. határozat 4. pontjában meghatározott hatáskörénél fogva, a fenti 
határozat 3. pontjában megjelölt szerződés megkötésére irányuló képviselő-testületi döntést 
– az Önkormányzat érdekmúlására hivatkozással – visszavonta. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a „TOP Plusz-

3.3.1-21 – Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
(Pályázati cél: Algyői Szivárvány Óvoda épületének infrastruktúra fejlesztése) pályázathoz 
kapcsolódóan, hogy a 125/2021. (XI.30.) Kt. határozat 4. pontjában meghatározott 
hatáskörénél fogva, a fenti határozat 3. pontjában megjelölt szerződés megkötésére irányuló 
képviselő-testületi döntést – az Önkormányzat érdekmúlására hivatkozással – visszavonta. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1-3. pontban meghatározott pályázati 

lehetőségek vonatkozásában a későbbi pályázati kiírásokat kísérje figyelemmel, és arról a 
Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 
 

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 2022. január 13. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
5/2022. (I.13.) Kt. határozat 
Tárgy: „TOP-Plusz” tárgyú pályázatok benyújtásához szükséges előkészítési 

tevékenységek II. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. január hó 13. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP-Plusz” tárgyú pályázatok benyújtásához 
szükséges előkészítési tevékenységek II.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a „TOP 
Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések” tárgyú pályázat benyújtásához és 
végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és dokumentumok aláírására, 
nyilatkozatok megtételére. 

 
2. A pályázat keretében megvalósítandó cél: 

 
„A” főtevékenység esetében: Csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása Algyőn. 
„D” főtevékenység esetében: Közlekedésbiztonsági fejlesztések. 

 
3. Beruházással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  

 
„A” főtevékenység esetében (Települési kék infrastruktúra fejlesztése – 
vízgazdálkodási beavatkozások):  
• Aranyhíd utca (1193 hrsz.),  
• Kócsag utca (486 hrsz.),  
• Prágai utca (Kosárfonó-Ladik utca között; 291, 349, 380 hrsz.),  
• Tutaj utca (325, 398, 447 hrsz.), 
• Bácska utca (Tutaj utca-kisköz között; 307/2 hrsz.),  
• Ladik utca (Prágai-kisköz között; 275 hrsz.) 

 
„D” főtevékenység esetében (Fenntartható közlekedésfejlesztés): 
• Téglás utca - Búvár utca - Géza utca (419/1; 911; 912; 1647 hrsz.) 
• Kastélykert utca - Szamóca utca (1000/1; 1000/2; 1000/3; 1011; 1012; 

1013 hrsz.) 
• Kastélykert utca - Téglás utca (1000/1; 1000/2; 1000/3; 912; 1436 hrsz.) 
• Kastélykert utca - Kuktor köz (1000/1; 1000/2; 1000/3 hrsz.) 
• Kastélykert utca - belterületi határnál ((1000/1; 1000/2; 1000/3 hrsz.) 

 
4. A projekt teljes bruttó költsége: 354.768.001,- Ft. 

Igényelt támogatási összeg: 354.768.001,- Ft. 
 



5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás elnyerése esetén a 
pályázatból előlegként lehívandó 100%-os támogatási összeg: 354.768.001,- Ft, 
azaz Háromszázötvennégymillió-hétszázhatvannyolcezer-egy forint kerüljön 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe beépítésre. 

 
 
 

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 2022. január 13. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

6/2022. (I.13.) Kt. határozat 
Tárgy: Pénzeszköz átadása a Gyeviép Nkft. részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. január 13. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pénzeszköz átadása a Gyeviép Nkft. részére” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nkft. által megküldött kérelem 
alapján szükségesnek tartja a Gyeviép Nkft. által 2021. évben kifizetett 
végkielégítés és járulékai összegének 2.574.000,- Ft átadását a likviditás 
biztosítása érdekében az Önkormányzat 2022. évi költségvetése „Gyeviép Nkft. 
működési célú támogatása” költségvetési sor terhére történő beszámítással. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az összeg kifizetéséhez szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Gyeviép Nkft. megbízott cégvezetője 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. január 13. napján tartott rendkívüli, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

7/2022. (I.13.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. támogatás kérése Borbála fürdő vis maior műszaki 

hibájára 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. január hó 13. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Gyevitur Nkft. támogatás kérése 
Borbála fürdő vis maior műszaki hibájára” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Nkft. fejlesztési 

támogatás kérését a Borbála Fürdő szűrőtartályának javítása vonatkozásában. 
 

2. A Képviselő-testület a Gyevitur Nkft. részére nettó 1.965.000,- forint összegű 
fejlesztési támogatást nyújt az 1. pontban meghatározott felújítási munkák 
elvégzésére, az Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetése 
pénzmaradványa terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a fejlesztési támogatás kifizetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevitur Nkft. ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. Kissné Szendrei Edit ügyintéző 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 


