
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

94/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: 2022. március 24. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 

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

1. Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről  
Előterjesztő: Polgármester 

2. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója  
Előterjesztő: Polgármester 

3. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve  
Előterjesztő: Polgármester 

4. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete felülvizsgálata 
Előterjesztés: Jegyző 

5. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Feladat-ellátási szerződés módosítása az Algyő, 060178 számú felnőtt háziorvosi 
körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan 
Előterjesztő: Jegyző 

7. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Gyeviép Nkft. Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

9. Gyeviép Nkft. részére vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenésének 
elszámolása  
Előterjesztő: Polgármester 

10. Gyevitur Nkft. részére vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenésének 
elszámolása  
Előterjesztő: Polgármester 

11. Gyevikult Nkft. 20%-os kulturális bérfejlesztése és üzleti tervének módosítása 
Előterjesztő: Ügyvezető 

12. Tulajdonosi hozzájárulás a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet 
ingatlanfejlesztési tárgyú TAO támogatási kérelemhez 
Előterjesztő: Ügyvezető 

13. Tulajdonosi hozzájárulás a Tisza Volán Sport Club jégpálya ingatlanfejlesztési 
tárgyú TAO támogatási kérelemhez III. 
Előterjesztő: Jegyző 



14. Tisza Volán Sport Club részére TAO Jégpálya beruházáshoz biztosított önerő 
elszámolása 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Jégpálya és öltöző üzemeltetése 
Előterjesztő: Jegyző 

16. 2022. évi április havi rendes Képviselő-testületi ülés időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester 

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

18. Algyő külterület 01722/2 és 1725/2 hrsz. alatti ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Alpolgármester 

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

20. Egyebek 
 

Zárt ülés: 
21. Az Algyő, belterület 1475 hrsz. alatti ingatlan ügyében elővásárlási jog gyakorlása 

Előterjesztő: Polgármester 
22. Bun Ibolya, Algyő, Szeder u. 35. szám alatti lakos hulladékszállítási 

díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása ügyében fellebbezés 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Nagy Berta Lászlóné, Algyő, Kócsag u. 23. szám alatti lakos hulladékszállítási 
díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása ügyében fellebbezés 
Előterjesztő: Polgármester 

24. Zombori Antalné, Algyő, Bácska u. 27. szám alatti lakos hulladékszállítási 
díjkedvezményre való jogosultságának elutasítása ügyében fellebbezés 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

95/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Rendőrkapitányság 2021. évi 
beszámolóját Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Rendőrkapitányság (hivatali kapun) 
4. Fejlesztési és üzemeltetési csoport (e-mail útján) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

96/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi 

beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi beszámolója” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapun) 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport (e-mail útján) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

97/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi 
közbeszerzési terve” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. 
évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint fogadja el. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos 
aktualizálásáról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport (e-mail útján) 
4. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



Melléklet a 97/2022. (III.24.) Kt. határozathoz 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 

I. Építési beruházások 

Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 

A tervezett közbeszerzés Beszerzés 

becsült nettó 

értéke 

Ft-ban 

Az eljárás 

megindításá-

nak 

időpontja 

Szerződés-

kötés 

időpontja 

Szerződéses 

összeg nettó 

Ft-ban 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 
tárgya fajtája 

Uniós értékhatár alatti eljárás (Kbt. harmadik rész) 

        

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Kbt. második rész) 

        

 

II. Árubeszerzés 

Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 

A tervezett közbeszerzés Beszerzés 

becsült nettó 

értéke 

Ft-ban 

Az eljárás 

megindításá-

nak 

időpontja 

Szerződés-

kötés 

időpontja 

Szerződéses 

összeg nettó 

Ft-ban 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 
tárgya fajtája 

 



Uniós értékhatár alatti eljárás (Kbt. harmadik rész) 

        

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Kbt. második rész) 

        

 

III. Szolgáltatás beszerzések 

Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 

A tervezett közbeszerzés Beszerzés 

becsült nettó 

értéke 

Ft-ban 

Az eljárás 

megindításá-

nak 

időpontja 

Szerződés-

kötés 

időpontja 

Szerződéses 

összeg nettó 

Ft-ban 

Szerződés 

teljesítésé-

nek várható 

időpontja 
tárgya fajtája 

Uniós értékhatár alatti eljárás (Kbt. harmadik rész) 

        

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Kbt. második rész) 
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KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

98/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés módosítása az Algyő, 060178 számú felnőtt 

háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Feladat-ellátási szerződés megkötése az Algyő, 060178 
számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozóan” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Dr. Kálmán 2000 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (6750 Algyő, Egészségház u. 42.) 
jogutódjaként a Dr. Kálmán 2000 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 9/2022. 
(IV.06.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott, 060178 számú háziorvosi 
körzet ellátási területére kiterjedő, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést köt, a jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Humán és Ügyrendi Bizottságot a cégbejegyzést 

követő, végleges feladat-ellátási szerződés jóváhagyására és a Polgármestert annak 
aláírására. 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
4. Törökné Dr. Kálmán Antónia Nikolett (cégkapun) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

Melléklet a 98/2022. (III.24.) Kt. határozathoz 

 
Feladat-ellátási 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), a továbbiakban: Önkormányzat, 
másrészről a Dr. Kálmán 2000 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(rövid neve: Dr. Kálmán 2000 Kft., Cg………………………….., adószám: ………………………, székhely: 
6750 Algyő, Egészségház u. 42.) képviseletében: Törökné Dr. Kálmán Antónia Nikolett 
háziorvos (szül.: Szeged I., 1966.09.06., a.n.: Földi Ilona, onysz.: 49631, képviseleti joga: 
önálló), mint egészségügyi szolgáltató, a továbbiakban: Megbízott, között a mai napon az 
alábbi feltételekkel: 
 
 
I. Előzmények: 
 

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy az Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 
háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 13/2002. (X.01.) számú önkormányzati 
rendeletben meghatározott, 060178 számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási 
területére kiterjedő, felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre vonatkozóan feladat 
ellátási szerződést kötöttek 1999. december 1. napján, mely tevékenység azóta is 
folyamatos. 
 

2. Szerződő Felek a feladat-ellátási szerződést több alkalommal módosították.  
 

3. Megbízott kérte a feladat-ellátási szerződés módosítását, mivel Megbízott szolgáltató 
gazdasági társaság betéti társaságból korlátolt felelősségű társasággá alakul át. A Dr. 
Kálmán 2000 Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Dr. Kálmán 
2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság jogutódja.  
 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.  pont szerinti megállapodás alapján fennálló, 
felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre vonatkozó jogviszonyukat fenn kívánják 
tartani, azonban a megállapodásban foglalt rendelkezéseket felül kell vizsgálni a 
megváltozott egészségügyi jogszabályi környezetre tekintettel. Erre tekintettel a 
Felek a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a jelen 
feladat-ellátási megállapodásban foglaltak szerint kívánják szabályozni, így a 
közöttük fennálló, 1. pont szerinti megállapodást és annak módosításait jelen 
megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, közös megegyezéssel megszüntetik, annak 
helyébe a jelen feladat-ellátási megállapodás lép. 
 

5. Szerződő Felek a közöttük fennálló, 060178 számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási 
területére kiterjedő, felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre vonatkozóan a jelen 
megállapodásban foglaltakat rendelik alkalmazni 2022. ………… ……………………. . 
napjától. 

 
 
II. A szerződés célja és tárgya: 
 
1. A szerződés tárgya a háziorvosi területi ellátási kötelezettséggel működő, 6750 Algyő, 

Egészségház u. 42. szám alatti háziorvosi rendelőben üzemelő 060178 számú 



 

háziorvosi körzet feladatai ellátására vonatkozó, az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata. 
 

2. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
köteles gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, ennek keretében a felnőtt 
háziorvosi alapellátásról. 

 
3. Az Önkormányzat a II.2. pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatást az 

Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja 
szerinti egészségügyi szolgáltatóval kívánja ellátni. Az Öotv. 2/B. § (1) bekezdés 
szerinti feladat-ellátási szerződést olyan orvosi szakképesítéssel rendelkező 
személlyel (illetve ilyen személy személyes közreműködésével működő gazdasági 
társasággal) köti meg, aki a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségügyi 
államigazgatási szerv (továbbiakban: egészségügyi államigazgatási szerv) által 
kiadott, Algyő Nagyközség 060178 számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területére 
kiterjedő, felnőtt háziorvosi alapellátási tevékenységre vonatkozó, önálló orvosi 
működtetési joggal rendelkezik (továbbiakban: praxisjog). 

 
4. Jelen szerződés alapján Megbízott a Dr. Kálmán 2000 Egészségügyi Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: Dr. Kálmán 2000 Kft., 
Cg………………………….., adószám: ………………………, székhely: 6750 Algyő, Egészségház u. 
42., képviseletében: Törökné Dr. Kálmán Antónia Nikolett háziorvos), mint 
egészségügyi szolgáltató. 

 
5. Jelen szerződés alapján a szakorvosi szakképesítéssel rendelkező személy: Törökné 

Dr. Kálmán Antónia Nikolett háziorvos (szül.: Szeged I., 1966.09.06., a.n.: Földi Ilona, 
onysz.: 49631), aki a jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást 
személyesen jogosult és köteles ellátni. 

 
6. Megbízott képviselője kijelenti, hogy az Öotv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

orvosnak minősül. 
 
III. A Felek jogai és kötelezettségei: 
 
1. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján a feladatellátás 

finanszírozására az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a Megbízott szerződést 
kössön. 

 
2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálytól beszerzett engedély, valamint a jelen 
szerződésben és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött megállapodásban 
foglaltak alapján – területi ellátási kötelezettséggel – biztosítja a háziorvosi körzet 
folyamatos működését. 

 
3. A Megbízott háziorvosi tevékenységet végző orvosa köteles részt venni a városi 

központi ügyeleti szolgálatban a Háziorvosi Szolgálat vezetője, illetve általa a 
feladattal megbízott személlyel történt egyeztetés alapján, a szükségletnek megfelelő 
számú ügyelet teljesítésével, külön szerződésben rögzítettek szerint. 

 
4. A Megbízott a területi ellátási kötelezettséget az orvosszakmai szempontok érvényre 



 

juttatása és a lakossági, önkormányzati igények figyelembe vétele mellett köteles 
biztosítani. 

 
5. Megbízott képviseletében Törökné Dr. Kálmán Antónia Nikolett kijelenti, hogy a 

szolgáltatásért személyesen felel, az Öotv. 2. § (9) bekezdése értelmében a 
szolgáltatást személyesen és folyamatosan nyújtja, kivételt képez ez alól a 
helyettesítés, szabadság és betegállomány. A Megbízott helyettesítéséről – beleértve 
annak pénzügyi feltételeit – a Megbízott gondoskodik. A Megbízott akadályoztatása 
esetén a helyettesítésről maga köteles gondoskodni oly módon, hogy azt a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő, a feladat ellátására alkalmas személlyel végezteti. A hat 
hetet meghaladó folyamatos helyettesítésről köteles az Önkormányzatot értesíteni. 
 

6. A Megbízott helyettesítő orvosként Lakatos Albertné dr. Tóth Mária és Szabó József 
Attila háziorvosokat jelöli meg. 

 
7. A Megbízott háziorvosi tevékenységet végző orvosa köteles figyelemmel kísérni és 

alkalmazni a munkájára vonatkozó jogszabályi előírásokat, az Önkormányzat, a 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, valamint a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő utasításait. 
 

8. A feladatot ellátó Megbízott köteles ellátni – külön jogszabályban foglaltak szerint a 
hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakon felül – a rendelési idejében 
hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük 
miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a 
gyógyulás lassító állapot romlásához vezetne. 
 

9. A Megbízott csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás esetén 
annak a személynek a bejelentkezését, akinek lakóhelye az Önkormányzat ellátási 
területén van, azonban ebben az esetben is el kell látnia az ellátási területén lakó 
beteget, ha az ellátatlansága egészséget károsító, vagy gyógyulását lassító 
állapotromláshoz vezetne. 
 

10. A Megbízott a feladat-ellátási szerződésben meghatározandó feladatok ellátásához 
szükséges fedezetet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötendő 
finanszírozási szerződés alapján folyósított összegből biztosítja. 
 

11. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az együttműködésre a területi 
ellátási kötelezettség és az egészségügyi alapellátás zavartalan működésének 
érdekében. 

 

12. A Megbízott köteles az Önkormányzat felkérésére írásban a jogszabályokban előírt 
adatokat szolgáltatni és tevékenységéről beszámolni. A Megbízott köteles az 
Önkormányzat kérésére minden olyan információt megadni, mely a háziorvosi 
területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 
 

13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi körzetében munkaszerződés 
vagy megbízási szerződés keretében a feladatra jogszabályban előírt munkaidőben 
biztosítja a jogszabályoknak megfelelő képesítésű és számú egészségügyi 
személyzetet (asszisztenst). 
 

14. A Megbízott köteles a jogszabályban meghatározott felelősségbiztosítási szerződést 



 

megkötni. 
 
IV. A feladatellátás feltételei: 
 

1. A Megbízott a területi ellátási kötelezettségét az Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól az Algyő, 
Egészségház u. 42. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, kijelölt 060178. számú 
háziorvosi körzeti orvosi rendelő ingatlanrészben teljesíti, amelyet az 
Önkormányzat – más egészségügyi szolgáltatóval közösen használt 
ingatlanrészekkel (váró-, mellékhelyiségek, stb.) együtt – térítésmentesen 
biztosít számára a háziorvosi feladatok ellátásának időtartamára. 
 

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az egészségügyi alapellátás 
biztosítása érdekében a háziorvosi rendelőt és annak felszerelési tárgyait, 
műszereit a Megbízott rendelkezésére bocsátja, azokat – leltár szerint – átadja a 
Megbízott részére, amelyeket a Megbízott a szerződés megszűnésekor köteles 
visszaadni, illetve azokkal megfelelően elszámolni. 
 

3. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön 
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket a feladatellátás céljából 
külön térítés nélkül biztosítani köteles, ezért az Önkormányzat kötelezettsége a 
háziorvosi működéshez szükséges jogszabályban előírt eszközök beszerzése, valamint 
azoknak az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges állapotban tartása. 
 

4. Az ingyenesen használatba vett tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatával 
felmerülő, azzal együtt járó értékcsökkenésért a Megbízott egészségügyi szolgáltató 
nem felel. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a használatba vett épület műszaki 
meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többletet (pl. csőtörés, elfagyás, vízóra 
melletti szivárgás stb.) az épület tulajdonosa, azaz az Önkormányzat köteles viselni. 
 

5. A rendelő közüzemi díjait és a takarítás költségét az Önkormányzat vállalja. 
 

6. A Megbízott a rendelőt csak rendeltetésének megfelelően használhatja, harmadik 
személynek Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
hozzájárulása nélkül – szabadság betegség, továbbképzés, egyéb indokolt távolléte 
esetén a helyettesítő orvos részére történő átadás kivételével – sem állandó, sem 
ideiglenes jelleggel, semmilyen jogcímen át nem engedheti. 
 

7. A helyiségek karbantartását, felújítását az Önkormányzat biztosítja. Megbízott a 
helyiségek átalakítására, bővítésére, más értéknövő beruházások kivitelezésére 
kizárólag az Önkormányzat előzetes engedélyével jogosult. 
 

8. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 40 órát rendel a lakosság 
érdekét figyelembe vevő, általa megállapított, de az Önkormányzattal előzetesen 
egyeztetett rendelési idő szerint, ezen belül munkanapokon legalább 4 órát rendel. 
Sürgős szükség, illetve veszélyeztető állapot esetében – az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvényben meghatározottak szerint – házhoz megy, akár rendelési 
időben is biztosítja a fekvőbetegek lakáson történő ellátását. 
 

9. A Felek a rendelési időt az Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya által jóváhagyott mindenkori rendelési idő alapján határozzák meg, 
amelyet jól látható helyen ki kell függeszteni. 



 

 
Felek a rendelési időt az alábbiak szerint határozzák meg: 
 

hétfő, szerda: 12:30-tól 16:30-ig; 
kedd, csütörtök: 7:30-tól 12:00-ig, 

péntek: 7:45-től 12:00-ig. 
 

10. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az alapellátáson túli, a jogszabály alapján 
térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások díját a Megbízott saját 
bevételeként kezeli. 
 

11. A Megbízott köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó 
információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni. 

 
V. A károk viselése, és a szerződés felmondásának lehetősége: 
 

1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat (háziorvost) ért kár esetén az 
Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a Megbízott finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 

2. Az Önkormányzatot ért károkozás esetén (amennyiben a Megbízott a szerződésben 
foglalt kötelezettségeit nem teljesíti) a Megbízott kártalanítási kötelezettséggel 
tartozik. 
 

3. A működéssel kapcsolatosan a Megbízott által harmadik személynek okozott kárért a 
Megbízott saját jogán köteles helytállni, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos 
felelősségét kizárja. 
 

4. A szerződést a Felek határozatlan időre kötik. Ha bármelyik fél igényli, a szerződést 
évente a szerződéskori körülmények változásának függvényében felülvizsgálják. A 
szerződést közös megegyezéssel a Felek bármikor módosíthatják.  
 

5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgykörét érintő jogszabályi 
változások a szerződés tartalmát külön megállapodás nélkül is módosíthatják. 
 

6. A szerződést a Felek bármelyike, legalább hat hónapos felmondási idő mellett 
felmondhatja. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni, a felmondást indokolni 
kell. 
 
Rendkívüli felmondásnak van helye: 

− ha valamelyik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségét neki felróható 
okból tartósan, vagy súlyosan megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti, 

− ha a Szolgáltatást végző a jogszabályokban foglalt előírásokat vétkesen 
megszegi, 

− ha a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását megszüntette. 
 

7. A Megbízott az egészségügyi alapellátás helyzetéről az önkormányzat éves 
munkaterve szerinti időpontban tájékoztatást ad. 

 
VI. Záró rendelkezések: 
 



 

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályokat, valamint a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

2. A Felek a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen egymás közötti 
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, s csak ennek eredménytelensége esetén 
fordulnak bírósághoz. A felek megállapodnak abban, hogy az egymás közötti 
egyeztetésnél a szakmai jellegű vitás kérdésekben kölcsönösen figyelembe veszik a 
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Magyar 
Orvosi Kamara tárgyban adott véleményét. 
 

3. Jelen szerződésből eredő esetleges jogviták elbírálására szerződő Felek a perértéktől 
függően kikötik a Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 
 

4. Jelen szerződés 2022. …………………….. napjával lép hatályba. 
 

5. Jelen szerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 
 

6. Jelen előszerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült. Algyő 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat-ellátási szerződést a 
98/2022. (III.24.) Kt. határozatával fogadta el. 

 
 
 
Algyő, 2022. …………………………..    Algyő, 2022. ………………………….. 
 
 
 
   …………………………………….                                    …………………..……….……………. 
Algyő Nagyközség Önkormányzata     Dr. Kálmán 2000 Kft. 
képv.: Molnár Áron Polgármester           képv.: Törökné Dr. Kálmán  

      Antónia Nikolett 

        Megbízott 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

99/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március 24. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Molnár Áron polgármester „Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodását a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és hozzájárul, hogy a 
Polgármester a Társulási Megállapodást aláírja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
4. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (hivatali kapun) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

Melléklet a 99/2022. (III.24.) Kt. határozathoz 

 

A 

 
 

 

 

SZEGEDI KISTÉRSÉG 

 
 

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

S z e g e d, 2020. 

 

 

 

 



 

 

SZEGEDI KISTÉRSÉG 
 

TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

módosításokkal egységes szerkezetbe fogalt szövege 

  

Algyő, Deszk, Dóc, Domaszék, Ferencszállás, Klárafalva, Kübekháza, Petőfiszállás, Sándorfalva, 

Szatymaz, Szeged, Röszke, Újszentiván, Tiszasziget, Zsombó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. Fejezet 

87. § - 95. §-ai alapján 

 

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 

szervezeti keretének biztosítására,  

- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes 

települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-

hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítására, 

szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  

- a térség intézményrendszerének feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség 

területének összehangolt fejlesztésére, 

- a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 

ellátása érdekében, valamint a  

- az önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb, célszerű ellátása érdekében létrehozott 

társulás társulási megállapodását, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és a feladat-ellátás 

változásának megfelelően módosítják, és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (a 

továbbiakban: társulás) társulási megállapodása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 

hatályos szövegét, az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. a társulás neve, székhelye: 

 

A társulás neve:   Szegedi Kistérség Többcélú Társulása  

 

A társulás rövidített neve:  SZKTT  

 

A társulás székhelye:  6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

  

A társulás telephelye:  6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 

 

A társulás működési területe: a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok  

 

közigazgatási területe. 

 

A társulás szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait, valamint azok  

 

részletszabályait a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

 

 



 

 

2. a társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

 

2.1. Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40., képviselője: Molnár 

Áron polgármester) 

 

2.2. Deszk Község Önkormányzata (6772 Deszk, Tempfli tér 7., képviselője: Király László 

polgármester) 

 

2.3. Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., képviselője: 

Sziráki Krisztián polgármester) 

 

2.4. Dóc Községi Önkormányzat (6766 Dóc, Alkotmány utca 17., képviselője: Turda Gábor 

polgármester) 

 

2.5. Ferencszállás Községi Önkormányzat (6774 Ferencszállás, Szegedi utca 53., képviselője: 

Jani János polgármester) 

 

2.6. Klárafalva Községi Önkormányzat (6773 Klárafalva, Kossuth utca 171., képviselője: Boros 

Zsolt Mihály polgármester) 

 

2.7. Kübekháza Községi Önkormányzat (6755 Kübekháza, Petőfi tér 2., képviselője: Dr. Molnár 

Róbert polgármester) 

 

2.8. Petőfiszállás Községi Önkormányzat (6113 Petőfiszállás, Kossuth Lajos utca 6., képviselője: 

Szász János Attila) 

 

2.9. Röszke Község Önkormányzata (6758 Röszke, Felszabadulás utca 84., képviselője: 

Borbásné Márki Márta polgármester) 

 

2.10. Sándorfalva Városi Önkormányzat (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1., képviselője: 

Gajdosné Pataki Zsuzsanna Mária polgármester) 

 

2.11. Szatymaz Községi Önkormányzat (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30., képviselője: Barna 

Károly polgármester) 

 

2.12. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviselője: Dr. 

Botka László István polgármester) 

 

2.13. Tiszasziget Községi Önkormányzata (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10., képviselője: 

Ferenczi Ferenc polgármester) 

 

2.14. Újszentiván Községi Önkormányzat (6754 Újszentiván, Felszabadulás utca 7., képviselője: 

Putnik Lázár polgármester) 

 

2.15. Zsombó Nagyközség Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány utca 3., képviselője: 

Gyuris Zsolt polgármester) 

 

2.16. A társulás határozatlan időre szólóan jött létre. 

 

2.17. A társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 



 

2.18. A társulás képviseletét a társulás elnöke, akadályoztatása esetén a társulás alelnökei látják el. 

 

3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a társulási megállapodás 1. számú függeléke 

tartalmazza, a tárgyévet megelőző év január 01-i állapot szerint. 

 

4. a társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

 

4.1. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a 

társulás útján látják el, egyes feladatokat-, és hatásköreiket a társulásra ruházhatják át.  

 

4.2. A feladat-ellátás rendszerébe tartozó feladatkörök: 

a) településfejlesztés, településrendezés; 

b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); 

c) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

d) óvodai ellátás; 

e) szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 

f) lakás- és helyiséggazdálkodás; 

g) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

h) sport, ifjúsági ügyek; 

 

4.3. A feladat-ellátás rendszerébe tartozó tevékenységek különösen:  

✓ óvodai ellátás, az óvodai nevelés,  

✓ sportversenyek szervezése, rendezése 

✓ sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása 

✓ úszásoktatás szervezése, sport napközi működtetése 

✓ szociális ellátás elhelyezéssel 

✓ szociális ellátás elhelyezés nélkül 

✓ egyéb humán egészségügyi ellátás  

✓ gyermekjóléti – gyermekvédelmi ellátás - szolgáltatás  

✓ hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös működtetése 

✓ háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségi összehangolása 

✓ család-, gyermek- és ifjúságvédelem; 

✓ térségi fejlesztési, felújítási feladatok tervezése, pályázatok összehangolása 

✓ közrend, közbiztonság védelme: bűnmegelőzés, baleset-megelőzés 

✓ ingatlan- és vagyongazdálkodás 

✓ térségi környezetvédelmi program készítése, felülvizsgálata 

✓ települési környezetvédelmi programok összehangolása 

✓ szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés közös szervezése és az ehhez kapcsolódó fejlesztések 

koordinálása. 

✓ területrendezés; 

✓ esélyegyenlőségi program megvalósítása koordinálása 

✓ határon átnyúló kapcsolatok, határ menti együttműködések szervezése 

✓ külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése 

✓ foglalkoztatás szervezése 

✓ gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 

✓ térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése  

✓ térségi éves rendezvénynaptár készítése 

✓ belső ellenőrzési tevékenység 

✓ belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése, közös foglalkoztatás 



 

✓ területfejlesztés 

✓ a kistérség területfejlesztési koncepciójának kidolgozása, 

✓ pénzügyi terv készítése a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében 

✓ a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználása 

✓ együttműködés az állami, önkormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel 

✓ a kistérségben összegyűjteni és további előkészítésre alkalmassá tenni a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit 

✓ forrásokat gyűjtése a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához 

✓ a társulás képviselete más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező 

szervezeteknél, 

✓ pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez 

✓ Térségi informatikai, információs rendszer működtetése: 

✓ intézményi (óvodai nevelés, szociális ellátás) információs rendszer működtetése 

✓ településrendezési, településfejlesztési információs rendszer működtetése 

✓ pályázatfigyelés, pályázatkészítés, közös pályázat, pályázati forrásgyűjtés. 

 

4.4. A társulási tanács határozatban dönt a konkrét feladat- és hatáskör vállalásról, a tag települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a konkrét feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját 

megelőző legalább 30 nappal hozott határozata alapján. Az ellátás tényleges megkezdésének 

időpontja a döntést követő hónap 1. napja. 

 

4.5. A feladatellátás módja:  

✓ társulás útján, a társulási megállapodás keretében, külön megállapodásban rögzített 

feltételek szerint, 

✓ közös intézmény fenntartása révén, 

✓ egy tag saját intézménye útján, 

✓ saját intézmény fenntartása révén,  

✓ ellátási szerződés keretében, 

✓ feladat-ellátási szerződés alapján, 

✓ közszolgáltatási szerződés alapján, 

✓ vállalkozási szerződés keretében,  

✓ székhely település polgármesteri hivatala által, 

✓ egyéb a társulásban tag polgármesteri hivatal által,  

✓ valamint egyéb módon. 

 

5. a társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány: 

 

5.1. A társulás döntéshozó szerve: a társulási tanács, melyet a társult önkormányzatok által delegált 

tagok alkotnak. 

 

5.2. A társulási tanács döntéseit határozattal hozza meg, a döntéshozatal során minden delegált 

tagot 1-1 szavazat illet meg. 

 

6. a döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei: 

 

6.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező 

képviselő jelen van. 

6.2. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, illetve felhatalmazott 

képviselő útján lehet. 

6.3. A társulási tanács elé terjesztett javaslat elfogadásához, legalább annyi tag szavazata 

szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk 



 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

6.4. Minősített többséghez legalább annyi szavazat szükséges, amely eléri legalább a társulásban 

résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

6.5. A társulási tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és a 

korelnök vezeti le. 

6.6. Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot. 

6.7. Az alakuló ülés kötelező napirendje:  

✓ a tisztségviselők megválasztása, 

✓ a társulás szervei tagjainak megválasztása, 

✓ a társulási megállapodás elfogadása. 

 

6.8. A társulási tanács kijelöli Deszk Község Önkormányzatát, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bek. b) pontja alapján, hogy a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi 

térítési díjakról Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkosson, az 

érintett tárgykörökben, a társulási tanács által e tárgyban hozott határozat alapján.  

 

6.9. A kijelölt települési önkormányzat a rendeletet – a szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott módon – kihirdeti és annak megtörténtéről az érintett önkormányzatok felé 

értesítéssel él, és a záradékolt helyi rendelet 1 példányát megküldi a kistérségi 

munkaszervezet részére, a kihirdetést követő 10 napon belül. 

 

6.10. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, illetve 

távolléte esetén az általános alelnök, illetve az általa kijelölt területi alapon választott 

alelnök hívja össze és vezeti.  A társulási ülés összehívása, írásos meghívó, elektronikus 

levélben – e-mailben – igazolható módon történő megküldésével történik. A meghívót a 

tagok, valamint a tanácskozási joggal meghívottak (az állandó tanácskozási joggal 

meghívottak listáját a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza) részére is úgy kell 

megküldeni, hogy az érintettek az ülést megelőzően legalább 8 nappal kézhez kapják.  

 

6.11. Sürgősség esetén ettől el lehet térni, indokolt esetben lehetőség van a társulási ülés 

telefonon (rövid úton) történő összehívására. A szóbeli meghívás esetén is biztosítani kell az 

írásos előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását. 

 

6.12. A meghívó megküldésével egyidőben az írásos előterjesztések a kistérségi honlapra 

elektronikus formában kerülnek feltöltésre, a http://kisterseg-szegedi.hu/pmt oldalon a 

dokumentumtárba.  

 

6.13. A társulási tanács ülését össze kell hívni:  

✓ szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,    

✓ a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

✓ a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára, 

✓ a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére. 

 

6.14. A társulási tanács ülése nyilvános. A társulási tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban Mötv.) vonatkozó szabályai az irányadók. A társulási tanács üléséről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv-nek a képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 

jegyzőkönyvet a levezető elnök, az SZKTT Koordinációs Központ igazgatója, a 

http://kisterseg-szegedi.hu/pmt


 

munkaszervezet vezetője és a jegyzőkönyvvezető, valamint a 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő 

írja alá. 

 

6.15. A társulási tanács elnöke megbízásából a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

Koordinációs Központ igazgatója intézkedik a társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyv 

– a társulási ülést követő 15 napon belül történő - felterjesztése felől, és a társulás honlapján 

közzéteszi a társulási tanács által hozott határozatokat. 

 

6.16. A minősített döntéshozatal esetei: 

✓ minősített többség szükséges a társulási megállapodás módosításához, és 

✓ a társulás megszüntetéséhez, megszűnéséhez, és 

✓ társulás költségvetéséről, módosításáról, végrehajtásáról szóló határozat elfogadásához, és 

✓ a társult tagok hozzájárulásának megállapításához, 

✓ a tagdíj megállapításához, és 

✓ a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő, pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

✓ továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat ekként meghatároz. 

 

6.17. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét 

napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újra tárgyalható.  

 Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi 

blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési 

önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek az adott feladat-

ellátásra. 

 

7. a társulás által fenntartott intézmények, szervezetek megnevezése: 

 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ 

✓ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Központi Orvosi Ügyelet 

 

 

8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 

 

8.1. A társulás a tagokat a társulás fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségekről, a 

képviselő-testület önkormányzati pénzügyi hozzájárulása felhasználásának alakulásáról a 

mindenkori éves zárszámadás keretében készített beszámoló útján tájékoztatja.  

A tervezett és a tényleges adatok alapján elszámolható önkormányzati hozzájárulás között – 

esetlegesen - keletkező különbözetet a társulás és a tag település az általuk megkötött 

megállapodásban foglaltak szerint egymás között rendezi. Az elszámolás előzetes egyeztetése a 

társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen meghatározott eljárási rend szerint 

történik. Az egyeztetés során a felek az elektronikus úton történő kapcsolattartást részesítik 

előnyben. 

 

8.2. A tag a társulás munkaszervezete által a település részére – az előre egyeztetett 

adattartalommal - megküldött, az elszámolásra vonatkozó megállapodás és annak mellékletei 

tartalmával összefüggésben véleményeltérését a megállapodás átvételét követő 15 napon belül 

küldi meg a társulás részére, amennyiben ezen jogával a tag nem él, úgy a megállapodást 

elfogadottnak kell tekinteni és a tag köteles ezen tényt a megállapodás aláírásával is igazolni. 

 



 

8.3. Az egyes tagokat terhelő önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összege évente kerül 

megállapításra a költségvetés elfogadásával egyidőben, mellyel kapcsolatban a társulás és a tag 

külön megállapodást kötnek. A költségvetés tervezetével összefüggésben a tagok és a Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ között történt előzetes egyeztetést követően 

készült megállapodás elfogadására legkésőbb a költségvetés jóváhagyásáig kerül sor. A 

költségvetési megállapodás elfogadásával összefüggésben az eljárásrend megegyezik az 

elszámolásra vonatkozó megállapodásnál írtakkal, a tag véleményeltérését indokolni köteles. 

 

8.4. Az egyes képviselő-testületek a részükre megállapított önkormányzati hozzájárulást a társulás  

12067008-00108902-00100007 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történő átutalással teljesítik, a 

8.1. pontban írt megállapodásban foglalt ütemezés szerint. 

 

9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás: 

 

Amennyiben valamely tag önkormányzat a – külön megállapodásban - vállalt tárgyévi 

önkormányzati pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti, és az esetleges túlfizetés beszámítására 

vonatkozóan nem született külön megállapodás a társulás és a tag települési önkormányzat között, 

úgy a társulás írásban 15 napos fizetési határidő tűzésével felszólítja a kötelezett önkormányzatot a 

fizetési kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a fizetés határidőben nem történik meg, úgy a 

társulás jogosult azonnali beszedési megbízást - inkasszót – alkalmazni az önkormányzattal 

szemben, ha az önkormányzat az önkormányzati hozzájárulás fizetésével 30 napot meghaladó 

késedelembe esik és azt felszólítás ellenére sem rendezi. A működési, önkormányzati pénzügyi 

hozzájárulás biztosítására a társulás tagjai inkasszó jogot biztosítanak a társulás számára. A 

települések tudomásul veszik, hogy az inkasszó benyújtásából eredő következményekért a társulás 

felelősséggel nem tartozik, az ebből felmerülő jogkövetkezmények az érintett település vezetőjét 

terhelik. A fizetési felszólítást és a 30 napos fizetési határidő leteltét követően jogosult a társulás a 

tag önkormányzattal szemben az azonnali beszedési megbízás érvényesítésére. Annak 

sikertelensége, illetve 30 napon túli tartozás esetén, jogosult késedelmi kamat felszámolására, 

amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 

jegybanki alapkamat kétszerese. A bankszámlavezető bankok által elfogadott inkasszó jogra való 

felhatalmazás mintát a jelen társulási megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza. 

 

10. a társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje: 

 

10.1. A társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

✓ települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások és 

egyéb támogatások 

✓ saját bevétel 

✓ a tag települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai 

✓ központi költségvetési pénzeszköz: - állami támogatás - állami költségvetési hozzájárulás 

✓ pályázati források 

✓ egyéb bevételek biztosítják. 

10.2. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulás működési költségeihez, 

valamint a megállapodásban meghatározott feladat-ellátásának költségeihez – ellenkező 

megállapodás hiányában - lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (önkormányzati 

pénzügyi hozzájárulás), határozat alapján. A tag és a társulás, a tag által vállalt rendkívüli 

többletköltségek fedezésére külön megállapodást köthet. 

10.3. A működés és a feladat ellátás költségeit, az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás összegét a 

társulási tanács állapítja meg költségvetési évenként, a társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglalt eljárásrend szerint.  



 

10.4. Az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként 

elfogadott likviditási terv szerint történik, havi részletekben, az egyes részletek teljesítésének 

határideje tárgyhót követő hó 15. napja, ellenkező megállapodás hiányában.  

10.5. A befizetés átutalással történik a társulás bankszámlájára történő teljesítéssel. 

10.6. A társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, 

térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet. 

10.7. A társulás pályázatot nyújthat be a kistérségi szervezet működéséhez és az egyes települési 

önkormányzatok fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.  

Az egyes önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában – a külön 

megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség, önerő biztosításának nem teljesítése esetén, a 

társulás a 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult azonnali beszedési megbízás 

(inkasszó) benyújtására.  

10.8. A társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a 

feladatellátásához költségvetési hozzájárulást igényel. 

10.9. A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési normatívát és 

kiegészítő normatív támogatást igényel. 

10.10. A társulás költségvetése: a társulási tanács megállapítja éves költségvetését és 

munkaszervezete útján gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források 

hatékony felhasználását, évente elfogadja a beszámolót a költségvetés végrehajtásáról, 

gazdálkodásáról, a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában részletesen 

meghatározottak szerint. 

10.11. A társulás vagyonának köre:  

- a feladatellátáshoz átadott vagyon,  

- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás 

tulajdonát képezi, 

- a társulás és a tag között keletkezett közös tulajdon a fejlesztések beruházások megvalósítsa 

révén, 

- pályázati úton megszerzett vagyon, 

- vagyonkezelésbe átvett vagyon, 

- ingyenes használatra átvett vagyon, 

- egyéb vagyontárgyak. 

10.12. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás 

tevékenysége révén keletkezett vagyon, a társulás vagyonát képezi a pályázat keretében 

megszerzett vagyon a fenntartási időszak végéig, azt követően az önkormányzat tulajdonába 

kerül átadásra.  

10.13. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezési jogot a 

társulási tanács gyakorolja. 

10.14. A társulás által megvalósított beruházás során létrejövő vagyon annak a települési 

önkormányzatnak a tulajdonába kerül, amelynek területén a beruházás megvalósul, 

amennyiben az adott projektre vonatkozó külön megállapodás másként nem rendelkezik. 

Amennyiben a fejlesztés több társult önkormányzatot is érint, akkor a vagyon a résztvevő 

önkormányzatok között a projektben való részesedés arányában kerül felosztásra.  

10.15. A helyszíni feladatellátáshoz beszerzett ingó vagyon tulajdonjoga a tag önkormányzatot 

illeti. 

10.16. Az ingatlan vagyon növekménye esetén a beruházás megkezdése előtt a tag önkormányzat 

és a társulás külön megállapodásban rögzítik a vagyonnövekmény tulajdoni arányait és a 

szolgáltató intézmény megszűnése, vagy a feladat-ellátás tag önkormányzat által történő 



 

ellátása, a feladat visszavétele esetén követendő eljárást. Szerződő felek a fenti elvek alapján 

járnak el a társulás által benyújtott pályázatok megvalósítása során keletkezett 

vagyonnövekmény, illetve a beszerzett eszközök tekintetében, azzal, hogy a projekt 

fenntartási kötelezettséget a tag önkormányzat a társulástól átvállalja a feladat-ellátásból 

történő kilépése esetén. 

 

11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezéseket: 

 

11.1. A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt tart fenn, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat, működtethet, kinevezi vezetőit. 

 

11.2. A kinevezési jogkört a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogkört, a kinevezési jogkör 

kivételével, a tanács elnöke gyakorolja.  

 

11.3. A feladat-ellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulással külön 

megállapodást kötnek. 

 

11.4. A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát, mely intézmény útján látja el.   

 

12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 

intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja: 

 

A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módjáról a társulás és a tagok külön 

megállapodásban rendelkeznek. 

 

13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 

 

A társulás szolgáltatásai igénybevételének rendjéről a társulás az általa elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzatban rendelkezik. 

 

14. a beszámolási kötelezettség: 

 

A társulás működéséről, a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet évente legalább egy 

alkalommal beszámol a társulási tanácsnak, illetve az egyes tagönkormányzatok képviselő-

testületei felé. 

 

 

15. a társulás működésének ellenőrzési rendje: 

 

15.1. A tagok jelen társulási megállapodással az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a társulás felügyeleti szerveként külön ellenőrző 

bizottságot nem hoznak létre, amennyiben szükséges célvizsgálatok lefolytatására a társult 

települési önkormányzatok polgármesterei, vagy a képviselő-testületi tagjai közül 3 főt jelölnek ki 

a tagok. A tagok által kijelölt 3 fős szerv a társulás működését célszerűségi és gazdasági 

szempontból jogosultak ellenőrizni. 

 

15.2. A társulás felett a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzési jogot 

gyakorol. 

 

15.3. A társulási tanács tagjai évente legalább egyszer az önkormányzat képviselő-testületének 

beszámolnak a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, a 

társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 



 

 

15.4. Az tagok által kijelölt 3 fős szerv tevékenységét segítik a belső ellenőrök, akik a tag 

települések és intézményeik, valamint a társulás és a társulás intézményeinek belső ellenőrzését 

végzik. 

 

16. a megállapodás módosításának feltételei: 

 

A társulási megállapodás módosításáról a társulási tanács minősített szótöbbséggel határoz. 

 

17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételei: 

 

17.1. A társulás tagjai a kiválás, a kizárás és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással 

elszámolni. A társulás tagja a társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával - december hó 

31-i hatállyal - mondhatja fel. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával 

– december 31-i hatállyal - lehet. Az Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló 

döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás 

tagjaival, a társulási tanáccsal közölni. Ezen szabályokat megfelelően kell alkalmazni abban az 

esetben, ha valamely feladat-ellátásra vonatkozó megállapodást a tag önkormányzat felmondja, 

azzal felhagy, illetve a fenntartói jog visszavétele esetén, amennyiben jogszabály kötelezően ettől 

eltérő időpontot nem határoz meg. 

 

17.2. A társulás megállapodásának felmondása esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt 

vagyonnal el kell számolni. A közös tulajdont képező vagyont elsősorban természetben kell kiadni.  

A közös tulajdonba került beruházás hasznos eredményének megállapítására, felek közötti 

elszámolásra okot adó körülmény időpontjában fennállott érték alapján kerül sor. 

A vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását a társulás a tag kiválását követő naptári év 

végig elhalaszthatja, ha a vagyon természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás kötelező 

feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a társulással kötött szerződés alapján 

használati díj illeti meg. 

 

17.3. Amennyiben a kiváló tag a társulás által elnyert pályázati forrásból részesült, és a pályázati 

cél a kiválásig megvalósult, akkor a társulás nem támaszthat igényt az önkormányzat felé a 

támogatási összeg visszatérítésére. Amennyiben a társulás támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettsége teljesítését a tag kiválása veszélyezteti, úgy a társulás a tagra átháríthatja az ezzel 

összefüggésben felmerült kárát és költségét.  Amennyiben a megvalósult pályázat kapcsán, az 

elszámolás időpontjában többlet érték már nem állapítható meg, úgy a tag megtérítésre nem tarthat 

igényt. 

17.4. Az egyes önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában, a külön 

megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség, önerő biztosításának nem teljesítése esetén, a 

társulás a 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 

benyújtására.  

 

17.5. A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával 

fontos okból kizárhatja azt tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt 

felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. A döntés nem veszélyeztetheti a folyamatos 

feladatellátást. 

A társulás elnöke köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a társulási 

megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a tag ezen felhívás ellenére – 

az írásbeli felhívás kézhezvételét követő 30  napon belül - sem tesz eleget a jelen társulási 

megállapodásban foglalt kötelezettségei teljesítésének, úgy a társulási tanács további felszólítás, 

intézkedés nélkül, kizárhatja a tagot a társulásból, a naptári év utolsó napjára szólóan. 

 

17.6. Fontos oknak minősül:  



 

✓ a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást késedelmesen, nem határidőben - több 

alkalommal, de legalább 2 alkalommal - utalja át, és késedelmét igazolható módon nem 

menti ki, 

✓ a képviselő-testület az önkormányzati pénzügyi hozzájárulás megfizetésére vonatkozó 

kötelezettségének egyáltalán nem tesz eleget, 

✓ a tag vagy képviselője magatartása a társulás jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti, és ezt 

bírósági jogerős ítélete kimondta, 

✓ a képviselő-testület vagy a tag képviselője a társulás működéséhez szükséges döntési 

kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek, együttműködési kötelezettségének 

nem tesz eleget. 

✓ különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a tagdíj és a működési hozzájárulás 

megfizetésének elmulasztása. 

✓ a tag a társulás működésével, feladat-ellátásával, a nyilatkozatok megtételével, a 

megállapodások aláírásával kapcsolatos kötelezettségét határidőben nem teljesíti, vagy 

megtagadja. 

 

17.7. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel. 

 

17.8. Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra 

vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 

szabályokat. 

 

18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja: 

 

18.1. A Társulás megszűnik, ha: 

a) célja lehetetlenné válik; 

b) a tagok minősített többséggel meghozott határozatban elhatározzák a társulás 

megszűntetését; 

c) a tagok száma két fő alá csökken; 

d) bíróság jogerős döntése alapján. 

 

18.2. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerződés 

szerint osztják fel. 

 

19. a társulás tagsági viszonyai, a társuláshoz való csatlakozás: 

 

19.1. A társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben 

minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a társulásban való 

részvételüket, csatlakozásukat (belépés, csatlakozás). 

 

19.2. A társuláshoz történő csatlakozás időpontja az Mötv. 89. §-ában foglaltaktól eltérően a 

naptári év bármely napján lehetséges. A csatlakozásról szóló döntést legalább 30 nappal korábban 

közölni kell a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, és a társulási 

tanáccsal. 

 

19.3. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát 

tartalmazó határozatát, a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, 

valamint a társulási tanácsnak meg kell küldeni. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a 

társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének határozata szükséges, melynek 

tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes 

egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához 

ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja, vállalja a társulás működésével, a feladatellátással 

kapcsolatos költségek, a tagdíj, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését. 



 

 

19.4. A társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a társulásban részt vevő valamennyi 

tagönkormányzat képviselő-testületének támogató határozata. 

 

19.5. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás társulási megállapodását módosítani kell és a 

változást a Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatóságához be kell jelenteni. 

 

19.6. A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete 

minősített többséggel, a társulási tanács a jelen megállapodásban meghatározott szavazataránnyal 

dönt. 

 

20. a társulás szervezeti rendszere 

 

20.1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 

rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban a társulási tanács állapítja meg. 

 

20.2. A társulás szervezeti és működési szabályzatát a társulási tanács fogadja el a megalakulását 

követő 3 hónapon belül. A szervezeti és működési szabályzatot a társulás tagjai szükség szerint 

módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül 

felülvizsgálják. 

 

20.3. A társulás szervei: a társulási tanács (a delegált tagok alkotják), az elnök, az alelnökök 

(általános alelnök, területi alapon választott alelnökök), a társulás munkaszervezete. 

 

20.4. A társulás legfőbb, döntéshozó szerve a társulási tanács.  

 

20.5. A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat- és hatásköröket.   

 

20.6. A társulási tanács tagjai a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 

tagok. A társulási tag önkormányzat képviselő-testülete határozatában dönt a társulási tanácsba 

delegált tag személyéről. A delegálás időtartama legfeljebb, a polgármester esetében az új 

polgármester megválasztásának időpontjáig, az önkormányzati képviselő esetén képviselői 

megbízatása megszűnésének időpontjáig szól. 

 

20.7. A társulási tanács tagjának az akadályoztatása, illetve távolléte esetére helyettesítését a 

társulási tanácsban a 20.6. szerinti önkormányzati határozatban meghatározott önkormányzati 

képviselő járhat el. A helyettesként eljáró önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei 

azonosak a társulási tanács tagjának jogaival és kötelezettségeivel. 

 

20.8. A delegált tag és a helyettesítésére kijelölt tag azonos időben történő akadályoztatása esetén 

meghatalmazás alapján az adott település képviselő-testületének tagja járhat el. A meghatalmazás 

lehet teljes vagy részleges körű, és annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan 

tartalmaznia kell és legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  

 

20.9. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, 

határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.  

 

20.10. A társulás Elnöke 

 



 

a) A társulás elnöke egyben a társulási tanács elnöke. Az elnököt a társulási tanács saját tagjai 

sorából, az önkormányzati ciklus idejére választja meg. A társulás elnöke szervezi a társulás 

munkáját, feladatainak elvégzését az alelnökök segítik. 

 

b) A tanács elnöke képviseli a társulást, ellátja mindazon feladatokat, melyeket jelen megállapodás 

vagy jogszabály alapján nem tartoznak a társulási tanács kizárólagos hatáskörébe. Távolléte és 

akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök, 

vagy bármely területi alapon választott alelnök látja el. 

 

20.11. A társulás Alelnökei 

 

1. A társulás az elnök mellett három alelnöki – egy általános és két területi alapon választott - 

tisztséget létesít. 

 

2. A társulási tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából választja az 

alelnököket. 

 

3. Az alelnökök személyére az elnök és a társulási tanács valamennyi tagja javaslatot tehet.  

 

4. Az elnököt akadályoztatása vagy távolléte esetén az általános alelnöki tisztséget betöltő 

személy, helyettesíti. Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata határozza meg. 

 

5. Az alelnök megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

társult tagok – székhely polgármesterrel együtt számított – szavazatainak több mint felét és a 

lakosságszámának több mint a felét.  

 

20.12. A társulás munkaszervezete 

 

a) A társulás munkaszervezeti feladatait a Deszki Polgármesteri Hivatal látja el, a Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központtal kötött megbízás keretében, azzal 

együttműködve.  

 

b) A munkaszervezet feladatát képezi a társulás pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés-

előkészítési, végrehajtás szervezési, munkaszervezeti feladatainak ellátása. A társulás pénzügyi-

gazdasági feladatait, valamint a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések 

előkészítése, végrehajtás szervezése) a Deszki Polgármesteri Hivatal megbízása alapján a 

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ végzi.  

 

c) A munkaszervezet feladatait részletesen a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

 

d) A munkaszervezet feladatát képezi különösen a helyi önkormányzati társulásban résztvevő 

települések társult feladat-ellátásnak koordinálása, összehangolása, a közös programok 

kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint az önkormányzati feladatok közös 

ellátásához szükséges intézmények tevékenységének irányítása.   

 

e) A munkaszervezet ellátja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos 

szervezési, igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a 

kistérségi társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal, így a munkaszervezet 

feladata különösen: 

 



 

ea) A munkaszervezet mint költségvetési szerv ellátja a helyi önkormányzati társulás működésével 

kapcsolatos szervezési, igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket 

a kistérségi társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal.  

 

eb) A munkaszervezet végrehajtja a társulási tanács határozatait, előkészíti a társulási tanács 

üléseit, összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a helyi önkormányzatok a fejlesztési 

programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, folyamatos kapcsolatot tart a pályázatkezelő 

szervezetekkel a fejlesztési szükségletekhez a bevonható helyi források feltárása érdekében.  

 

ec) A munkaszervezet feladatai továbbá: 

- a tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtása, a feladatok megvalósítása, 

- a tanács elé kerülő előterjesztések elkészítése, 

- a tanács és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, 

- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 

- a meghozott határozatok nyilvántartása, a határozattal érintettek értesítése, tájékoztatása, 

- a munkaszervezet munkájáról évente történő beszámoló elkészítése a társulási tanácsnak. 

 

21. a társulás tagjainak jogai és kötelezettségei: 

  

21.1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 

meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás 

szervezetének kialakításában. 

21.2. A társulás tagjának képviselője választhat és választható a társulás egyes szerveibe, 

tisztségeire. 

21.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 

21.4. Igényelheti a társulás szolgáltatásait, feladat-ellátását, amely szolgáltatásokra, feladatokra 

megállapodást kötött. 

21.5. Javaslatot tehet a társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának megfelelően – 

kérdésben.  

21.6. A tag a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ vezetőjéhez címzett, 

írásbeli megkeresés formájában kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, 

indítványozhat a társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás 

tevékenységéről, amelyre a címzett a megkereséstől számított 15 napon belül írásban köteles 

választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint. 

21.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell.  

21.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból, származó előnyökből. 

21.9. Kötelezettsége a társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak betartása. 

21.10. Köteles részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és 

feladatok közös megvalósításában. 

21.11. Köteles a társulás határozatainak végrehajtásában közreműködni. 

21.12. Kötelezettsége a társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és 

információszolgáltatás. 

21.13. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 



 

21.14. A társult tag település képviselője a társulás fenntartásában lévő intézmény vezetőjét 

közvetlenül nem utasíthatja. A társult tag az érdekeltségi körébe tartozó intézmény szakmai 

működésével, valamint gazdálkodásával és forrásainak felhasználásával összefüggésben 

írásban információt kérhet az intézmény vezetőjétől vagy a gazdasági vezetőtől a Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ vezetőjének egyidejű, írásban történő 

tájékoztatása mellett, melyre a választ az érintett, a megkereséstől számított 15 napon belül 

köteles megadni.  

 

22.   záró rendelkezések, nyilatkozatok: 

 

22.1. Jelen társulási megállapodás hatályba lépéséhez a társult tagönkormányzatok képviselő-

testületei mindegyikének, minősített többséggel meghozott támogató döntése szükséges. 

 

22.2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

alapján a társulási megállapodásban foglalt rendelkezések részletszabályait a társulási tanács által 

jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletesen meghatározni. 

 

22.3. A társulás alapításával kapcsolatos költségek a társulás költségei közt számolandók el. 

 

22.4. Jelen társulási megállapodás módosításához a társulásban résztvevő valamennyi 

önkormányzat képviselő-testületének, minősített többséggel meghozott határozata szükséges. 

 

22.5. A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati 

általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

22.6. A társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet 

bízhat meg. 

 

22.7. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály 

vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem 

érintett - része teljes hatályban fennmarad. 

 

22.8. Tagok rögzítik, hogy a társulási megállapodás elfogadásánál alkalmazták és tudomásul 

vették a vonatkozó magyar jogszabályokat. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott 

kérdésekben elsősorban az Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az 

irányadó.  

 

22.9. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulást törzskönyvi nyilvántartásba kell venni. 

 

22.10. A fentiek szerint ezen megállapodást – az aláírási íven - tagok 18 eredeti példányban 

jóváhagyólag aláírták. 

 

22.11. A társulás tagjai a jelen társulási megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre 

szóló együttműködést vállalnak. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben 

a vonatkozó jogszabályok és a társulási tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 

rendelkezései az irányadóak. 

 

22.12. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, a társulás 

működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos 

úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

 



 

22.13. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a tagok a Szegedi Törvényszékhez fordulnak. 

 

22.14. Jelen társulási megállapodást a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-

testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra 

nézve kötelező rendelkezésként fogadták el. Jelen okirat tartalmazza a társulási megállapodás 

valamennyi módosítását egységes szerkezetben.  



 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:           Jóváhagyó határozat száma: 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  99/2022. (III.24.) Kt. hat. 

6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

 

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

6772 Deszk, Tempfli tér 7. 

 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. 

 

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 

 

Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53. 

 

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

6773 Klárafalva, Kossuth u. 171. 

 

Kübekháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2. 

 

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 6. 

 

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete   

6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. 

 

Sándorfalva Városi Önkormányzat  

Képviselő-testülete       

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 

 

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. 

 

Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése      

6745 Szeged, Széchenyi tér 10. 

 

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete   

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. 

 

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 

 

 

 

Szeged, 2020. 



 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:            Polgármester 
 

 

 

Aláírás: ……………………………… 

              Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képviseli: Molnár Áron 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Deszk Község Önkormányzata 

Képviseli : Király László 

 

P.H. 

 

Aláírás: …….………………………… 

              Dóc Községi Önkormányzat 

Képviseli: Turda Gábor  

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 

Képviseli: Sziráki Krisztián  

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Ferencszállás Községi Önkormányzat 

Képviseli: Jani János  

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Klárafalva Községi Önkormányzat 

Képviseli: Boros Zsolt 

 

P.H. 

 

 

 

Aláírás: ……………………………… 

                    Röszke Község Önkormányzata 

Képviseli : Borbásné Márki Márta 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Sándorfalva Városi Önkormányzat 

Képviseli: Gajdosné Pataki Zsuzsanna 

Mária  

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Szatymaz Községi Önkormányzat 

Képviseli: Barna Károly 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

Szeged MJV. Önkormányzata 

Képviseli: Dr. Botka László István 

 

P.H. 

 

Aláírás: ……………………………… 

                Tiszasziget Községi Önkormányzat 

Képviseli: Ferenczi Ferenc 

 

P.H. 

 

 

Aláírás: ……………………………… 

                 Újszentiván Községi Önkormányzat 

Képviseli: Putnik Lázár 

 

 

Aláírás: …………………………… 

               Kübekháza Községi Önkormányzat 

Képviseli: Dr. Molnár Róbert 

 

P.H. 

 

                 Aláírás: ……………………………… 

                Petőfiszállás Községi Önkormányzat 

Képviseli: Szász János Attila 

 

P.H. 

 

P.H. 

 

 

                       Aláírás: ……………………………… 

                        Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: Gyuris Zsolt  

 

P.H.
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1. sz. függelék a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásához  

 

Társulás tagjainak neve Székhelye Képviselője 
Lakosságszám 

(2019. 01.01.) 

 
 

Sor-

szám 

Név Irányító-

szám 

Település Cím Képviselő neve    Fő 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat 6750 Algyő Kastélykert utca 40. Molnár Áron 5 473 

2. Deszk Község Önkormányzata 6772 Deszk Tempfli tér 7. Király László 3 909 

3. Dóc Községi Önkormányzat 6766 Dóc Alkotmány utca 17. Turda Gábor 745 

4. Domaszék Nagyközségi 

Önkormányzat 

6781 Domaszék Köztársaság tér 1. Sziráki Krisztián 5114 

5. Ferencszállás Községi Önkormányzat 6774  Ferencszállás  Szegedi utca 53. Jani János  645 

6. Klárafalva Községi Önkormányzat 6773 Klárafalva Kossuth utca 171. Boros Zsolt Mihály 516 

7. Kübekháza Községi Önkormányzat 6755 Kübekháza Petőfi tér 2. Dr. Molnár Róbert 1 573 

8. Petőfiszállás Községi Önkormányzat 6113 Petőfiszállás Kossuth Lajos utca 6. Szász János Attila 1 568 

9. Röszke Község Önkormányzata 6758 Röszke Felszabadulás utca 84. Borbásné Márki Márta 3 583 

10. Sándorfalva Városi Önkormányzat 6762 Sándorfalva Szabadság tér 1. Gajdosné Pataki 

Zsuzsanna Mária 

8 348 

11. Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz Kossuth utca 30. Barna Károly 4 936 

12. SZMJV Önkormányzata 6720 Szeged Széchenyi tér 10-11. Dr. Botka László 162 868 

13. Tiszasziget Községi Önkormányzat 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Ferenczi Ferenc 1 793 

14. Újszentiván Községi Önkormányzat 6754 Újszentiván Felszabadulás utca 7. Putnik Lázár 2 028 

15. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 6792 Zsombó Alkotmány utca 3. Gyuris Zsolt 3 536 

 Összesen:     206 636 



 

2. számú függelék Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásához  

 

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásához 
 

 a 2020. január 01-jétől érvényes kormányzati funkciók szerinti besorolás 
  
Az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM 

rendeletben kihirdetett, 2019. január 1-jétől érvényes, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

alaptevékenységi besorolása, alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

 

Államháztartási szakágazat:  841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 

Kormányzati funkciók megnevezése: 
 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232  Start-munka program- téli közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás  

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása  

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása  

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

076010 Egészségügy igazgatása 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 

091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés ellátás, működtetési feladatai 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása 

101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 



 

 

 

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102031 Idősek nappali ellátása 

102032 Demens betegek nappali ellátása 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni 

gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

104031 Gyermekek bölcsődében, minibölcsődében történő ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104043 Család és gyermekjóléti központ 

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

107052 Házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
 

 

  



 

 

3. számú függelék Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásához  
 

 

 

FELHATALMAZÁS 

 

 

…………………………………………………..…………. 

……………………………………………………………… 

A számlavezető pénzintézet neve és címe 

 

 

 

A Szegeden, ………………. napján kelt ……………………….. pontja 

alapján ………………………………………………..polgármester) felhatalmazza Szegedi 

Kistérség Többcélú Társulása (6772 Deszk, Tempfli tér 7., bankszámlaszáma: 12067008-

00108902-01700002, képviseli Dr. Botka László elnök), mint jogosultat, hogy a jelen 

társulási megállapodásból eredő lejárt követelését 

a ………………………………………..pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön 

engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti elévülési határidőn belül. 

A teljesítési értékhatár összege és pénzneme: …………………………………………(eseti) 

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszűnteti, 

új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól a Szegedi Kistérség Többcélú Társulását 

írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a pénzintézet felé. 

Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a 

beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 

 

 

Kelt: ………………………………., …………év ……………………hó …….. nap 

 

 

 

    ….…………………………………………………. 

    A számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője 

 

 

 

 

Záradék: 

 

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési megbízás visszavonása 

csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 

 

 

……………………………………………… 

A számlavezető pénzintézet 

cégszerű aláírása és bélyegzője 

   



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

100/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. Alapító Okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Gyeviép Nkft. Alapító Okiratának módosítása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletét képező Alapító Okiratot (az 
időközi módosításokkal egységes szerkezetben) és a határozat 2. számú mellékletét 
képező Alapító Okirat módosítást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd (cégkapun) 
4. Gyeviép Nkft. (cégkapun) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

1. számú melléklet a 100/2022. (III.24.) Kt. határozathoz 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben 
 
(A vastagon szedett szövegrész tartalmazza a 43/2022. (I.31.) Kt. határozattal és a 
72/2022. (II.17.) Kt. határozattal elfogadott módosításokat.) 

I. 
A társaság neve, székhelye, telephelyei 

 
1. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság cégneve: 
GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság rövidített neve: 
GYEVIÉP Nonprofit Kft.  
 
2. A társaság székhelye: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 49. 
 
3. A társaság telephelyei: 
6750 Algyő, Kastélykert u. 51. 
6750 Algyő, belterület 1480/3. Hrsz. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 16-1. 
6750 Algyő, belterület 649. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1278/1. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1471. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1473. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1771/49. Hrsz. 
6750 Algyő, belterület 1771/95 Hrsz. 
6750 Algyő, külterület 01570/17. Hrsz. 
6750 Algyő, külterület 01772/4. Hrsz. 
 

II. 
A társaság tevékenységi köre, jogállás 

 
1. Közhasznú tevékenység: 
 
A társaság által végzett közhasznú tevékenységeket a társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX tv. 13 § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladatkörébe utalt helyi 
közfeladatok közül a közösség köztisztasági feladatainak ellátásához, közterületen végzett szolgáltatások – 
zöldterület gondozáshoz, egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítéséhez, rendkívüli helyzetek kezeléséhez 
(belvíz elleni védekezés, viharkárok elhárítása, stb.), továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bek. 
c), d.) pontjaiban meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan végzi a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 
64. § (1) bek-e, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2., 
11., 12., 15., 18., 19. pontjai, valamint a 23. § (4) bek. 3. 11. 12. pontjai, 23. § (5) bek. 17. pontja, továbbá 
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 21. §, a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 2. § (1) bek. alapján.  
 
A társaság által végzett közhasznú tevékenységek a jelen létesítő okiratban megjelölt közfeladatok teljesítését 
közvetlenül vagy közvetve szolgálják, ezzel hozzájárulva a társadalom és egyén közös szükségleteinek 



 

kielégítéséhez.  
A társaság nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.  
 
Alapító kijelenti, hogy a társaság Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, 
amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 
továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely olyan egyéb szervezet, amelyre 
vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. 
 
A Kft. hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről 
szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet 
testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 

 
Fő tevékenység: 
81.30. Zöldterület – kezelés  
 
Egyéb közhasznú tevékenységek: 
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 
01.63 Betakarítást követő szolgáltatás 
01.64 Vetési célú magfeldolgozás 
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
02.40 Erdészeti szolgáltatás 
36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.32 Hulladék újrahasznosítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.31 Ingatlanügynöki tevékenység 
78.10 Munkaközvetítés 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 
79.90 Egyéb foglalás 
81.21 Általános épülettakarítás 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 Egyéb takarítás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
93.11 Sportlétesítmény működtetése 
93.12 Sportegyesületi tevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
2. Gazdasági-vállalkozási tevékenység: 
23.61 Építési betontermék gyártása  
36.00 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
41.10 Épületépítési projekt szervezése 
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.12 Vasút építése 
42.13 Híd, alagút építése 



 

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
42.99 Egyéb m.n.s. építés43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.21 Villanyszerelés 
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.31 Vakolás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
43.33 Padló-, falburkolás 
43.34 Festés, üvegezés 
43.39 Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
46.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
46.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 
46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
46.22 Dísznövény nagykereskedelme 
46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 
46.73 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 
46.74 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 
46.77 Hulladék-nagykereskedelem 
47.52 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 
49.41 Közúti áruszállítás 
52.10 Raktározás, tárolás 
52.24 Rakománykezelés 
70.21 PR, kommunikáció 
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
73.11 Reklámügynöki tevékenység 
73.12 Médiareklám 
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
77.32 Építőipari gép kölcsönzése 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.51 Sport, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.53 Járművezető-oktatás 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 
A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában végez. Szerződő felek 
tudomásul veszik, hogy az engedélyhez kötött tevékenységhez szükséges hatósági engedélyt a 
tevékenység megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani.  
 



 

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  
 
A társaság, alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az 
Algyői Hírmondó helyi lap útján is nyilvánosságra hozza, illetve a társaság székhelyén lévő 
hirdetőtáblán közzéteszi.  
 
3. A társaság jogállása: közhasznú társaság. 
 

III. 
A társaság alapítója 

 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.,  
törzsszám: 726973  
adószám: 15726975-2-06,  
KSH számjel: 15726975-8411-321-06, 
képv.: Molnár Áron Polgármester 
 

IV. 
A társaság törzstőkéje 

 
A társaság törzstőkéje: 
A társaság törzstőkéje 3.000.000,- (hárommillió) forint, mely teljes egészében készpénzből áll.  
Az alapító a társaság törzstőkéjét a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság 
rendelkezésére bocsátotta. 
Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 

V. 
A társaság időtartama 

 
A társaság időtartama: 
A társaság 1999. január 01-jén kezdi meg működését és határozatlan időtartamra jön létre.  
 

VI. 
A társaság szervezete 

 
A/ Az Alapító 
1. A társaság egyszemélyes társaság.  
 
Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv 
hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz akként, hogy Algyő Nagyközség Képviselő Testülete 
útján hozza döntéseit, melyek az ügyvezetéssel való közléssel válnak hatályossá. 
Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet az ügyvezető köteles 
végrehajtani.  
Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 
 
2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- a számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása,  
- az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,  



 

- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
- az ügyvezető kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető 
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, 
- könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
- a felügyelő bizottság tagjainak kinevezése, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, 
felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával, vagy azok közeli 
hozzátartozójával köt, 
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről,  
- az ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, továbbá 
intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről,  
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint gazdasági 
társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről való döntés, 
- az alapító okirat módosítása 
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése, 
- az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések 
érvényesítése,  
- döntés olyan beruházásról, melynek összege a 3.000.000,- (Hárommillió) forintot meghaladja,  
- mindazon ügyek, amelyeket törvény, vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utal. 
 
3. Az Alapító ülésezéseinek gyakorisága: 
A képviselő-testület a társaság ügyeiben szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. Az ülést 
össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bármely 
bizottságának, illetve bármely frakciónak az indítványára. 
 
Az alapító összehívásának rendje és a napirend közlésének módja: 
A képviselő-testületet annak elnöke, a polgármester hívja össze az ülés helyének, napjának és 
kezdési időpontjának, továbbá a napirendi javaslat tárgyának és előadójának megnevezését 
tartalmazó, az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően kézbesített meghívóval. Az ülés 
napirendjéről – figyelembe véve a képviselői javaslatot – vita nélkül határoz. A napirendi 
tárgyalása egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. A javaslat 
felől a képviselő-testület határoz.  
 
Az Alapító ülései nyilvánossága: 
A képviselő-testület ülései nyilvánosak. A képviselő-testület zárt ülést tart választás, kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 
büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési 
ügy tárgyalásakor. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.  
 
Az Alapító határozatképessége: 
A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több, mint fele 
jelen van. Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirendi pont megtárgyalására az ülést 8 
napon belüli időpontra össze kell hívni.  
 



 

A határozathozatal módja: 
A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg tartózkodnak a 
szavazástól. A szavazás kézfelemeléssel történik. A határozat elfogadásához a jelenlévő települési 
képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy 
alkalommal meg kell ismételni. Szavazategyenlőség akkor áll fenn, ha a határozati javaslatra a 
jelenlévő képviselők fele szavazott igennel. Jelenlévő képviselőnek a szavazásban résztvevő 
tekintendő. A képviselő-testület titkos szavazással dönt a képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben foglalt esetekben. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le 
és a szavazás eredményéről jelentést tesz a képviselő-testületnek. A szavazatarány alapja a leadott 
szavazatok száma. Ha a titkos szavazásnál szavazategyenlőség van, a szavazást meg kell ismételni. 
Ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. 
A képviselő-testület döntéseit az érintettekkel jegyzőkönyvi kivonat formájában közli.  
A képviselő-testület döntéseit akként hozza nyilvánosságra, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv 1 
másolati példányát – kivéve a zárt ülésről készült jegyzőkönyvet – elhelyezi az Önkormányzat 
irattárában. 
Az alapító döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben a döntés tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható. Az Alapító 
döntéseit az érintettekkel írásos formában közli, illetve azokat a társaság székhelyén található 
hirdetőtáblán közzéteszi.  
A társaság a 2011. évi CLXXV. törvény 37. § (3) bek. a.) pontjában előírt nyilvántartást vezeti. A 
nyilvántartás vezetéséről az ügyvezető köteles gondoskodni. 
Az Alapító által hozott határozatokat az ügyvezető köteles a Határozatok Könyvébe a 
meghozatalt követően haladéktalanul bevezetni. 
 
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
 
B/ Ügyvezető: 
 
Az alapító 2022. március 1. napjától kezdődően 2027. február 28. napjáig terjedő 
határozott időtartamra a társaság ügyvezetőjének Kövér Imre (anyja neve: Hegedűs 
Julianna; születési helye és ideje: Szeged, 1976. szeptember 12.) 6750 Algyő, Berek u. 25. 
szám alatti lakost nevezi ki. Az ügyvezető látja el a társaság ügyeinek intézését és a társaság 

képviseletét harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az 
ügyvezető munkaviszony alapján látja el az ügyvezetést. 
 

A vezető tisztségviselő a Kft. tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói 
részére köteles a Kft-re vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Kft-re vonatkozó 
iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető 
tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 

 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Kft-nek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Kft-vel szemben. 



 

 

A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése 
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Kft-hez címzett, a Kft. másik vezető tisztségviselőjéhez 
vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha a Kft. működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 

Cégvezető 

A Társaságnál sor kerülhet cégvezető kinevezésre, aki számára az alapító általános képviseleti 
jogot biztosít. A cégvezetőre egyebekben az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések megfelelően 
irányadóak. 

C./ Felügyelő Bizottság: 
 

A felügyelőbizottság három tagból áll.  

A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely 
tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között. 

A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. 

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem 
lehet tagja a társaság munkavállalója. 

 

Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 

 

Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a közhasznú szervezet éves 
bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv 
létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll 
fenn. 

 

Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba 
ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági 



 

társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e 
kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. 

 

 

A felügyelőbizottság működése 

A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. 

A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha minden tagja az ülésen jelen van. 

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve 
hagyja jóvá. A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülésre a tagokat a napirend 
közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napi időköznek 
kell eltelnie.  
 
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
 
A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet, illetve részt vesz.  
 

Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az 
ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni. 

 
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet 
vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő 
szerv is jogosult. 
 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést 
ellátó szervet. 
 
Az Alapító 2022.03.01. napjától 20727.02.28. napjáig terjedő időtartamig a társaság felügyelő 
bizottság tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki: 

1. Gyuricsek Tibor (anyja neve: Mészáros Teréz, lakcím: 6750 Algyő, Vásárhelyi 
u. 9.) 

2. Nagy-Berta János (anyja neve: Koczka Magdolna; lakcím: 6750 Algyő, Hóvirág 
u. 50.) 

3. Tornyi Koppány Zalán (anyja neve: Mocsári Katalin; lakcím: 6750 Algyő, 
Tiszavirág u. 19.) 

 



 

A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható. 
A felügyelő bizottság döntéseit az érintettekkel írásos formában közli, illetve azokat a társaság 
székhelyén található hirdetőtáblán közzéteszi. 
 
D/ Könyvvizsgáló: 
A társaságnál 1 könyvvizsgáló működik. Az alapító a társaság könyvvizsgálójának 2020.06.01. 
napjától 2023.05.31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Reál Controll 2000 Könyvvizsgáló 
és Adótanácsadó Kft.-t (Cg.sz.: 06-09-004382) 6723 Szeged, Retek utca 16. 2. em. 10., eljáró 
könyvvizsgáló: Bakó Anikó, an..: Szabó Erzsébet, 6792 Zsombó, Dózsa dűlő 115/2. szám alatti 
lakos) nevezte ki. A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre lehet kinevezni. 
 

A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján 
független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója 
megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 

 

Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a 
társaság legfőbb szerve választja.  

A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és 
díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. 
Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új 
könyvvizsgálót választani. 

Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó 
könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt 
megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. 

 

Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a jogi személy irataiba, 
számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és 
a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. 

Ha az állandó könyvvizsgáló a jogi személy vagyonának olyan változását észleli, amely 
veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, 
amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett 
tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél 
kezdeményezni a tagok - tagság nélküli jogi személyek esetén az alapítói jogkör gyakorlójának - 
döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet 
eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi 
felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. 

 

Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem 
alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és 
tárgyilagos ellátását veszélyezteti. 

 

Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére 
meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés 
megtartását nem akadályozza. 

 



 

Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság 
ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a 
felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a 
könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 

 

VII. 
Összeférhetetlenségi szabályok 

 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

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

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 

A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem 
szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, 
amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, 
amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást 
fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a 
társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. 

 

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem 
köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 
szerződéseket. 

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 



 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, 
illetve 

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

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, 
felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a 
társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. 

 
VIII. 

A cégjegyzés módja 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá 
az ügyvezető vagy a cégvezető önállóan a teljes nevét írja a hiteles aláírási címpéldányban szereplő 
módon.  

 
IX. 

Az üzleti év 
 
A társaság első üzleti éve 1999. január hó 01. napján kezdődik. Az üzleti éven naptári évet kell 
érinteni.  
 

X. 
Vegyes rendelkezések 

 
1. A társaság fennállása alatt a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős más szervvel is 
köthet szerződést közhasznú tevékenység végzésére.  
 
2. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új 
tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani.  
Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagjának felelősségére a minősített többséget 
biztosító befolyásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 
 
3. A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 



 

A társaság az 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 9. pontjában körülírt felelős személyt, a támogatót, 
valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 
4. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az országgyűlési képviselői, helyi önkormányzati 
választásokon jelöltet nem állít és nem támogat.  
 
5. A társaság működésével kapcsolatos iratokba, a beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe – 
előzetes egyeztetést követően – bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A 
társaság működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, beszámolóit az Algyői 
Hírmondó helyi lap útján is nyilvánosságra hozza, illetve a társaság székhelyén lévő hirdetőtáblán 
közzéteszi. A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. 
 
6. A társaság köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. 
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 
támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. 
Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve 
más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt 
kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott 
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett 
adatokat. 
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a 
szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. 
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat, mutatókat. 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 
 
7. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a 2011. évi CLXXV. Tv 10/A §-ban 
meghatározott vagyont kizárólag a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §-ában meghatározott 
közfeladatok ellátásra lehet fordítani akként, hogy a vagyont a feladatot ellátó önkormányzati 
intézménynek vagy az Algyő Község Önkormányzata által alapított közhasznú vagy gazdasági 
társaságnak kell átadni.  
 
8. A társaság az Alapító Okirat elhelyezésének napjától a Ptk. 3:101. §-aiban foglalt szabályok 
szerint előtársaságként működik.  
 
9. A szerződés egyes pontjainak érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné.  
 
10. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben – a 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve a 
2011. évi CLXXV. Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Algyő, 2022. március 1.  
 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 
Képv.: Molnár Áron polgármester 



 

 
A jelen Alapító Okiratot az időközi módosításokkal Szegeden 2022. március 1. napján egységes 
szerkezetbe foglalom. Igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt okirat megfelel a létesítő 
okirat hatályos tartalmának: 

 

Ellenjegyzem 
Kelt: Szeged, 2022. március 1.  

KASZ szám:36065024 

  



 

2. számú melléklet a 100/2022. (III.24.) Kt. határozathoz 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 
 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., törzsszám: 
726973, adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 15726975-8411-321-06, képv.: Molnár Áron 
Polgármester), mint a Cg.06-09-012704 cégjegyzékszámú GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és -
fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6750 Algyő, Kastélykert utca 49.) alapítója a 
43/2022. (I.31.) és a 72/2022. (II.17.) Kt. határozatokkal új ügyvezetőt és felügyelő bizottsági tagokat 
választott, amelyre tekintettel az Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul: 
 
1./ Az Alapító Okirat VI. fejezetének B) pontja (Az ügyvezető) első bekezdése az alábbiak szerint 
kiegészül: 
 
Az alapító 2022. március 1. napjától kezdődően 2027. február 28. napjáig terjedő határozott 
időtartamra a társaság ügyvezetőjének Kövér Imre (anyja neve: Hegedűs Julianna; születési helye 
és ideje: Szeged, 1976. szeptember 12.) 6750 Algyő, Berek u. 25. szám alatti lakost nevezi ki. Az 
ügyvezető látja el a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét harmadik személyekkel szemben, 
valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. Az ügyvezető munkaviszony alapján látja el az ügyvezetést. 
 
2./ Az Alapító Okirat VI. fejezetének B) pontja (Az ügyvezető) Cégvezetőre vonatkozó alpontjának első 
bekezdése törlésre kerül, második bekezdése pedig kiegészítésre kerül az alábbiak szerint:  

Az alapító 2022. 02. 01. napjától kezdődően 2022. 02.28. napjáig terjedő határozott időtartamra 
általános hatáskörrel felruházott cégvezetővé nevezi ki Kovács Máté (a.n. Budai Éva; lakcím 6750 
Algyő, prágai utca 4.) munkavállalót. 

A Társaságnál sor kerülhet cégvezető kinevezésre, aki számára az alapító általános képviseleti jogot 
biztosít. A cégvezetőre egyebekben az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak. 

3./ Az Alapító Okirat VI. fejezetében C) pontja (Az felügyelő bizottság) utolsó előtti bekezdése az 
alábbiak szerint módosul 
 
Az Alapító 2022.03.01. napjától 2027.02.28. napjáig terjedő időtartamig a társaság felügyelő bizottság 
tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki: 

1. Gyuricsek Tibor (anyja neve: Mészáros Teréz, lakcím: 6750 Algyő, Vásárhelyi u. 9.) 
2. Nagy-Berta János (anyja neve: Koczka Magdolna; lakcím: 6750 Algyő, Hóvirág u. 50.) 
3. Tornyi Koppány Zalán (anyja neve: Mocsári Katalin; lakcím: 6750 Algyő, Tiszavirág u. 

19.) 

 

Az Alapító Okirat egyebekben változatlan marad. 
 
 
Algyő, 2021. március 1.  

 
 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNORMÁNYZATA 
Képv.: Molnár Áron polgármester 

 
 
 

Ellenjegyzem 

Kelt: Algyő, 2022. március 1.  

KASZ szám:36065024 



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

101/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. részére vagyonkezelésbe adott eszközök 

értékcsökkenésének elszámolása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Gyeviép Nkft. részére vagyonkezelésbe adott 
eszközök értékcsökkenésének elszámolása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a Gyeviép Nkft. 2014-2021. évekről adott kimutatását a vagyonkezelésbe 
adott eszközökről. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyeviép Nkft. 2014-2021. 
évekre vonatkozó, vagyonkezelésbe adott eszközökre 

 

a. az értékcsökkenés összegét: 47.280.730,- forint értékben, 
b. az állagmegóvás összegét: 162.152.699,- forint értékben. 

 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Gyeviép Nkft. a 
2014-2021. évekre az állagmegóvással kapcsolatban előírt feladatainak eleget tett 
47.280.730,- forint értékben, és ebben az összegben visszapótlási kötelezettségét a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a 
alapján elengedi. 

 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyeviép Nkft. ügyvezető (cégkapun) 
4. Gyeviép Nkft. könyvvizsgáló (cégkapun) 
5. Gyeviép Nkft. könyvelő (cégkapun) 
6. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
7. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

102/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. részére vagyonkezelésbe adott eszközök 

értékcsökkenésének elszámolása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Gyeviép Nkft. részére vagyonkezelésbe adott 
eszközök értékcsökkenésének elszámolása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a Gyevitur Nkft. 2014-2021. évekről adott kimutatását a vagyonkezelésbe 
adott eszközökről. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyevitur Nkft. 2014-2021. 
évekre vonatkozó, vagyonkezelésbe adott eszközökre 
 

a. az értékcsökkenés összegét: 15.164.098,- forint értékben, 
b. az állagmegóvás összegét: 55.041.263,- forint értékben. 

 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Gyevitur Nkft. a 
2014-2021. évekre az állagmegóvással kapcsolatban előírt feladatainak eleget tett 
15.164.098,- forint értékben, és ebben az összegben a visszapótlási kötelezettségét 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-a 
alapján elengedi. 

 
 
 

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

3. GYEVITUR Nkft. ügyvezető (cégkapun) 
4. GYEVITUR Nkft. könyvvizsgáló (cégkapun) 
5. GYEVITUR Nkft. könyvelő (cégkapun) 
6. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
7. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

103/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevikult Nkft. 20 százalékos kulturális bérfejlesztése és üzleti 

tervének módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március 24. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető „Gyevikult Nkft. 20 százalékos 
kulturális bérfejlesztése és üzleti tervének módosítása” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevikult Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti 
tervét a módosítást követően 84.068.080,- forint várható bevétellel és 84.068.080,- 
forint várható kiadással elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület a 2022. évi Önkormányzati működési támogatás összegét 

továbbra is 61.708.000,- forintban állapítja meg azzal, hogy az üzleti terv 
módosításának megfelelően „Bér-, bérjárulék” kiadásokra 1.417.020,- Ft-, 
„Rendezvények” kiadásaira plusz 4.251.060,- Ft összegű működési támogatást 
biztosít. 

 
3.) A Képviselő-testület a Gyevikult Nkft. ügyvezetőjének munkabérét 2022. január 1. 

napjától 2022. december 31. napjáig bruttó 664.125,- Ft összegben határozza meg. 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevikult Nkft. ügyvezető (cégkapun) 
4. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

104/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport 

Egylet ingatlanfejlesztési tárgyú TAO támogatási kérelemhez 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád ügyvezető „Tulajdonosi hozzájárulás a Szegedi Úszó és 
Vízilabda Tömegsport Egylet ingatlanfejlesztési tárgyú TAO támogatási kérelemhez” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Szegedi Úszó és Vízilabda 
Tömegsport Egylet (6726 Szeged, Pillich K. u. 14.) azon törekvésével, mely szerint 
az Algyő, belterület 1771/90 hrsz.-ú (a valóságban: 6750 Algyő, Sport u. 9.) 
ingatlanon, az Algyői Borbála Fürdőhöz kapcsolódóan ingatlanfejlesztési tárgyú 
sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetséghez benyújtsa és 
megvalósítsa, a társasági adó törvény (1996. évi LXXXI. tv. továbbiakban: Tao tv.) 
22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatást felhasználva. 
 

2. A Képviselő-testület az alábbi beruházás megvalósítását támogatja: 
 

− az Algyő, Sport u. 9. szám alatti Algyői Borbála Fürdő bővítése tornaterem 
kivitelezési munkáira. 

 

3. A tervezett beruházás összköltségéhez Algyő Nagyközség Önkormányzata önerőt 
nem biztosít, azt a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet a Tao tv. 22/C. § 
szerinti látvány-csapatsport támogatás felhasználásával kívánja megvalósítani. 
 

4. A Képviselő-testület tájékoztatja a Magyar Vízilabda Szövetséget, mint a pályázat 
befogadóját, hogy az Algyő, belterület 1771/90 hrsz.-ú ingatlan Algyő Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonában van, annak törzsvagyonában szerepel. 
 

5. Algyő Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Magyar Vízilabda Szövetséget, 
hivatkozva a Tao tv. 22/A. § (6a) pontjára, hogy az önkormányzat törzsvagyonában 
kívánja tartani az Algyő, belterület 1771/90 hrsz.-ú ingatlant legalább 15 évig, és a 
beruházás üzembe helyezését követően 30 napon belül vállalja, hogy tulajdonába 
veszi azt, ezért nem tartja szükségesnek a jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó 
nyilatkozat megtételét. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Algyő, belterület 
1771/90 hrsz.-ú ingatlanon a 2. pontban meghatározott beruházás megvalósulása 
érdekében a szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 



 

7. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Algyő Nagyközség 
Önkormányzata és a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet közötti 
„Együttműködési, üzemeltetési megállapodást” a jelen határozatban foglaltaknak 
megfelelően, a Támogató Okirat megküldését követő 15 napon belül készítse el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevitur Nkft. ügyvezető (cégkapun) 
4. Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylet (cégkapun) 
5. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport (e-mail útján) 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

105/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Tisza Volán Sport Club jégpálya 

ingatlanfejlesztési tárgyú TAO támogatási kérelemhez III. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tulajdonosi hozzájárulás a Tisza Volán Sport Club 
jégpálya ingatlanfejlesztési tárgyú TAO támogatási kérelemhez III.” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata és a 
Tisza Volán SC közötti „Együttműködési, üzemeltetési megállapodás az Algyő, 1806 
hrsz-ú és 1932 hrsz-ú ingatlanon található Jégpálya fejlesztésére” tárgyú szerződés 1. 
számú módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
4. Tisza Volán SC (cégkapun) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

Melléklet a 105/2022. (III.24.) Kt. határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
az Algyő, 1806 hrsz-ú és 1932 hrsz-ú ingatlanon található Jégpálya fejlesztésére 

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva 
 
amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok 
hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről a 

 
Megnevezés:  Tisza Volán Sport Club 
Székhely:   6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22. 
Képviseli:   Kővári Árpád elnök 
Adószáma:   19983233-2-06 
(a továbbiakban: TVSC), másrészről 
 
Megnevezés:  Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye:    6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Képviseli:   Molnár Áron polgármester 
Adószáma:   15726975-2-06 
(a továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi feltételekkel. 
 
 

Preambulum 
 
Felek megállapítják, hogy: 
 
▪ a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 55. §-a 

meghatározza az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait; 
 
▪ a Tisza Volán Sport Club sportfejlesztési programot dolgozott ki, melynek 

keretében az önkormányzattal együttműködve az Algyő, belterület 1806. hrsz.-
ú, valamint az Algyő, belterület 1932 hrsz-ú ingatlanon, az Algyő jégsátorhoz 
kapcsolódóan a Magyar Jégkorong Szövetséghez KE15848/2021/MJSZ számon 
benyújtott sportfejlesztési programját megvalósítsa, az alábbiak szerint: 

 
- Algyő jégsátor parkoló, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, kerítésépítés 

beruházás; 
- Algyő jégsátor hűtőbeton készítése beruházás. 

 
▪ jogszabályban foglalt és önként vállalt sporttal kapcsolatos önkormányzati 

feladatoknak a sportfejlesztési program megvalósításával történő ellátásában a 
jelen megállapodásban foglaltak szerint kívánnak együttműködni; 

 
▪ a Tisza Volán Sport Club igénybe kívánja venni a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § 
szerinti látvány-csapatsport támogatást; beruházást eszközöl a 2. bekezdésben 
meghatározott beruházások (Továbbiakban: Fejlesztés) elvégzésére és 
kialakítására, és vállalja a támogatott beruházás révén üzembe helyezett 



 

Fejlesztés 15 évi határozott időtartamú sportcélú hasznosítását a Tao tv. 22/C. § 
(6) bekezdésében foglaltak szerint; 

 
▪ a támogatás igénybevétele olyan létesítmények kialakítására, felújítására 

irányulhat, amelynek alapvető, közvetlen és kizárólagos rendeltetése, hogy a 
sportról szóló törvényben meghatározott sporttevékenységre használják. 

 
I. A szerződés tárgya 

 
1 Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, a 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Földhivatali Osztályánál Algyő, 
belterület 1806. helyrajzi számon-, valamint Algyő, belterület 1932. helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanon a Felek az Algyő jégsátorhoz kapcsolódó 
beruházásokat és fejlesztést hajtanak végre. 
 

2  A Fejlesztést a Tisza Volán Sport Club hajtja végre, és azt az üzembe helyezéstől 
számított 15 év határozott ideig sportcélú tevékenység folytatására hasznosítja a 
felek között később kötendő külön megállapodás szerint. 

 
3 A Fejlesztés megvalósítására beadott sportfejlesztési program szakmai 

megvalósítója a TVSC, a Magyar Jégkorong Szövetség segítségével, a társasági adó 
törvény (1996. évi LXXXI. tv., (TAO) 22/C. §-a szerinti látvány-csapatsport 
támogatást felhasználva.  

 
II. A szerződés célja 

 
1. Felek a jelen megállapodás feltételeit a szerződés céljának figyelembe vételével 

alakították ki és fogadták el, célja a Fejlesztés megvalósításától számított 15 évig 
történő, sportcélú, piaci alapú hasznosítási kötelezettség megvalósítására. 
 

2. A TVSC kijelenti, hogy részéről a jelen megállapodás célja az I/1. pontban 
meghatározott Fejlesztés megvalósítására és hasznosítása a Sporttörvényben és 
az Alapszabályban meghatározott feladatai hatékony ellátása, valamint a Tao. 
törvény vonatkozó rendelkezéseiben előírtak teljesítése érdekében. 

 
3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy részéről a jelen megállapodás célja a 

Sporttörvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatai megfelelő ellátása. 

 
III. Az együttműködés időtartama és jellege 

 
• Jelen megállapodás a mindkét Fél képviselője általi aláírás napjától lép hatályba 

és a Fejlesztés megvalósításától számított 15 éves határozott időre jön létre. 
 

• Amennyiben a Fejlesztés megvalósítása valamely akadályba ütközik, úgy a TVSC 
vállalja, hogy erről haladéktalanul, írásban értesíti az Önkormányzatot. 

 
 

IV. Finanszírozás 



 

 
1. Felek megállapodnak, hogy a beruházás [jelen megállapodás mellékletében 

rögzített] becsült teljes bekerülési költségének 70 %-os részét a társasági adó 
törvény (1996. évi LXXXI. tv. (TAO) 22/C. § szerinti látvány-csapatsport 
támogatásból a Tisza Volán Sport Club viseli. Felek megállapodnak továbbá, 
hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a beruházás teljes bekerülési költségének 
30 %-os részét, de a jelenleg hatályos képviselő-testületi határozat szerint: 
 
a.) az Algyő jégsátor hűtőbeton készítése beruházás összköltségéhez legfeljebb 
bruttó 23.669.896,- Ft összeget biztosít az Algyő Nagyközség Önkormányzata 
2022. évi költségvetése Fejlesztési tartalék sora terhére, 
 
b.) az Algyő jégsátor parkoló, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, kerítésépítés 
beruházás összköltségéhez legfeljebb bruttó 33.428.844,- Ft összeget biztosít az 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetése terhére, a Tisza Volán 
Sport Club részére. 
 

2. A Tisza Volán Sport Club a rendelkezésére bocsátott összeget, mint önrészt 
jogosult felhasználni a TAO tv. szerinti támogatás igénybevételéhez. 
 

3. Felek rögzítik, hogy a beruházás bekerülési költségének növekedése esetén új 
képviselő-testületi határozat meghozatala, és annak függvényében a 
megállapodás esetleges módosítása szükséges. 

 
4. Felek megállapodnak, hogy az önrész összegének rendelkezésre bocsátásához a 

sportfejlesztési program jóváhagyását követően külön Képviselő-testületi döntés 
szükséges. Felek rögzítik, hogy a képviselő-testületi döntésnek megfelelően a 
finanszírozás és az elszámolás tárgyában külön megállapodást kötnek. 

 
V. Üzemeltetési szabályok 

 
1. Felek kijelentik, hogy az üzemeltetésből adódó kötelezettségek és feladatok, 

valamint az azokból származó költségek a fejlesztés megvalósítását követően 
megkötött külön üzemeltetési megállapodás szerint oszlanak meg a Felek között. 
 

2. Önkormányzat vállalja, hogy az üzemeltetéshez szükséges mindennemű 
engedélyeket beszerzi, és azok költségeit vállalja.  

 
VI. A Jégpálya értékesítésére vonatkozó előzetes megállapodás 

 
1. A TVSC a Fejlesztés üzembe helyezését, a Magyar Állam javára történő jelzálogjog 

bejegyzését, illetve az Egyesület tulajdonjogának bejegyzését követően elkészíti a 
teljes beruházás elszámolását, melyet ellenőrzésre és elfogadásra beküld a Magyar 
Jégkorong Szövetség részére. 
 

2. Az VI.1. pontban meghatározott elszámolás elfogadást követően a TVSC - az 
Önkormányzat helyi sportfeladatainak ellátása céljára – az Önkormányzat 
tulajdonába kívánja adni a Fejlesztés tulajdonjogát, amelyre a Felek már most, 



 

jelen szerződés aláírásával elővásárlási jogot kötnek ki az Önkormányzat 
részére. 

 
3. Fentiek értelmében a VI.1. pontban meghatározott elszámolás elfogadást követően 

elkészítésre kerül a Jégpálya Önkormányzat felé történő értékesítésére vonatkozó 
szerződés, mely minden törvénynek – TAO, számviteli, ÁFA, illeték, stb. – megfelel, 
s az aláírást megelőzően kérelem formájában elküldésre kerül a Magyar Jégkorong 
Szövetség részére, hiszen a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó törvény 
előírja a tárgyi eszköz értékesítés lehetőségét, de 100 eFt felett ehhez szükséges a 
sportági szakszövetség hozzájárulása. 

 
VII. Felek jogai és kötelezettségei 

 
1. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonában lévő, a jelen 

megállapodás I/1. pontjában körülírt Ingatlanokat a TVSC birtokába bocsátja, 
ingyenesen a használatába adja a beruházás idejére, a Fejlesztés által elfoglalt 
területet illetően. A TVSC az így használatában álló Ingatlan-részen megvalósítja a 
Fejlesztést és azt hasznosítja. 
 

2. Az Önkormányzat jogosult a Fejlesztés megvalósulását folyamatosan figyelemmel 
kísérni, az építési területre a műszaki ellenőrrel egyeztettet módon, a vonatkozó 
jogszabályok betartásával belépni. 

 
3. A szerződő felek rögzítik, hogy a Fejlesztés, mint idegen tulajdonon végzett 

beruházási érték - a TVSC számviteli nyilvántartásába kerülnek kimutatásra. 
Felek megállapodnak, hogy a támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása 
során beszerzett, illetve létrejövő létesítmény és alkotórészei és egyéb 
vagyontárgyak tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett 
vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az 
Önkormányzatot illeti meg.  

 
4. Felek megállapodnak, hogy a kárveszély viselésének kötelezettsége az átadás 

napjával száll át az a TVSC és a beruházás befejezését követően az üzemeltetésre 
átadás napjával száll vissza az Önkormányzatra. 

 
5. A TVSC vállalja, hogy a kivitelező felelősségi körébe tartozó károkozás esetén a 

kivitelező által kötelezően megkötendő felelősségbiztosításából megtéríti az 
Önkormányzat esetleges kárát. Felek rögzítik, hogy a nyertes kivitelező köteles 
minimálisan a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú 
olyan építési-szerelési biztosítási szerződéssel rendelkezni, amely kellő fedezetet 
nyújt, és kiterjed a szerződés szerinti beruházás teljes körére, a káreseménnyel 
kapcsolatos költségekre (így különösen romeltakarítás, szakértői költségek), a 
meglévő és szomszédos építményekre is. A fentiek szerinti biztosításnak 
fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így 
különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben) keletkező károkra, 
a meglévő, megmaradó épületekben keletkező károkra, valamint tartalmazza a 
harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra kiterjedő 
felelősségbiztosítást is.  

 



 

6. A TVSC a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási 
szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 
munkanapon belül megküldi az Önkormányzatnak. 

 
7. A szerződő felek a Fejlesztés megvalósítása során kötelesek együttműködni, 

egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt 
kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt 
megadni.  

 
8. A TVSC kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a beruházás 

megvalósításának ellenőrzésére jogosult szerveknek a beruházás 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről az Önkormányzatot 
haladéktalanul tájékoztatja. 

 
9. Amennyiben a Fejlesztés bármely okból meghiúsul, a TVSC kötelezettséget vállal, 

hogy a meghiúsulás bekövetkeztekor megvalósult épületet, vagy épületrészt, 
illetve értéknövelő beruházásokat, az Önkormányzat számára adja át. 

 
10. A létesítményhez szükséges ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz és termálvíz 

csatlakozáshoz külön fejlesztési hozzájárulást a beruházás keretében nem kell 
elszámolni. Ezen csatlakozási lehetőségeket az Önkormányzata térítésmentesen 
biztosítja. A csatlakozáshoz szükséges beruházási költségek a 
generálvállalkozással kötött szerződésben finanszírozandóak. A létesítményhez 
szükséges elektromos csatlakozás díját a hálózati elosztó felé a generál 
vállalkozási díj terhére számolják el a felek. 

 
VIII. Szavatosság 

 
7. Önkormányzat szavatol azért, hogy az Ingatlanokon harmadik személynek nem 

áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Feleket a zavartalan használatban, 
valamint gátolná a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésében. 
 

8. A TVSC szavatol azért, hogy a Fejlesztésen harmadik személynek nem áll fenn 
olyan joga, amely akadályozná a Feleket a zavartalan használatban, valamint 
gátolná őket a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítésében. 

 
I X .  B i z a l m a s  i n f o r m á c i ó k ,  t i t o k t a r t á s  

 
1. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás és az annak teljesítése során 

megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, 
információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, 
illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű 
pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné – és 
amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít - a Felek üzleti titkát 
képezik. 

 
2. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen 

szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási 



 

kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen részére 
hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem 
hozhatják. 

 
X. Kapcsolattartás 

 
A megállapodás teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a felek 
által felhatalmazott személyek: 
 
Tisza Volán Sport Club részéről: 
Név: Pápai Miklós 
Beosztás: szakosztály vezető 
Telefon: 06 30/218-2627 
E-mail: szeged@squashclub.hu  
 
Önkormányzat részéről:  
 
Név: dr. Varga Ákos    Dukai Attila 
Beosztás: jegyző     Fejlesztési és Üzemeltetési csop. 
Telefon: 06 20/373-5583    06 20/466-5640,  

 06-62/517-511   06 62/517-517 
E-mail: jegyzo@algyo.hu    dukai.attila@algyo.hu 

 
XI. Záró rendelkezések 

 
• A jogviszony megszűnése esetén a Felek egymással kötelesek elszámolni 

együttműködésükből eredő kötelezettségek tekintetében. A jelen megállapodás 
megszűnése a Magyar Államot nem gátolja esetleges követelései behajtására 
vonatkozó jogában, illetve abban a jogában, hogy az esetlegesen felmerült 
kártérítési igényét érvényesítse. 
 

• Tekintettel a Tao tv. által meghatározott hasznosítási kötelezettségre, Felek 
kifejezetten elfogadják, hogy a Tao tv. 22/C. § szerinti támogatás igénybevételét 
és a Fejlesztés megvalósítását követően a megállapodás a határozott idő lejárta 
előtt nem kerülhet megszüntetésre. 

 
• 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. 
 

• 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. 
 

• Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket 
megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése 
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során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A 
Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát 
vagy jogos érdekét sértenék.  
 

• Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul (két napon belül) 
tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen 
Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését 
akadályozza vagy veszélyezteti. 
 

• Felek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben 
bármelyikük nyilvántartási adataiban, vagy más, jelen megállapodást érintő 
lényeges körülményében változás következik be. 

 
• A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) és az egyéb kapcsolódó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 

• 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. 

 
• Jelen megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél felhatalmazott 

képviselője útján aláírta. 
 

• Jelen megállapodást Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 105/2022. (III.24.) 
Kt. határozattal jóváhagyta. 

 
Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon, 5 
példányban írták alá. 

 
 
 
Kelt: Algyő, 2022. …………………..   Kelt: Algyő, 2022. március 24. 
 
 
 
………………………………………………………… ………………………………………………………. 

Tisza Volán Sport Club  Algyő Nagyközség Önkormányzata  
Kővári Árpád elnök Molnár Áron polgármester 

 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző:…………………………2022. …………………. 
 

Jogi ellenjegyző:……….………………………..2022. …………………. 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

106/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tisza Volán Sport Klub részére TAO Jégpálya beruházáshoz 

biztosított önerő elszámolása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tisza Volán Sport Klub részére TAO Jégpálya 
beruházáshoz biztosított önerő elszámolása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, belterület 1932. helyrajzi számú 
ingatlanon Jégpálya és öltöző épület létesítésére és gépészeti tartozékok beszerzésére a 
Tisza Volán Sport Club részére biztosított önkormányzati önerő elszámolását elfogadja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Tisza Volán SC (cégkapun) 
4. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

107/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Jégpálya és öltöző üzemeltetése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Jégpálya és öltöző üzemeltetése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, belterület 1932 helyrajzi számon 
megvalósuló jégpálya és öltöző üzemeltetését és hasznosítását a Tisza Volán 
Sport Club részére átadja a határozat mellékletét képező, „Együttműködési 
megállapodás az Algyő, belterület 1932 helyrajzi számon megvalósuló Jégpálya 
üzemeltetésére és hasznosítására 2. számú módosítása, módosításokkal egységes 
szerkezetbe” tárgyú megállapodás szerint, felhatalmazza a Humán és Ügyrendi 
Bizottságot a végleges megállapodás véleményezésére és jóváhagyására, ezt 
követően Polgármestert annak aláírására. 

 
2. Az Tisza Volán Sport Club kötelezettséget vállal arra, hogy Jégpálya és az Öltöző 

üzemeltetése kapcsán 2021. október 1. napjától a jelen szerződés aláírásáig 
felmerült közüzemi költségeket megtéríti az Önkormányzat és a Gyeviép Nkft. 
javára, a továbbszámlázott közüzemi számlák alapján, egy összegben 2022. május 
15. napjáig. A közüzemi költségek megfizetése ezt követően a megállapodásban 
foglaltak szerint terhelik a Tisza Volán Sport Clubot. 

 
3. A Képviselő-testület a Tisza Volán Sport Club által benyújtott üzemeltetési tervet 

tudomásul veszi, és a továbbiakban minden évben a szeptember havi soros 
Képviselő-testületi ülés alkalmával írásbeli beszámolót kér az üzemeltetés 
tapasztalatairól. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport (e-mail útján) 
5. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök (e-mail útján) 
6. Gyeviép Nkft. (cégkapun) 
7. Tisza Volán SC (cégkapun) 
8. Irattár 

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 

Melléklet a 107/2022. (III.24.) Kt. határozathoz 

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

Algyő, belterület 1932 helyrajzi számon megvalósuló Jégpálya üzemeltetésére 
és hasznosítására 

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

I. Preambulum 

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

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



 

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

III. Az együttműködés keretei 
 
1. Felek kijelentik, hogy a Jégpálya és az Öltöző vonatkozásában a jégkorong sportág 
magas rangú prioritást élvez, ezért a használat során elsődleges az Egyesület részére a 
jégkorong edzések és a jégkorong mérkőzések megtartása. 
 
2. Ennek keretében az Egyesület jelen együttműködési megállapodás hatálya alatt 
elsőbbséget élvez az edzések és meccsek kapcsán a számára szükséges jégidő 
megjelölésében (kiválasztásában). 
 
3. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy figyelembe veszi Algyő Nagyközség 
lakossága részére nyújtandó korcsolyázási lehetőségeket, valamint Felek 
együttműködnek a lakossági szabadidősport tevékenység folytatása kapcsán. Ennek 
keretében az Egyesület az Üzemeltetési feladatok ellátásába elsősorban 
Kedvezményezettet köteles bevonni. 
 



 

4. A 3. pontban foglaltakkal az Egyesület támogatja az Önkormányzat munkahely 
teremtő, ill. megtartó önkormányzati feladatait, ill. a jégidő kihasználtság növelésével és 
Kedvezményezett részére való átengedésével Kedvezményezettet bevételi forráshoz 
juttathatja. Az Egyesület és Kedvezményezett külön megállapodással rendezik a 3. 
pontban meghatározott jogviszonyukat. 
 
5. Az Egyesület kötelezettséget vállal, hogy más korcsolyázó sportágak képviselőivel, 
versenyzőivel, sportolóival együttműködik a létesítmény használata során. 
 
6. Az Egyesület az együttműködés keretein belül vállalja a Jégpálya és az Öltöző és az 
azokhoz kapcsolódó sportcélú és egészséges életmódot népszerűsítő szolgáltatások 
hasznosítását, együttműködik annak - a Tao. jogszabályoknak történő megfelelés 
melletti -, piaci alapon történő hasznosításában is. 
 
 

IV. Az üzemeltetési megállapodás tárgya, időtartama 
 
1. Az Egyesület jelen megállapodás aláírásával, a Tao tv. előírásai szerint, az üzembe 
helyezéstől számított 15 év határozott időtartamra a Jégpályát helyi sportfeladatok 
ellátásának céljára üzemelteti és hasznosítja 2021. október 1. napjától, 15 év határozott 
időtartamra. 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a 15 év határozott időtartamú határozott időtartamba – 
a Tao. tv-ben foglaltaknak eleget téve – beszámítják a korábbi fenntartási és 
üzemeltetési időszakot, így a Jégpálya vonatkozásában 2020. november 2. napjától 
kezdődik és 2035. november 1. napjáig szól, az Öltöző vonatkozásában 2021. október 1. 
napjától kezdődik és 2036. szeptember 30. napjáig szól. 
 
3. A határozott időtartam ellenére a felek kikötik és kihangsúlyozzák, hogy a jogviszony 
időtartama alatt bármelyik fél a másik féllel írásban közölt 6 hónapos felmondási idejű 
felmondással élhet (rendes felmondás). 
 
 

V. A megállapodás feltételei 
 
1. Az Egyesület jogosult a Jégpálya és az Öltöző területén sportcélú üzemeltetési 
tevékenységet, illetve sportrendezvényeket szervezni. 
 
2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a működőképesség megtartása, valamint a 
Jégpálya és az Öltöző Egyesületet terhelő üzemeltetési költségeinek biztosítása 
érdekében az Egyesület bevételekhez juttató vállalkozói tevékenységet folytasson (pl. 
reklámszerződések, belépődíjas rendezvények tartása stb.), feltéve, hogy az nem 
akadályozza, illetve rongálja az ingatlan funkciójának, állagának megtartását, és az 
alapfeladatok ellátását. A tárgyban a megkötött szerződések a jelen szerződés 
időtartamát nem haladhatják meg. 
 
3. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban foglaltak vonatkozásában 
első sorban Kedvezményezettet vonja be. 
 



 

4. Az Egyesület köteles a Jégpálya és az Öltöző őrzéséről, takarításáról, napi 
karbantartási feladatairól gondoskodni. 
5. Egyesület köteles a Jégpálya és az Öltöző nyitásáról, zárásáról, a vendégek 
beléptetéséről, a létesítmény tárgyi eszközeinek felügyeletéről gondoskodni. 
 
6. Egyesület köteles és jogosult megfelelő számú, szakmailag képzett személyzet 
biztosításával a Jégpálya és az Öltöző nyitva tartásához, hasznosításához, rendben 
tartásához és őrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. 
 
7. Az Egyesület vállalja a Jégpálya és az Öltöző – az üzemeltetésre vonatkozó mindenkor 
hatályos jogszabályok és az üzemeltetési szabályzat betartásával – üzemeltetését, az 
állagmegóvási, karbantartási, javítási munkálatok elvégzését. 
 
8. Az üzemeltetés kiterjed az üzemeltetés során felmerülő közüzemi költségek (víz, 
villamos energia, szennyvíz, szemétszállítás) viselésére. Az Egyesület kötelezettséget 
vállal arra, hogy Jégpálya és az Öltöző üzemeltetése kapcsán 2021. október 1. napjától a 
jelen szerződés aláírásáig felmerült közüzemi költségeket megtéríti az Önkormányzat és 
a Kedvezményezett javára, a továbbszámlázott közüzemi számlák alapján, egy 
összegben 2022. május 15. napjáig. 
 
9. Az Egyesület köteles a közmű szolgáltatóknál a mérőórákat jelen szerződés aláírásától 
számított 15 napon belül nevére íratni, valamint a Jégpálya és az Öltöző üzemeltetéséhez 
szükséges közüzemi szerződéseket saját nevére megkötni. Vállalja, hogy ezen közüzemi 
szerződések szerint a közüzemi szolgáltatók részére a szolgáltatási díjat (víz, csatorna, 
gáz, elektromos energia, fűtés, hulladékszállítási szerződések), valamint a telefon-, 
kábel- és internethasználat díjait esedékességig megfizeti. Amennyiben a mérőórák 
átíratása aránytalan nehézségekbe ütközik, úgy az Önkormányzat és a Kedvezményezett 
hozzájárul ahhoz, hogy a közüzemi szolgáltatónál az Egyesület „Fizető”-ként kerüljön 
feltüntetésre. 
 
10. Amennyiben a 9. pontban foglaltak a közüzemi szolgáltató részéről elutasításra 
kerülnek, úgy a közüzemi számlákat az Önkormányzat és/vagy a Kedvezményezett az 
Egyesület részére a beérkezéstől számított 5 napon belül tovább számlázza. A számla 
megtérítésére az Egyesület az átvételtől számított 15 napon belül köteles. 
 
11. Egyesület vállalja, hogy a Jégpálya és az Öltöző teljeskörű üzemeltetési, karbantartási 
feladatait maradéktalanul ellátja.  
 
12. Felek rögzítik, hogy a Jégpálya és az Öltöző üzemeltetésével járó mindennemű 
költség az Egyesületet terheli. 
 
13. Egyesület az üzemeltetés keretében: 

• köteles és jogosult a Jégpályát és az Öltözőt érintő, jelen időpontban hatályos 
jogviszonyok tekintetében a jogait teljes körűen gyakorolni, és kötelezettségeit 
teljes körűen teljesíteni; 
• a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni; 
• a Jégpálya és az Öltöző üzemeltetési tervét és szolgáltatási költségtervét évente, a 
szeptember havi soros képviselő-testületi ülésen bemutatni, a folyamatos 
működtetés és hasznosítás biztosítása érdekében; 



 

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

 
14. Az Önkormányzat szavatol azért, hogy az üzemeltetésre átadott Jégpálya és az Öltöző 
az átadáskor üzemeltetésre alkalmas állapotban van, az üzemeltetéshez szükséges 
dokumentációkat (tulajdonosi jogosultságot igazoló dokumentumok, megvalósulási terv, 
hatósági engedélyek, stb.) az átadáskor az Egyesület rendelkezésére bocsátja. A Jégpálya 
és az Öltöző átadása-átvétele közösen felvett jegyzőkönyvvel történik. 
 
15. Az üzemeltetéshez szükséges hatósági előírások folyamatos betartása az Egyesület 
kötelezettsége és felelőssége. Egyesület a hatósági előírások és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés kötelezettségének megszegése esetén köteles az 
ebből származó kár, büntetés teljes körű megfizetésére. 
 
16. Az Egyesület az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a 
Jégpályán és az Öltözőn a szokásos állagmegóvás, karbantartás (javítás) körét 
meghaladó változtatást, átalakítást végezni. Az Önkormányzat – előzetes egyeztetést 
követően – külön megállapodás keretében vállalhatja a Jégpálya üzemeltetése során 
felmerülő felújítási, beruházási kiadások biztosítását. 
 
17. Az Önkormányzat az Egyesület szükségtelen zavarása nélkül jogosult ellenőrizni a 
Jégpálya és az Öltöző használatát, annak állapotát. Az Egyesület a rendeltetés- vagy 
szerződésellenes használatból bekövetkezett kárért teljes körű felelősséget vállal. 
 
18. Az Egyesület a továbbiakban minden évben a szeptember havi soros Képviselő-
testületi ülés alkalmával írásban beszámol az Önkormányzatnak az üzemeltetés 
tapasztalatairól.  
 



 

19. Amennyiben a rendeltetésellenes vagy nem a jelen szerződés szerinti 
üzemeltetésből, használatból bekövetkezett károkozás történik, azt az Egyesület köteles 
saját költségén haladéktalanul helyrehozni, ellenkező esetben az Önkormányzat jogosult 
a kárt az Egyesület költségén elhárítani, és jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
 
20. Az Önkormányzat költségvetési forrás hozzárendelése nélkül járul hozzá a Jégpálya 
üzemeltetéshez.  
 
21. A szerződésben foglalt tevékenységen felül jelentkező eseti, előre nem kalkulálható, 
az üzemeltetés érdekében felmerülő kiadások tekintetében, előfordulásuk alkalmával, a 
Felek külön megállapodása szerint kerülnek rendezésre. 
 
22. Kapcsolattartás: 
 
Az Önkormányzat kapcsolattartója:   Dukai Attila, 06-20/466-5640, 

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

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

e-mail: szeged@squashclub.hu 
 
 

VI. A Jégpálya és az Öltöző értékesítésére vonatkozó előzetes megállapodás 
 
 
1. A Jégpálya értékesítésére vonatkozó előzetes megállapodás 
 
1.1. Az Egyesület a beruházás üzembe helyezését, a Magyar Állam javára történő 
jelzálogjog bejegyzését, illetve az Egyesület tulajdonjogának bejegyzését követően 
elkészíti a teljes beruházás elszámolását, melyet ellenőrzésre és elfogadásra beküld a 
Magyar Jégkorong Szövetség részére. 
 
1.2. Az VI.1.1. pontban meghatározott elfogadást követően az Egyesület - az 
Önkormányzat helyi sportfeladatainak ellátása céljára – az Önkormányzat tulajdonába 
kívánja adni a Jégpálya tulajdonjogát, amelyre a Felek már most, jelen szerződés 
aláírásával elővásárlási jogot kötnek ki az Önkormányzat részére. 
 
1.3. Fentiek értelmében a VI.1.1. pontban meghatározott elfogadást követően 
elkészítésre kerül a Jégpálya Önkormányzat felé történő értékesítésére vonatkozó 
szerződés, mely minden törvénynek – TAO, számviteli, ÁFA, illeték, stb. – megfelel, s az 
aláírást megelőzően kérelem formájában elküldésre kerül a Magyar Jégkorong Szövetség 
részére, hiszen a látvány-csapatsport támogatására vonatkozó törvény előírja a tárgyi 
eszköz értékesítés lehetőségét, de 100 eFt felett ehhez szükséges a sportági 
szakszövetség hozzájárulása. 
 
 
 
 

mailto:szeged@squashclub.hu


 

2. Az Öltöző értékesítésére vonatkozó előzetes megállapodás 
 
2.1. Az Egyesület kijelenti, hogy a beruházás építési engedélyhez kötött, amely helyi 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon valósul meg, és az üzembe helyezését követő 
30 napon belül a tulajdonos a helyi önkormányzat részére át kívánja adni, ezért a TAO 
tv. 22/C. § (6a) bekezdése értelmében a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog-
bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. 
 

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

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

 
 

VIII. Egyéb rendelkezések 
 

1. Felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt fél nevében a jelen megállapodás 
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Elismerik továbbá, hogy a képviseleti 
hibával összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel 
tartoznak. 
 
2. Jelen megállapodás kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával 
módosítható vagy szüntethető meg. Felek minden, joghatást is kiváltó nyilatkozatukat 



 

írásban kötelesek egymás felé megtenni. A kapcsolattartás, mely döntés- előkészítést, 
jognyilatkozat előkészítést segít elő, elektronikus levél formájában is lehetséges. 
 
3. Felek jelen megállapodás teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető 
jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és 
egymással kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni 
minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét sértenék.  
 
4. Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul (két napon belül) 
tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen 
Megállapodásból eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését 
akadályozza vagy veszélyezteti. 
 
5. Felek kölcsönösen haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben bármelyikük 
nyilvántartási adataiban, vagy más, jelen megállapodást érintő lényeges körülményében 
változás következik be. 
 
6. Megszűnik az üzemeltetési jogviszony az alábbi esetekben: 
 

− a határozott idő elteltével,  
− az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napjával, 
− közös megegyezéssel a felek a jogviszonyt bármikor megszüntethetik, 
− a Feleket a IV.3. pontban írtak szerint megilleti a 6 hónapos időtartamú rendes 

felmondás joga, 
− súlyos szerződésszegés esetén mindkét felet megilleti a másik féllel írásban 

közölt, indokolással ellátott azonnali felmondás joga. 
 

7. A jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a felek egymással 
elszámolnak, az Egyesületet megilleti az általa saját költségen beépített és elvihető 
berendezések elvitelének joga. 
 
8. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése 
esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek 
együttműködni. Erre a tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 5 napon 
belül az Egyesület köteles az Önkormányzat részére átadni minden, a jelen Szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumot, iratot, dokumentumot.  
 
9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
10. 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. 
 
11. Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba, annak rendelkezéseit Felek 
magukra nézve 2021. október 1. napjától kötelezőnek tekintik. Ezzel egyidejűleg a Felek 



 

által az Algyő, belterület 1932 helyrajzi számon megvalósuló Jégpálya üzemeltetésére 
és hasznosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás és annak 1. számú 
módosítása hatályát veszti. 
12. Jelen megállapodást Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 107/2022. (III.24.) Kt. 
határozattal jóváhagyta. 
 
Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon 5 eredeti példányban jóváhagyólag 
aláírták.  
 
 
 
Kelt: …………………………… Kelt: ……………………………  Kelt: …………………………… 
 
 
 
 

…………………………….. …………………………….. …………………………….. 
Algyő Nagyközség 

Önkormányzata 
Tisza Volán SC Gyeviép Nkft. 

Képv.: Molnár Áron Képv.: Kővári Árpád Képv.: Kövér Imre 
polgármester elnök ügyvezető 

 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

108/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: 2022. évi április havi rendes képviselő-testületi ülés időpontjának 

meghatározása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2022. évi április 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) bekezdésére értelmében: 
 

2022. április 21. napjáról 2022. április 28. napján 9:00 órára 
 

halasztja a 2022. évi április havi képviselő-testületi ülés időpontját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai (e-mail útján) 
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetők (e-mail útján) 
5. ANKÖ intézményei (hivatali kapun) 
6. ANKÖ gazdasági társaságai (cégkapun) 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

109/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március 24. 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 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

110/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő külterület 01722/2 és 1725/2 hrsz. alatti ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adása  
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Füzesy István alpolgármester „Algyő külterület 01722/2 és 1725/2 
hrsz. alatti ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása” tárgyú előterjesztését, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdése c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
ATIVIZIG vagyonkezelésében) lévő Algyő külterület 01722/2 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, „kivett saját használatú út” megnevezésű, 3314 m² területnagyságú 
ingatlan és az Algyő külterület 01725/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
„kivett saját használatú út” megnevezésű 334 m² területnagyságú ingatlanok 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években jelentős beruházások 
eredményeként szabadstrandot, valamint két (Tiszavirág, Szt. Anna) kedvtelési célú 
kikötőt létesített, amelyeket a két érintett ingatlanon keresztül lehet megközelíteni. 
A jelzett helyszínek megközelíthetőségének biztosítása, és az utak megfelelő 
karbantartása szükséges a zavartalan üzemeltetés biztosítására.  
Ez alapján az érintett ingatlanok tulajdonba adására vonatkozó igény felhasználási 
célja az Önkormányzat turisztikai célkitűzéseinek megvalósítása, az abba bevont 
területek, objektumok megközelíthetőségének biztosítása, az ehhez szükséges 
megfelelő szintű beruházások, karbantartások tulajdonosként történő 
kivitelezhetősége. 
A segítendő feladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, 
különösen: 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 
való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), valamint  
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok. 
 

3. Algyő Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 
 



 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő külterület 
01722/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „kivett saját használatú út” 
megnevezésű, 3314 m² területnagyságú ingatlan és az Algyő külterület 01725/2 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „kivett saját használatú út” megnevezésű 334 
m² területnagyságú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő külterület 
01722/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „kivett saját használatú út” 
megnevezésű, 3314 m² területnagyságú ingatlan és az Algyő külterület 01725/2 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, „kivett saját használatú út” megnevezésű 334 
m² területnagyságú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja.  
 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy bízza meg az A.N.Z.S.Ó. 
2001 Kft-t a szükséges értékbecslés elkészítésével, és azt küldje meg az MNV Zrt. 
Észak-Magyarországi és Alföldi Regionális Területi Irodának. 
 

8. A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat vállalja az ingyenes 
tulajdonba adással járó, az Önkormányzatot terhelő kötelezettségeket: a nemzeti 
vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől 
számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles 
hasznosítani, valamint állagát megóvni azzal, hogy a juttatási cél megvalósítása 
érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási 
kötelezettség megszegésének; az átruházott vagyon hasznosításáról évente 
beszámol a vagyont átadó szervezet felé; az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon 
e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési 
tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a 
tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó 
szerv kérelmezi. 
 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy határozott kérelemként a 
Képviselő-testületi határozatot, mint tulajdonba adásra vonatkozó igényt küldje meg 
az MNV Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi Regionális Területi Irodának. 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Füzesy István alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. MNV Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi Regionális Területi Iroda (cégkapun) 
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport (e-mail útján) 
6. Irattár 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. március 24. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

111/2022. (III.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. március hó 24. 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: 


