
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

118/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2022. április 28. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 

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

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
2/2021.(II.26.) Ör. módosítása (IV.) 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámoló 
Pénzmaradvány elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésének 
éves összefoglaló jelentésről 
Előterjesztő: Jegyző 

4. Gyermektáboroztatási Alap felhasználására érkezett támogatási kérelmek 
elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyevikult Nkft. között létrejött 
Közművelődési megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

6. TOP-PLUSZ-3.3.2-21 – Algyői Egyesített Szociális Intézmény pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Polgármester 

7. TOP PLUSZ Csapadékvíz - tervezési szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

8. TOP PLUSZ Közlekedésbiztonság - tervezési szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Korsó utcai ipari területek hasznosítása  
Előterjesztő: Polgármester 

11. Horgásztanya ingyenes használatba adása az Algyői Természetvédő 
Horgászegyesület részére 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

14. Egyebek 



 
Zárt ülés 

15. Az Algyő, belterület 984 hrsz. (valóságban: Algyő, Kastélykert u. 46.) szám alatti 
ingatlan ügyében elővásárlási jog gyakorlása 
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. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

119/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elfogadása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló beszámolót 3.311.940 eFt halmozódás mentes bevételi-, és 
1.886.857 eFt halmozódás mentes kiadási főösszeggel hagyja jóvá. 

 
2. A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványt 1.425.083 eFt-tal hagyja jóvá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport (e-mail útján) 
4. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló (cégkapun) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

120/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi belső 

ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 
2021. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2021. évi belső ellenőrzés éves 
összefoglaló jelentését az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a belső ellenőrzési 
jelentésben megfogalmazott hiányosság megszüntetésére tett intézkedés további 
végrehajtására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. (hivatali kapun) 
4. Gyeviép Nkft. (cégkapun) 
5. Algyői Szivárvány Óvoda (hivatali kapun) 
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. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

121/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyermektáboroztatási Alap felhasználására érkezett támogatási 

kérelmek elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyermektáboroztatási Alap felhasználására 
érkezett támogatási kérelmek elbírálása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő valamennyi 
gyermektáboroztatási pályázat esetében egységesen, 1.500,- Ft/fő/nap összeggel 
támogatja a 18 év alatti, algyői lakcímmel rendelkező gyermekek táboroztatását. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződések 

előkészítésére, melyek tartalmazzák a támogatás elszámolásának szabályait is. 
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási szerződések aláírására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi- és Adócsoport (e-mail útján) 
4. Pályázók (Juhász Rita által) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

122/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyevikult Nkft. között 

létrejött Közművelődési megállapodás felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyevikult 
Nkft. között létrejött Közművelődési megállapodás felülvizsgálata” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja az Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyevikult 
Kulturális és Művelődési Nonprofit Kft. között létrejött Közművelődési 
megállapodást. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Felek képviselőit a Közművelődési 

megállapodás aláírására, és felkéri a Jegyzőt, hogy azt az Önkormányzat 
honlapján (www.algyo.hu), valamint a Gyevikult Nkft. ügyvezetőjét, hogy a 
Gyevikult Nkft. honlapján (www.gyevikult.hu), valamint a gazdasági társaság 
székhelye szerinti közművelődési intézményben (Algyői Faluház, 6750 Algyő, 
Búvár u. 5.) tegye közzé. 

 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevikult Nkft. (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: 
  

http://www.algyo.hu/
http://www.gyevikult.hu/


Melléklet a 122/2022. (IV.28.) Kt. határozathoz 
 

Közművelődési megállapodás 
 

 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: Molnár Áron 
polgármester, továbbiakban, mint Megbízó, 
 
másrészről a Gyevikult Kulturális és Művelődési Nonprofit Kft. (Székhely: 6750 Algyő, 
Búvár u. 5., továbbiakban: Gyevikult Nkft.) képviseli: Kovács László ügyvezető, a 
továbbiakban, mint Megbízott között az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 
 
 

Általános rendelkezések 
 
I. Előzmények: 
 
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2018. február 22. napjától közművelődési megállapodás 
áll fenn az Önkormányzat közművelődési tevékenységének biztosítására. Felek az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2018. (II.15.) számú határozatával 
elfogadott Közművelődési megállapodást határozatlan időtartamra kötötték. 
 
Felek kijelentik, hogy a közművelődés területén - egymás érdekeinek kölcsönös 
figyelembevételével – továbbra is együtt kívánnak működni. Tevékenységük 
összehangolásával és lehetőségeik színvonalas kihasználásával a közművelődési 
szolgáltatás minőségi javítását, a település és lakosságának érdeke és igénye szerinti 
választék bővítését célozzák meg. 
 
2. Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti megállapodás alapján fennálló, és a 
közművelődési feladatellátásra szóló jogviszonyukat fenn kívánják tartani, azonban a 
megállapodásban foglalt rendelkezéseket felül kell vizsgálni a megváltozott jogszabályi 
környezetre tekintettel. 
 
Felek a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a jelen 
közművelődési megállapodásban foglaltak szerint kívánják szabályozni, így a közöttük 
fennálló 1. pont szerinti megállapodást 2022. április 30. napjával közös megegyezéssel 
megszüntetik, annak helyébe a jelen közművelődési megállapodás lép. 
 
Felek a közöttük fennálló, közművelődési tevékenység ellátására irányuló jogviszonyra 
a jelen közművelődési megállapodásban foglaltakat rendelik alkalmazni 2022. május  
1. napjától. 
 
 
II. A megállapodás tárgya: 
 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 



közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok, különösen a kulturális 
szolgáltatás; a kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Kultv.) 76. § (1) (2) bekezdése alapján a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása, a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében, 
a Kult, 79. §-ában foglaltak szerint az Önkormányzat a Gyevikult Nkft.-vel az alábbi 
közművelődési megállapodást köti az együttműködés részletes szabályozása érdekében. 
 
Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat nem közművelődési 
intézmény fenntartásával, hanem - élve a Kult. törvény 78/1. § (1) bekezdésében szereplő 
felhatalmazással - közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési 
megállapodással kívánja biztosítani a Megbízott, mint kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság révén. A Felek rögzítik, hogy Megbízott közművelődési intézmény 
működtetője lehet a Kultv. 77. § (2) bekezdése értelmében, és a közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 
Rendelet) 2. § 2. pontja alapján feladatellátónak minősül. 
 
2. Megbízott vállalja Algyő Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén az 
Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak alapítása során meghatározott 
alap, kiegészítő és célszerinti tevékenységek maradéktalan ellátását a 3. pontban 
részletezettek szerint, a közművelődési tevékenység szakszerű, színvonalas és 
folyamatos ellátását, mely feladatellátás során biztosítja a Kultv. 2-4/A. §-aiban foglalt 
alapelvek érvényesülését.  
 
3./A társaság TEÁOR szerinti közhasznú főtevékenysége:  
 
91.0 Közművelődési intézmények tevékenysége- közhasznú tevékenység 
Az Nkft. közhasznú célszerinti tevékenységi köre:  
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
85.51 Sport-, szabadidős képzés 
85.52 Kulturális képzés 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 
86.90 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
90.04 Művészeti létesítmények működtetése 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 
 
III. A megállapodás tárgyi feltételei: 
 
1. Az Önkormányzat a közfeladat ellátásához szükséges ingatlanokat és vagyontárgyakat 
a 2018. január 25. napján a 35/2018. (I.25.) Kt. határozattal jóváhagyott vagyonkezelési 
szerződéssel rendelkezésre bocsátja a Megbízott részére. 
 



 
Közösségi színtér elnevezése 
(működtető: Gyevikult Nkft.) 

Címe 

Algyői Faluház 6750 Algyő, Búvár u. 5. 
Civil Szervezetek Háza  6750 Algyő, Kastélykert utca 38. 
Algyői Tájház 6750 Algyő, Kastélykert utca 42. 
EzerJóHáz 6750 Algyő, Kastélykert utca 44. 
Alkotóház 6750 Algyő, Kastélykert utca 106. 

 
 
A fentiek alapján az Önkormányzat megbízza Megbízottat saját közművelődési 
intézménye, az Algyői Faluház, mint a Gyevikult Nkft. székhelye és telephelyei 
működtetése útján, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával, annak érdekében, 
hogy Algyő településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő 
rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közművelődési 
alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott 
működési feltételek rendelkezésre álljanak. 
 
2. A Gyevikult Nkft. vállalja a székhelye szerinti épület, mint művelődési ház és 
telephelyei szerinti épületek, mint közösségi színterek üzemeltetését a közművelődési 
feladatok ellátása érdekében - a 2021. október 21. napján a 75/2021. (X.21.) Kt. 
határozattal jóváhagyott - a Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú függelékében 
meghatározott nyitva tartás szerint. 
 
Az Algyői Faluház minimális nyitvatartási rendje: hétköznapokon 8:00 óra és 18:00 óra 
között, az Algyői Tájház hétköznap legalább három napon, napi négy órában. A többi 
közösségi tér esetében a programok, rendezvények időpontjában, illetve előre 
egyeztetett időpontoknak megfelelően. A művelődési célú nyitvatartási idő a 
rendezvények esetén azok időtartamához igazodik.  
 
 
IV. A megállapodás személyi feltételei: 
 
A Megbízott a közművelődési célú nyitvatartási idő alatt a közművelődési feladatok 
ellátásához megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel - a kulturális intézményben 
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú 
mellékletének 9. pontja követelményeinek megfelelő, az EMMI rendelet 2. § 3. 
pontja szerinti szakképzettségű -  közművelődési szakembert köteles biztosítani. 
 
 
V. A biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások köre és díja: 
 
1. Az Önkormányzat kiköti, Megbízott pedig kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes 
használatra átengedett épületeket a Kultv. 76. §-ban foglaltaknak megfelelően 
működteti, és ellátja az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az alábbiakban 
meghatározott részletezés szerint: 
 



a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek végzésére és a művelődő közösségek számára 
helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez feltételek biztosítása, azok állandó fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, az iskolarendszeren kívüli 
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, 
d) a nagyközség környezeti, szellemi, művészeti, kulturális értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, fejlesztése, 
e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, 
h) az egyetemes, a nemzeti, a helyi nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, befogadás elősegítése, állami, nemzeti és helyi ünnepek kultúrájának 
gondozása, 
i) rendezvények szervezése, illetve technika, helyiség biztosítása szükség szerint 
különösen Algyő Nagyközség Önkormányzat évi rendezvényterve szerinti programok 
esetén, nemzeti, állami és Önkormányzati ünnepeken és az önkormányzat egyéb 
rendezvényein, 
j) az önkormányzat nevelési, oktatási intézményei által működtetett együttesek, 
kézműves csoportok tevékenységéhez – igény és egyeztetés után – színtér biztosítása, 
nyilvános bemutatkozásukhoz fellépési lehetőség teremtése, bemutatók, kiállítások 
rendezése, 
k) fiatalok szabadidejének hasznos, biztonságos eltöltéséhez helyiség biztosítása, 
l) éves program szerint irodalmi estek, hangversenyek, kiállítások szervezése, 
m) közreműködés az állami, nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók, valamint egyházi 
ünnepek megszervezésében és operatív lebonyolításában, 
n) helyi kiemelkedő tehetségű alkotóművészek menedzselése, 
o) helyi társadalom kapcsolatrendszereinek, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése, támogatása, 
p) Különféle rétegprogramok rendszeres biztosítása (életkori, foglalkozási, iskolai 
végzettség, érdeklődési körök szerinti, stb.), 
q) civil közösségek által igényelt szolgáltatások teljesítése, 
r) egyéb művelődési lehetőségek, információs szolgáltatás biztosítása tevékenység 
keretén belül. 
 
2. Megbízott biztosítja a térítésmentes igénybevétel lehetőségét az arra jogosult 
csoportok számára az épületek nyitvatartási ideje szerint, az Algyő Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete figyelembe vételével. 
 
Térítésmentesen biztosítható közösségi tér Algyő Nagyközség művelődő 
közösségei részére, jótékonysági rendezvényekhez, társadalmi részvételt elősegítő 
eseményekhez, nem bevételes közösségi programokhoz, kulturális 
rendezvényekhez, fórumokhoz. Amennyiben a közösségi terek térítésmentes 
igénybevételét igénybevevő min. 30 nappal a rendezvény előtt Megbízottal egyezteti, 
Megbízott a szabad kapacitások függvényében köteles azt biztosítani, amennyiben az 
igénybevevő a tűzvédelmi szabályzatot és a házirendet elfogadta. 



Díjmentes szolgáltatásként a közművelődési tevékenységek közül az végezhető, amely 
az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénnyel nem jár, vagy amelynek 
összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az önkormányzat 
teljes mértékben céltámogatásként biztosította. 
 
Díjköteles szolgáltatásként a közművelődési tevékenységek közül az végezhető, 
amelynek az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénye van, vagy amelynek 
összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az önkormányzati 
támogatás csak részben finanszírozza. Díjköteles továbbá az egyéb, nem kulturális célú 
vagy üzleti tevékenység. 
 
A szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatos 
összes bevétel (a szolgáltatási díj, a saját bevétel, és a támogatások együttes összege) a 
közművelődési tevékenység esetében a közvetlen költségekre; egyéb, nem kulturális 
célú vagy üzleti tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek együttes 
összegére fedezetet nyújtson. A szolgáltatási díjakat Megbízott az éves üzleti tervében 
állapítja meg. 
 
Megbízott a Szervezeti és Működési Szabályzatában nevesített szolgáltatásokat 
nyújthat térítés ellenében: irodai ügyviteli szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, 
szkennelés stb.), rendezvények, kiállítások szervezése, előadások megtartása, 
hangosítás, rendezvények technikai biztosítása, eszközök kölcsönzése. 
 
Megbízott jogosult belépődíjas kulturális, szórakoztató és szabadidős rendezvények 
szervezésére, melyek kiegészítik az alapszolgáltatások, valamint a települési 
rendezvények programkínálatát, de nem veszélyeztethetik ezen feladatok ellátását. 
 
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendezvények és 
ünnepségek céljára a Képviselő-testület által évenként elfogadott rendezvényterv 
alapján, illetve a polgármester kérésére egyéb a rendezvénytervben nem tervezett 
alkalmakra térítésmentesen biztosít helyiséget, szervező személyt, technikát. Megbízott 
felelős a nagyközség ünnepségek, valamint nagyrendezvények előkészítéséért és 
lebonyolításáért. 
 
Algyő Nagyközség kiemelt közművelődési rendezvényei: 
 

- Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő ünnepség 
- Algyői Falunapok 
- Szent Anna napi búcsú 
- Szent István király ünnepe 
- Algyő Napja ünnepségsorozat 
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő ünnepség 
- Adventi ünnepségsorozat. 

 
 
 
 
 
 
 



VI. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre: 
 
1. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre Algyő Nagyközség lakosai és 
az általuk létrehozott művelődő közösségek, azonban a közművelődési 
alapszolgáltatások igénybevétele nem lakcímhez kötött, azokban a megállapodásban 
rögzítettek szerint bárki részesülhet. 
2. Megbízott közművelődési tevékenységét és jelen megállapodásban vállalt 
feladatainak ellátását politikai, vallási, világnézeti elkötelezettség, bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés - nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi 
hovatartozás, vagyoni, születési különbségtétel - nélkül végzi. 
 
3. Megbízott köteles az általa biztosított közművelődési lehetőségek 
nyilvánosságra hozataláról gondoskodni. 
 
4. Megbízott a közművelődési alapszolgáltatás szakmai taralmának kialakításában 
együttműködik a település lakosságával, önszerveződő közösségeivel, a tartalmakra 
vonatkozóan javaslatot gyűjt, a megvalósuló szolgáltatásokkal kapcsolatban véleményt 
kér. 
 
 
VII. A megállapodás pénzügyi feltételei: 
 
1. Megbízott minden év november 15. napjáig – az önkormányzat költségvetési 
koncepciójának összeállításához – a következő évre vonatkozó előzetes üzleti tervet 
dolgoz ki, illetve nyújt be a Képviselő-testület felé, amelyben meghatározza az 
ellenszolgáltatás mértékét, valamint a működéshez szükséges támogatás összegét. 
 
A Képviselő-testület az üzleti terv megtárgyalása után a jóváhagyott összeget a tárgyévi 
költségvetésébe beépíti. 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátásáért a tárgyévi 
költségvetésében jóváhagyott általános működési célú támogatás folyósítását vállalja, a 
folyamatos likviditás biztosítása érdekében a Gyevikult NKft. üzleti tervében 
elfogadottaknak megfelelően. 
 
2. Az 1. pont szerinti támogatáson felül Algyő Nagyközség Önkormányzata a GYEVIKULT 
Nkft. közművelődési feladatainak finanszírozására a Gyevikult NKft. üzleti tervében 
elfogadottaknak megfelelő összegben támogatás folyósítását vállalja számla ellenében 
ellenszolgáltatásként. 
 
3. A működési támogatás átutalásának pénzügyi ütemezése minden hónap 5. napjáig, a 
GYEVIKULT Nkft. tárgyévi üzleti terve alapján történik. 
 
4. A támogatás felhasználásáról havonta, és év végén összesítő kimutatással (bér, dologi 
kiadások, bevételek) el kell számolni az Önkormányzat felé. Az elszámolásról szóló 
kimutatást a Pénzügyi csoportnak kell leadni. 
 
5. A megállapodásban szereplő támogatás ütemezését felhasználását a Gyevikult Nkft. 
elfogadja, és tudomásul veszi. 
 



6. Megbízott vállalja, hogy a közművelődési feladatok ellátását a Kultv. ide vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően végzi. 
 
 
VIII. Vegyes rendelkezések: 
 
1. Megbízott jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok 
ellátásán kívül a közművelődési törvény és a helyi közművelődési rendelet céljaival 
egyező közművelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon. Ez azonban semmilyen 
módon nem veszélyeztetheti ezen megállapodás feladatainak hatékony és 
szerződésszerű megvalósítását. Megbízott köteles törekedni az épület és a 
szolgáltatások minél színvonalasabb és gazdaságosabb üzemeltetésre. Ennek keretén 
belül a társaság részére vagyonkezelésbe átadott épületeket a közművelődési 
feladatellátás sérelme nélkül szórakoztató és egyéb rendezvények (pl. lakodalom, 
ballagás) céljára bérbe adhatja. A rendezvény felügyeletét ebben az esetben is 
biztosítani kell. Megbízott jogosult szponzori támogatások gyűjtésére. 
 
2. Megbízott képviselője kijelenti, hogy a jelen megállapodással átvett közművelődési 
feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, valamint a 
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, azokat betartja.  
 
3. Az Önkormányzat kiköti, hogy az ingyenes használatba átengedett épületek kizárólag 
a Gyevikult Nkft. tevékenységi körébe tartozó, valamint a közművelődési 
megállapodásban kikötött célra, illetve tevékenységre használható. Az intézményben 
politikai pártok nem alakíthatók és nem működtethetők, rendezvényeket egyenlő 
feltételek biztosítása mellett kivételesen térítés ellenében tarthatnak. Az Önkormányzat 
az ellenérték nélküli használatra átengedett épület és ingóságok vonatkozásában 
tulajdonjogát fenntartja.  
 
4. Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik meg, amely 2022. május 1. napján lép 
hatályba. 
 
5. Jelen szerzo de st a Felek ko zo s megegyeze ssel e s í ra sban mo dosí thatja k. 
 
6. Jelen szerződés bármelyik fél tárgyév szeptember 30. napjáig bejelentett rendes 
felmondással felmondhatja tárgyév december 31. napjára. 
 
7. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan 
megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a 
kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A 
szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de 
legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által 
elfogadható módon orvosolni. 
 
8. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a 
másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejártát követően 
azonnali hatállyal felmondani. 
 
9. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő 
megszűnéséig, (megszüntetéséig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös 



tekintettel az Önkormányzat közfeladat ellátási körébe tartozó és a Megbízott által 
végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására, valamint a 
Megbízott által Önkormányzattól jelen szerződés időtartama alatt használatra átvett 
önkormányzati vagyon visszaszolgáltatására. 
 
10. Megbízott ügyvezetője köteles évente egy alkalommal a gazdálkodásáról – különös 
tekintettel az Önkormányzat által adott támogatások felhasználásáról – beszámolni, 
valamint a szakmai munkáról tájékoztatást adni. 
 
11. Megbízott adatszolgáltatási kötelezettségének önállóan tesz eleget, illetve az 
önkormányzat részére a statisztikai jelentéshez szükséges adatokat megadja. Megbízott 
kijelenti, hogy az adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri és betartja. 
 
12. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi vitás 
kérdést elsődlegesen egyeztetés útján kívánják rendezni, amelynek sikertelensége 
esetén alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a 
Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
 
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint a helyi önkormányzati 
feladatellátásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek 
eljárni.  
 
14./ Jelen szerződést Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
122/2022. (IV.28.) számú határozatával elfogadta. 
 
Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Algyő, 2022. április 28. 
 
 
 
 
             ……………………………………..       ………………………………. 
    Algyő Nagyközség Önkormányzata    GYEVKULT Nonprofit Kft 
                          Molnár Áron                           Kovács László 
                          polgármester            ügyvezető igazgató 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:…………………………. 
 
Jogi ellenjegyzés:………………………………. 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

123/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP-PLUSZ-3.3.2-21 – AESZI pályázat benyújtása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április hó 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP-PLUSZ-3.3.2-21 – AESZI pályázat 
benyújtása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a „TOP 
Plusz-3.3.2-21 – Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” 
tárgyú pályázat benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, 
adatlapok és dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

2. A pályázat keretében megvalósítandó cél és címe: 
 

„D” főtevékenység esetében: Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások fejlesztése Algyő településen. 

 

3. Beruházással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  
 

„D” főtevékenység esetében (Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások fejlesztése): 
6750 Algyő, Kastélykert u. 60. (Hrsz.: 997.) 

 

4. A projekt teljes bruttó költsége: 425.000.000,- Ft. 
Igényelt támogatási összeg: 425.000.000,- Ft. 
Támogatási intenzitás: 100% 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás elnyerése esetén a 
pályázatból előlegként lehívandó 100%-os támogatási összeg: 425.000.000,- Ft, 
azaz Négyszázhuszonötmillió forint kerüljön Algyő Nagyközség Önkormányzata 
2022. évi költségvetésébe beépítésre. 

 

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

 

K.m.f. 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

124/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP PLUSZ Csapadékvíz - tervezési szerződés jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP PLUSZ Csapadékvíz - tervezési szerződés 
jóváhagyása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és a Geo Hidrobau Kft. (6721 Szeged, Lechner tér 4.) 

közötti „TOP PLUSZ Csapadékvíz - vízjogi létesítési engedélyezési- valamint 
kiviteli tervdokumentáció készítése” tárgyú tervezési szerződést jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. pontja szerinti 
tervezési szerződés aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződésben vállalt bruttó 
10.782.300,- Ft, azaz bruttó Tízmillió-hétszáznyolvankétezer-háromszáz forint 
tervezési díjat Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésben 
biztosítsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Geo Hidrobau Kft. (cégkapun) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



Melléklet a 124/2022. (IV.28.) Kt. határozathoz 
 

 
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
 
 

Amely egyrészről 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40., képviseli: 
Molnár Áron polgármester, adószám: 15726975-2-06), mint megrendelő, továbbiakban 
Megrendelő 
 
másrészről 
 
Geo Hidrobau Kft (6721 Szeged, Lechner tér 4. FSZ/6, képviseli: Demecs Zoltán 
ügyvezető; adószám: 23808775-2-06), mint tervező, továbbiakban Tervező  
 
között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 124/2022. (IV.28.) Kt. határozatában 
foglaltaknak megfelelően, az alábbi általános és csatolt feltételek szerint jött létre: 
 
1. Előzmények 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a „Vízgazdálkodási beavatkozások és 
közlekedésbiztonsági fejlesztések Algyő településen” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-CS1-2022-00026 kódszámú pályázat ”A) Települési kékinfrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)” pontja alapján forrást nyert Algyő 
belterületén csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésére, az alábbi utcák 
érintettségében: 

• Aranyhíd utca (teljes szakasz), 
• Prágai utca (egy része), 
• Tutaj utca (teljes szakasz), 
• Bácska utca (egy része), 
• Ladik utca (egy része), 
• Kócsag utca (teljes szakasz). 

 
2. Szerződés tárgya 

Megrendelő megrendelése alapján a Tervező elkészíti az érintett utcák csapadékvíz 
rendszer korszerűsítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyezési- valamint 
kiviteli tervdokumentáció készítésére, az alábbiak szerint: 

• állapottervek elkészítése, 
• létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése, 
• engedélyeztetés (igazgatási díjakkal együtt), 
• kiviteli tervdokumentáció készítése, 
• árazott és árazatlan tervezői költségvetések készítése. 

 
Tervező elvégzi – és költségét vállalja – a tervezés során szükséges 
közműegyeztetéseket, szaktervezői feladatok elvégzését. A Tervező feladata a 
tervezői méret és mennyiségszámítás, a tervezői árazott és árazatlan költségvetés 
elkészítése is.   



 
A Tervező feladata a vízjogi létesítési engedély megszerzése és az engedélyezés 
díjainak megfizetése is! 
 
Tervezést a Tervező a Megrendelő adatszolgáltatása alapján végzi az ide vonatkozó 
előírások, szabványok szerint.  
 

3. Adatszolgáltatás 
Megrendelő a tervezési tevékenységhez szükséges adatokat a megbízással egy 
időben közli. A Megrendelő átadja a korábban elkészített felméréseket szerkeszthető 
formátumban. 
 

4. Munkakezdés 
Munkakezdés: A munkakezdés időpontja: a szerződés mindkét fél által történő 
aláírása napján, melynek legkésőbb 2022. május 15-ig meg kell történnie. 
 

5. Szerződés teljesítése 
Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az 
irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a 
szerződéskötés napjától számítottan 6 hónapon belüli véghatáridővel az engedélyes- 
és kiviteli terveket 4 példányban nyomtatva és 1 pld-ban (dwg és pdf) elektronikus 
hordozón a Megrendelőnek átadni. A tervezési feladat akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha a vízjogi létesítési engedély kiállításra került, a kiviteli tervek és a 
tervezői költségvetések hiánytalanul rendelkezésre állnak. A Tervező előteljesítésre 
jogosult. 

 
6. Tervezési díj 

Tervezőt a szerződésben vállalt tevékenységéért a következő tervezési díj illeti meg: 
 

Nettó:    8.490.000,- Ft 
+ Áfa:          2.292.300,- Ft 

              Bruttó:     10.782.300,- Ft 
 

azaz bruttó tízmillió-hétszáznyolvankétezer-háromszáz forint. 
 
A tervezési díj tartalmazza az engedélyezés során felmerülő a hatósági illetékeket és 
szolgáltatási díjakat. 
 
A tervezési díj nem foglalja magában a dokumentumok szerződésben meghatározott 
számon felüli többletpéldányainak költségét. 
 
A tervezési díj a tervezői művezetést, a műszaki ellenőrzést nem tartalmazza. 

 
A Megrendelő által elfogadott és jóváhagyott terv módosítására külön megállapodás 
alapján kerülhet sor. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő kijelenti, hogy a 
tervezési díj rendelkezésére áll és jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén 
kötelezettséget vállal annak megfizetésére. 
 
 
 



7. Késedelmes teljesítés 
Amennyiben a Tervező saját hibájából késedelmes teljesítés következik be, a 
Megrendelő jogosult naponta a jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi 
kamatként felszámítani, a nem teljesített munkaértékre vonatkoztatva, mely mértéke 
összesen maximum a vállalási ár 20 %-a lehet. 
 

8. Fizetési ütemezés  
A Tervező 1 db rész-számlát és egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé. A 
Tervező a számlákat az alábbiak szerint jogosult kiállítani:  

• rész-számla – tervezési díj 50 %-a: a kidolgozott vízjogi létesítési 
engedélyterv leszállítását és az engedélyezésre beadását követően, 

• végszámla: - tervezési díj 50 %-a: a kiviteli tervek, költségvetések és az vízjogi 
létesítési engedély kiállítását követően. 

 
A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlákat, annak kézhezvételéttől 
számított 15 napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés 
esetén késedelmi kamat számítandó fel. Ennek mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeres szorzata. 

 
9. Tulajdonjog 

A szerződés alapján készülő dokumentáció a Tervező szellemi tulajdonát képezi, azt 
a Megrendelő csak a szerződésben meghatározott célra használhatja fel, 
nyilvánosságra nem hozhatja, a rendeltetésszerű megvalósításban közreműködőkön 
túl harmadik személynek nem adhatja át. Az átadott tervek mindaddig a Tervező 
tulajdonát képezik- és bárminemű felhasználásuk jogszerűtlen-, míg a tervek 
ellenértéke kiegyenlítésre nem került. 
 

10. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  
 
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, 
akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 
adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. 
Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, 
ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes 
adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő 



fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés 
teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 
 

11. Kapcsolattartás 
 
A Megrendelő képviselője:   Dukai Attila: 06-20/466-5640 
A Tervező képviselője:    Demecs Zoltán: 06-30/653-1185 

12. Viták kezelése 
A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése érdekében szorosan 
együttműködnek. A szerződésből származó esetleges vitákat a kölcsönös egyetértés 
szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ha ez nem vezet 
eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
13. Egyéb kérdések 

A szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezése 
az irányadó. 

 
14. Egyéb rendelkezések 

A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 1 oldal mellékletből (tervezési ajánlatból) áll. 
A szerződő felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe. 

 
 
 
 

Algyő, 2022. ……………. Algyő, 2022. ……………. 

 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 

Tervező Megrendelő 

Geo Hidrobau Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Képviseli: Demecs Zoltán ügyvezető Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 
 
 
 
 

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 
 
 
 

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 
 
 



 

 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

125/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: TOP PLUSZ Közlekedésbiztonság - tervezési szerződés jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TOP PLUSZ Közlekedésbiztonság - tervezési 
szerződés jóváhagyása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és Sováczki József egyéni vállalkozó (6800 
Hódmezővásárhely, Sarolta u. 1.) közötti „TOP PLUSZ Közlekedésbiztonság - 
engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentáció készítése” tárgyú tervezési 
szerződést jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. pontja szerinti 
tervezési szerződés aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződésben vállalt bruttó 
6.667.500,- Ft, azaz bruttó Hatmillió-hatszázhatvanhétezer-ötszáz forint 
tervezési díjat Algyő Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésben 
biztosítsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. Sováczki József egyéni vállalkozó (ügyfélkapun) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

Melléklet a 125/2022. (IV.28.) Kt. határozathoz 
 

 
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 
 
 

Amely egyrészről 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert utca 40., képviseli: 
Molnár Áron polgármester, adószám: 15726975-2-06), mint megrendelő, továbbiakban 
Megrendelő 
 
másrészről 
Sováczki József egyéni vállalkozó (6800 Hódmezővásárhely, Sarolta u. 1.; azonosító: 
697058772; adószám: 67134342-2-26), mint tervező, továbbiakban Tervező  
 
között, Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 125/2022. (IV.28.) Kt. határozatában 
foglaltaknak megfelelően, az alábbi általános és csatolt feltételek szerint jött létre: 
 
1. Előzmények 
Algyő Nagyközség Önkormányzata a „Vízgazdálkodási beavatkozások és 
közlekedésbiztonsági fejlesztések Algyő településen” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-
CS1-2022-00026 kódszámú pályázat ” D) Fenntartható közlekedésfejlesztés” pontja 
alapján forrást nyert Algyő belterületén közlekedésbiztonsági fejlesztésekre, az alábbi 
utcák, csomópontok érintettségében: 

• Téglás utca - Búvár utca - Géza utca mini körforgalom kialakítása 
• Kastélykert utca - Szamóca utca 2 db új gyalogátkelőhely és útburkolat 

felújítás 
• Kastélykert utca - Téglás utca 4 db új gyalogátkelőhely és útburkolat felújítás - 

ráaszfaltozás 
• Kastélykert utca - Kuktor köz 1 db új gyalogátkelőhely 
• Kastélykert utca - Településkapu 

 
2. Szerződés tárgya 
Megrendelő megrendelése alapján a Tervező elkészíti az érintett utcák, csomópontok 
fejlesztéséhez szükséges engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentáció készítésére, 
az alábbiak szerint: 

• állapottervek elkészítése, 
• engedélyezési tervdokumentáció készítése, 
• engedélyeztetés (igazgatási díjakkal együtt), 
• kiviteli tervdokumentáció készítése, 
• árazott és árazatlan tervezői költségvetések készítése. 

 
Tervező elvégzi – és költségét vállalja – a tervezés során szükséges 
közműegyeztetéseket, szaktervezői feladatok elvégzését. A Tervező feladata a 
tervezői méret és mennyiségszámítás, a tervezői árazott és árazatlan költségvetés 
elkészítése is.   
 



 

A Tervező feladata az építési engedély(ek) megszerzése és az engedélyezés díjainak 
megfizetése is! 
 
Tervezést a Tervező a Megrendelő adatszolgáltatása alapján végzi az ide vonatkozó 
előírások, szabványok szerint.  
 

3. Adatszolgáltatás 
Megrendelő a tervezési tevékenységhez szükséges adatokat a megbízással egy 
időben közli. A Megrendelő átadja a korábban elkészített felméréseket szerkeszthető 
formátumban. 
 

4. Munkakezdés 
Munkakezdés: A munkakezdés időpontja: a szerződés mindkét fél által történő 
aláírása napján, melynek legkésőbb 2022. május 15-ig meg kell történnie. 
 

5. Szerződés teljesítése 
Szerződés teljesítése: Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az 
irányadó jogszabályok és szabványok szerint eleget tenni és az előírt tartalommal a 
szerződéskötés napjától számítottan 8 hónapon belüli véghatáridővel az engedélyes- 
és kiviteli terveket 4 példányban nyomtatva és 1 pld-ban (dwg és pdf) elektronikus 
hordozón a Megrendelőnek átadni. A tervezési feladat akkor tekinthető 
teljesítettnek, ha az engedély kiállításra került, a kiviteli tervek és a tervezői 
költségvetések hiánytalanul rendelkezésre állnak. A Tervező előteljesítésre jogosult. 

 
6. Tervezési díj 

Tervezőt a szerződésben vállalt tevékenységéért a következő tervezési díj illeti meg: 
 

Nettó:    5.250.000,- Ft 
+ Áfa:          1.417.500,- Ft 

              Bruttó:     6.667.500,- Ft 
 

azaz bruttó hatmillió-hatszázhatvanhétezer-ötszáz forint. 
 
A tervezési díj tartalmazza az engedélyezés során felmerülő a hatósági illetékeket és 
szolgáltatási díjakat. 
 
A tervezési díj nem foglalja magában a dokumentumok szerződésben meghatározott 
számon felüli többletpéldányainak költségét. 
 
A tervezési díj a tervezői művezetést, a műszaki ellenőrzést nem tartalmazza. 

 
A Megrendelő által elfogadott és jóváhagyott terv módosítására külön megállapodás 
alapján kerülhet sor. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő kijelenti, hogy a 
tervezési díj rendelkezésére áll és jelen szerződésben foglaltak teljesítése esetén 
kötelezettséget vállal annak megfizetésére. 
 

7. Késedelmes teljesítés 
Amennyiben a Tervező saját hibájából késedelmes teljesítés következik be, a 
Megrendelő jogosult naponta a jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi 



 

kamatként felszámítani, a nem teljesített munkaértékre vonatkoztatva, mely mértéke 
összesen maximum a vállalási ár 20 %-a lehet. 
 

8. Fizetési ütemezés  
A Tervező 1 db rész-számlát és egy végszámlát nyújthat be a Megrendelő felé. A 
Tervező a számlákat az alábbiak szerint jogosult kiállítani:  

• rész-számla – tervezési díj 60 %-a: a kidolgozott engedélyterv leszállítását és 
az engedélyezésre beadását követően, 

• végszámla: - tervezési díj 40 %-a: a kiviteli tervek, költségvetések és az építési 
engedély kiállítását követően. 

 
A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlákat, annak kézhezvételéttől 
számított 15 napon belül ellenőrzi, és átutalással egyenlíti ki. Késedelmes fizetés 
esetén késedelmi kamat számítandó fel. Ennek mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszeres szorzata. 

 
9. Tulajdonjog 

A szerződés alapján készülő dokumentáció a Tervező szellemi tulajdonát képezi, azt 
a Megrendelő csak a szerződésben meghatározott célra használhatja fel, 
nyilvánosságra nem hozhatja, a rendeltetésszerű megvalósításban közreműködőkön 
túl harmadik személynek nem adhatja át. Az átadott tervek mindaddig a Tervező 
tulajdonát képezik- és bárminemű felhasználásuk jogszerűtlen-, míg a tervek 
ellenértéke kiegyenlítésre nem került. 
 

10. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  
 
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, 
akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az 
adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. 
Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, 
ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes 
adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő 
fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés 
teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 
 



 

 
11. Kapcsolattartás 

 
A Megrendelő képviselője:   Dukai Attila: 06-20/466-5640 
A Tervező képviselője:    Sováczki József: 06-30/525-2084 
 

12. Viták kezelése 
A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése érdekében szorosan 
együttműködnek. A szerződésből származó esetleges vitákat a kölcsönös egyetértés 
szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ha ez nem vezet 
eredményre, kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
13. Egyéb kérdések 

A szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezése 
az irányadó. 

 
14. Egyéb rendelkezések 

A szerződés csak a benyújtott ajánlattal együtt érvényes, mely a szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
Jelen szerződés 4 számozott oldalból és 1 oldal mellékletből (tervezési ajánlatból) áll. 
A szerződő felek (cégszerű) aláírásával, az aláírás napján lép életbe. 

 
 
 
 

Algyő, 2022. ……………. Algyő, 2022. ……………. 

 
 
 

………………………………………… ………………………………………… 

Tervező Megrendelő 

Sováczki József egyéni vállalkozó. Algyő Nagyközség Önkormányzata 

 Képviseli: Molnár Áron polgármester 

 
 
 
 
 

jogi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 
 
 
 

pénzügyi ellenjegyző (aláírás, dátum): …….…………… 
 
 



 

 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

126/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Molnár Áron polgármester a „Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása” tárgyban készült előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jo va hagyja a De l-alfo ldi Te rse gi 
Hullade kgazda lkoda si Ta rsula s 32/2021. (11.26.) TT. sza mu  hata rozata val jo va hagyott, 
annak melle klete t ke pezo , a hata lyos jogszaba lyoknak megfelelo , 2022. janua r 1. napja n 
hata lyba le po , mo dosí ta sokat tartalmazo , egyse ges szerkezetu  De l-alfo ldi Te rse gi 
Hullade kgazda lkoda si Ta rsula s Ta rsula si Mega llapoda sa t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (cégkapun) 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport (e-mail-en) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2022. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

127/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Korsó utcai ipari területek hasznosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Molnár Áron polgármester „Korsó utcai ipari területek hasznosítása” 
tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Korsó utcai ipari 
területek maradjanak „Gipe” egyéb ipari besorolás alatt. 
 

2. A későbbi hasznosítás érdekében a legkisebb kialakítható telekméret változzon 
1.500 m2-re, és a terület telekhatár rendezése történjen meg úgy, hogy a Korsó 
utcáról megközelíthető telkek alakuljanak ki, amennyiben a rendezési terv 
ezirányú módosítása díjmentesen megvalósítható. 
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
rendezési terv módosítása érdekében a településtervező mérnöki irodával 
kötendő szerződést módosítsa a határozat 1. pontja szerinti terület 
vonatkozásában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Új Lépték Bt. Balogh Tünde (cégkapun) 
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. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

128/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Horgásztanya ingyenes használatba adása az Algyői Természetvédő 

Horgászegyesület részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Molnár Áron polgármester „Horgásztanya ingyenes használatba adása az 
Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére” tárgyban készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul a horgásztanya térítésmentes 
használatba adásához, az Algyői Természetvédő Horgászegyesület részére 2022. 
május 1. napjára. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban 

foglaltak alapján írja alá az ingyenes használatra vonatkozó okiratot, Algyő 
Nagyközség Önkormányzata nevében, az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11. és 15. 
pontja alapján. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a továbbiakban a Horgásztanya 

használatával kapcsolatos döntést a Településüzemeltetési és Fejlesztési 
Bizottság hatáskörébe utalja. 

 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Algyői Természetvédő Horgászegyesület (e-mail útján) 
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. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

129/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

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

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 103/2022. (III.24.) számú a „Gyevikult 
Nkft. 20 százalékos kulturális bérfejlesztése és üzleti tervének módosítása” 
tárgyú Kt. határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

(3) A Képviselő-testület a Gyevikult Nkft. ügyvezetőjének munkabérét 2022. 
január 1. napjától 2022. december 31. napjáig bruttó 660.000,- Ft összegben 
határozza meg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevikult Nkft. (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. április 28. napján tartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

130/2022. (IV.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2022. április hó 28. 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: 


