
HATÁROZATOK 2000. ÉV 

1. (I.21.) 2000. január 21.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
2. (I.21.) Beszámoló az 1999. évi szociális ellátásokról 
3. (I.21.) Az algyői Faluház és Könyvtár 2000. évre tervezett programra 
4. (I.21.) Önálló képviselői indítvány (önkéntes polgári védelem 

létrehozása) 
5. (I.21.) Beszámoló a képviselő-testület két ülése közötti fontosabb 

eseményekről 
6. (I.21.) Milleniumi bizottság létrehozása 
7. (I.21.) Lévai Mária lakásfenntartási támogatásával kapcsolatos 

fellebbezés ügye 
8. (I.21.) Kovács Istvánné Algyő, Bartók B. u. 56. II/6 szám alatti lakos 

rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszüntetésével 
kapcsolatos fellebbezés 

9. (II.11.) A 2000. február 11.-i testületi ülés napirendje 
10. (II.11.) A Nagyfai Büntetés-végrehajtási Intézet vezetőjének 

tájékoztatója az intézmény munkájáról 
11. (II.11.) Beszámoló a település közrendjének és közbiztonságának 

helyzetéről 
12. (II.11.) Algyő Község Önkormányzat 2000. évi költségvetésének 

előkészítése 
13. (II.11.) Víz és csatorna hálózat bérleti szerződése 
14. (II.11.) Helyettes szülői hálózat megalakításának társulási 

megállapodása 
15. (II.11.) Jani Andrásné Algyő, Könyök u. 3. szám alatti lakos rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás megszüntetésének ügye 
16. (II.11.) Napirend módosítás 
17. (II.22.) 2000. évi költségvetés végrehajtása 
18. (II.22.) A 2000. február 22.-i ülés napirendje 
19. (III.24.) Algyő Község Képviselő-testülete 2000. március 24.-i 

ülésének napirendje 
20. (III.24.) A Vasúti közlekedés jelene és jövője Algyő községben 
21. (III.24.) Tájékoztató az algyői utak állapotáról és Algyőt érintő 

közúthálózat fejlesztési elképzelésekről 
22. (III.24.) A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok 

rendjéről, a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, a 
település tisztaságáról szóló rendelet megalkotása 

23. (III.24.) Az építményadóról szóló rendelet megalkotása 
24. (III.24.) Algyő Község csatorna hálózatfejlesztés engedélyokirat 

módosítása 
25. (III.24.) GYEVIÉP Kht. üzleti tervének megvitatása 
26. (III.24.) Felügyelő bizottság megválasztása (GYEVIÉP) 
27. (III.24.) Középtávú szociálpolitikai program véleményezése 
28. (III.24.) Szeged Megyei Jogú Várossal kötendő együttműködési 

megállapodás 
29. (III.24.) Algyő Község Önkormányzat intézményei pályázati 

tevékenységéről szóló tájékoztató 



30. (III.24.) Az ezeréves magyar államiság megünneplésével kapcsolatos 
elképzelések 

31. (III.24.) Az algyői Könyvtár érdekeltségnövelő pályázata 
32. (III.24.) Az algyői faluház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázata 
33. (III.24.) Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

vidékfejlesztési stratégiai programjának véleményezése 
34. (III.24.) 87/1998. (VII.29.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése 
35. (III.24.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladása, valamint a 

sporttelep bővítéséhez szükséges területek megvásárlása 
36. (III.24.) Ingatlanvásárlás (Algyő, Egészségház u. 42. sz. alatti garázs) 
37. (III.24.) Pályázat benyújtása  (Céljellegű Decentralizált Alapból 

támogatás igénylése)  
38. (IV.7.) A 2000. április 7.-i testületi ülés napirendje 
39. (IV.7.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelettervezet 
40. (IV.7.) Önálló képviselői indítvány (sportalap terhére benyújtott 

pályázati kérelem) 
41. (IV.7.) Napirend módosítása 
42. (IV.7.) Támogatások Kulturális és Oktatási Alapból (Rákóczi telepi TSz 

épület egy szobájának klubhelyiségé alakítása 
43. (IV.7.) Véha Tímea népművelő ólomüveg ablak (diplomamunka) 

elkészítéséhez támogatás kérelem 
44. (IV.7.) A Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ és az Algyői 

Faluház által benyújtott közös pályázata - Kulturális és Oktatási 
Alapból támogatás kérelem 

45. (IV.7.) GYEVIÉP Kht. üzleti tervének jóváhagyása. Tőkeratalék 
felhasználás 

46. (IV.7.) SZOKES bizottság indítványa Süli András szülőházának 
homlokzat-felújítása 

47. (IV.7.) Ópusztaszeri Világfalu területén lévő "Megmaradás falá"-n 
"Algyő Önkormányzata" feliratú tábla elhelyezése 

48. (IV.7.) Ingatlanvásárlás (régi szennyvíztisztító telep) 
49. (IV.7.) Túri Tibor és Túriné Juhász Erika lakástámogatási ügyének 

fellebbezése 
50. (IV.7.) Apagyi Gábor és felesége Apagyiné Székely Terézia fellebbezési 

ügye 
51. (IV.7.) Marincusné Karasz Erika és Marincus Eugén Mircea Algyő, Süli 

A. u. 19. szám alatti lakosok lakástámogatás ügyében 
benyújtott fellebbezés 

52. (IV.7.) Pályázati kiírása az Iskola igazgatói álláshelyére 
53. (IV.28.) Napirend elfogadása 
54. (IV.28.) Algyői Község tűzvédelmi helyzete 1999. évben 
55. (IV.28.) Napirend módosítása 
56. (IV.28.) Beszámoló a 2000. I. negyedévi szociális ellátásokról 
57. (IV.28.) Haszonbérleti díjak 2000. évre történő megállapításáról 
58. (IV.28.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
59. (IV.28.) Az Algyői Önkormányzat 1999. évi zárszámadása 
60. (IV.28.) Egészségház rekonstrukciójára benyújtott pályázatok 



értékelése 
61. (IV.28.) Egészségház rekonstrukciójára benyújtott pályázatok 

értékelése és program elbírálásának feltételei 
62. (IV.28.) Határozat nem készült 
63. (V.19.) Intézkedési terv elfogadása 
64. (V.19.) Napirend elfogadása 
65. (V.19.) Egészségház rekonstrukciós munkálatok módosított 

programjavaslata 
66. (V.19.) Szociális étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás 
67. (V.19.) GYEVIÉP Kht. közhasznú feladatainak ellátásáról szóló 

tájékoztató 
68. (V.19.) Napirend elfogadása 
69. (V.19.) AKTV Kft. bevételi és kiadási tervének elfogadása 
70. (V.19.) Az AKTV Kft. beszámolójának elfogadása 
71. (V.19.) Az AKTV Kft. ügyvezetőjének díjazása 
72. (V.19.) Az AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása 
73. (V.19.) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tájékoztatója 
74. (V.19.) Algyői Faluház és Könyvtár továbbképzési tervének 

jóváhagyása 
75. (V.19.) Csatorna beruházás társberuházói szerződés jóváhagyása 
76. (V.19.) Bartók Béla utcai fűtőmű üzemeltetési szerződése 
77. (V.19.) Két ülés között legfontosabb eseményekről beszámoló 
78. (V.19.) Ingatlanvásárlás (35/2000. (III.24.) Kt. sz. határozat 

módosítása) 
79. (V.19.) Borbélyné Jelenfi Lenke és férje Borbély Zoltán 

lakástámogatási fellebbezése 
80. (V.19.) GYEVIÉP Kht. ügyvezetői állás meghosszabbítása 
81. (V.19.) GYEVIÉP Kht. Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása 
82. (V.19.) Controlex Kft. megbízási határidejének módosítása tárgyban 

készült előterjesztés napirendre vétele 
83. (V.19.) Controlex Kft. megbízásának meghosszabbítása 
84. (V.19.) Könyvvizsgáló megbízási szerződése (Gajdánné) 
85. (VI.23.) Egészségház u. 42. sz. alatti  ingatlanon lévő gyógyszert és 

felette lévő lakás elidegenítése 
86. (VI.23.) Önkormányzati tulajdonban lévő 01223/1 hrszi.-ú földterület 

hasznosítása 
87. (VI.23.) Csúri Sándor képviselő mandátumának megvitatása 
88. (VI.23.) GYEVIÉP Kht. tőketartalékba utalás 
89. (VI.23.) GYEVIÉP Kht. tőketartalék felhasználása 
90. (VI.23.) Kezességvállalás társulati hitelfelvételhez 
91. (VI.23.) Pályázatok elbírálása 
92. (VI.23.) DÉGÁZ Rt. törzsrészvények értékesítése 
93. (VI.23.) Napirend elfogadása 
94. (VI.23.) Külterületi lakosság életkörülményeiről tájékoztató 
95. (VI.23.) Más községek segélykeretéről tájékoztató 
96. (VI.23.) 2000. évi Vízügyi Építési Alap munkák 
97. (VI.23.) Település vízellátó rendszere üzembiztonságának 



felülvizsgálata 
98. (VI.23.) Bartók Béla utcai lakótömb vízvezeték-hálózat kivitelezése 
99. (VI.23.) Algyői Általános Iskola 1999/2000-es  tanévben végzett 

oktató-nevelő munkájáról beszámoló 
100. (VI.23.) Szivárvány Óvoda Algyő beszámoló az 1999/2000 -es nevelési 

évről 
101. (VI.23.) Algyő Község Képviselő-testülete 2000. II. félévi munkaterve 
102. (VI.23.) Két ülés közötti legfontosabb eseményekről beszámoló 
103. (VI.23.) Építési telkek eladási árának megállapítása 
104. (VI.23.) A Kht. temetőben végzett munkájáról, a szükségessé vált 

ravatalozó felújítás, temető feltérképezése, a Szegedi 
Temetkezési Kft. által beszedett sírhely megváltás összegének 
kidolgozásáról tájékoztató 

105. (VI.23.) Polgármester hitelfelvétellel kapcsolat tájékoztatója 
106. (VI.23.) Az Általános Iskola igazgatói vezető megbízásának 

meghosszabbítása 
107. (VI.23.) A Pénzügyi Bizottság szóbeli előterjesztésének napirendre 

tűzése 
108. (VI.23.) Dr. Piri József jutalmazásának elbírálása 
109. (VII.5.) Napirend elfogadása 
110. (VII.5.) Egészségház rekonstrukció kivitelezésére beérkezett ajánlatok 

elbírálása 
111. (VII.5.) Telekértékesítés szempontrendszerének meghatározása 
112. (VII.5.) Önálló képviselő indítvány (lábtenisz pálya építése) 
113. (VII.28.) 2000. július 28.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
114. (VII.28.) Beruházások helyzetéről tájékoztatás 
115. (VII.28.) Telekértékesítés szerződési feltételek 
116. (VII.28.) Játékcsarnok beruházás jóváhagyása 
117. (VII.28.) II. negyedévi segélykeret felhasználásáról tájékoztató 
118. (VII.28.) Beszámoló a SZOKES bizottság I. félévi munkájáról 
119. (VII.28.) GYEVIÉP Kht. beszámolója a köztemető üzemeltetéséről 
120. (VII.28.) Taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása 
121. (VII.28.) GYEVIÉP Kht. ügyvezető munkabérének módosítása 
122. (VII.28.) CÉDA pályázat benyújtása (templom térségében keletkező 

fakadóvíz elvezetés) 
123. (VII.28.) Tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről 
124. (VII.28.) Kastélykert, Görbe, Szamóca utcai átereszek támfal építési 

munkái 
125. (VII.28.) Piactéri csatornaépítéssel kapcsolatos állásfoglalás 
126. (VII.28.) 1771/14. hrsz.-ú telek eladási árának megállapítása 
127. (VII.28.) Csatornabekötés részletfizetésének kidolgozása 
128. (IX.19.) 2000. szeptember 19.-i képviselő-testületi ülés 

napirendjének elfogadása 
129. (IX.19.)  Beszámoló Algyő Község Önkormányzat 2000. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
130. (IX.19.) Falugazdász tájékoztatója 
131. (IX.19.) Tájékoztató a Millenniumi Emlékbizottság tevékenysééről 



132. (IX.19.) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló 5/1997. (XII.19.) Önk. rendelet módosítása 

133.  (IX.19.) KÜB bizottság beszámolója 
134 (IX.19.) Polgármesteri illetmény megállapítása 
135. (IX.19.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
136. (IX.19.) Két ülés közötti legfontosabb eseményekről beszámoló 
137. (IX.19.) Iskolaigazgatói álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása 
140. (IX.19.) Templom térségében keletkező fakadóvíz elvezetés beruházás 

engedélyokirat módosítása 
141. (IX.19.) Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 

Társaság előterjesztése (fejállomás-berendezés vásárlás) 
142. (IX.19.) "Teleház" pályázat 
143. (IX.19.) "Algyő Községért" érdemérem adományozása (Kovácsné Budai 

Éva) 
144. (IX.19.) "Algyő Községért" érdemérem adományozása (Szekeres 

István) 
145. (IX.19.) Elismerő oklevél adományozása (Portörő Lajos) 
146. (IX.19.) Elismerő oklevél adományozása (id. Bakos János) 
147. (IX.19.) Elismerő oklevél adományozása (Algyői Általános Iskola 

sportolói) 
148. (IX.19.) Kitüntettek pénzjutalom összegének meghatározása 
149. (X.25.) A 2000. október 25.-i képviselő-testületi ülés 

napirendjének elfogadása 
150. (X.25.) A 2000. évi költségvetésről szóló 4/2000. (II.22.) Önk. rendelet 

módosítása 
151. (X.25.) Polgármesteri utasítás helybenhagyása 
152. (X.25.) Beszámoló az Algyői Általános Iskola tanévkezdésének 

tapasztalatairól 
153. (X.25.) A 2000. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának 

tapasztalatai 
154. (X.25.) A szociális segélykeret III. negyedévi felhasználásáról szóló 

tájékoztató 
155. (X.25.) Az ATIVIZIG  és a társulati csatornák állapotáról tájékoztató 
156 (X.25.) GYEVIÉP Kht. előterjesztése (parkfenntartás) 
157. (X.25.) Hozzájárulás tőkefelhasználáshoz (GYEVIÉP Kht.) 
158. (X.25.) Beszámoló a Közterület felügyelő és mezőőrök 

tevékenységéről 
159. (X.25.) Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat működésének 

ellenőrzéséről 
160. (X.25.) 2001. évi haszonbérlet díjak meghatározása 
161. (X.25.) Veszélyes állatok tartásához szükséges tervmódosítás 
162. (X.25.) Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
163. (X.25.) Önálló képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
164. (X.25.) Testvér települési kapcsolat felvétele (Újvár) 
165. (X.25.) Postabank Rt. számlavezetési ajánlata 
166. (XI.8.) 2000. november 8.-i  rendkívüli testületi ülés 

napirendjének elfogadása 



167. (XI.8.) Raiffeisen Bank tájékoztatója 
168. (XI.8.) 2001. évi költségvetési koncepció 
169. (XI.22.) Polgármesteri utasítás meghosszabbítása 
170. (XI.24.) 2000. november 24.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
171. (XI.24.) A 2000. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről 

beszámoló 
172. (XI.24.) Költségvetési koncepció 2001-2002. évekre 
173. (XI.24.) A köztisztasági feladatok ellátásról szóló beszámoló és a 

7/1998. (II.27.) Önk. sz. rendelet módosítására tett javaslat 
napirendről történő levétele 

174. (XI.24.) Szakértői pályázaton (SZAK 99) elnyert pénzösszeg 
felhasználásáról tájékoztató 

175. (XI.24.) Oktatási, nevelési intézményekre vonatkozó intézkedési terv 
176. (XI.24.) Beszámoló két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
177. (XI.24.) Algyői Sportkör Kérelme 
178. (XII.8.) 2000. december 8-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
179. (XII.8.) Az Egészségházzal összefüggő költségvetési intézkedések 
180. (XII.8.) Algyői Kézilabda Egyesület póttámogatási kérelme 
181. (XII.8.) Beszámoló a köztisztasági feladatok ellátásáról. Javaslat a 

7/1998. (II.27.) Kt. számú rendelet módosítására 
182. (XII.8.) Beszámoló az Algyői Sportegyesületek tevékenységéről 
183. (XII.8.) GYEVIÉP Kht. Felügyelő Bizottságának észrevételei 
184. (XII.8.) A helyi köztemető fenntartásáról szóló 26/1999. (XI.29.) Önk. 

rendelet módosításának napirendről történő levétele 
185. (XII.8.) Együttműködési megállapodás 
186. (XII.8.) Karácsonyi ajándékcsomag keretösszeg meghatározás 

napirendre vétele 
187. (XII.8.) Karácsnyi ajándékcsomag keretösszeg meghatározás 

napirendre vétele 
188. (XII.28.) 2000. december 28.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
189. (XII.28.) Hálózatbérleti szerződés módosítása (Szegedi Vízmű Kft.) 
190. (XII.28.) Egyszeri bérlő-kiválasztási jog biztosítása 
191. (XII.28.) Köntös Imre veszélyes és védett állatok tartásáról tájékoztató 
192. (XII.28.) GYEVIÉP Kht. átmeneti gazdálkodása 
193. (XII.28.) Algyő Község Képviselő-testületének 2001. I. félévi 

munkaterve 
194. (XII.28.) 2001. évi könyvtári díjak megállapítása 
195. (XII.28.) Gabonakikötő Szeged-Algyő Szolgáltató Kft. gabonakikötő 

létesítés környezetvédelmi engedélye 
196. (XII.28.) "Bursa Hungarica" felsőoktatási ösztöndíj pályázat 
197. (XII.28.) Pál András kisajátítási kártérítés igénye 
198. (XII.28.) Nagy Imre Algyő, Piac tér 20. szám alatti lakos lakáshoz jutási 

támogatással kapcsolatos fellebbezés 
199. (XII.28.) Folyékony hulladékszállításra vonatkozó megbízás napirendre 



vétele 
200. (XII.28.) Folyékony hulladékszállításra vonatkozó megbízás 
201. (XII.28.) Szegedi Gyermekkórház kérelmének napirendre vétele 
202. (XII.28.) Szegedi Gyermekkórház támogatási kérelme 

 


