
HATÁROZATOK 2001. ÉV 

1. (I.26.) 2000. január 26.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
2. (I.26.) Tájékoztató az értelmi fogyatékos személyeket ellátó 150 

férőhelyes otthon létesítéséről 
3. (I.26.) Algyői Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 
4. (I.26.) Szivárvány Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 
5. (I.26.) Ad hoc bizottság létrehozása (AKTV Kft. tevékenység) 
6. (I.26.) AKTV Kft. ügyvezetőjének és a felügyelő Bizottság tagjainak 

díjazása 
7. (I.26.) Jegyzői szakvizsga 
8. (I.26.) Bíró Erzsébet Algyő, Tüzér u. 12. sz. alatti lakos rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás megszüntetésével kapcsolatos 
fellebbezés 

9. (I.26.) Beszámoló a 2000. évi szociális ellátásokról 
10. (I.26.) Beszámoló SZOKES bizottság lakástámogatási ügyekben, 2000. 

évben végzett munkájáról 
11. (I.26.) A helyi köztemető fenntartásáról szóló 26/1999. (XI.29.) Önk. 

sz. rendelet módosítás és pótlólagos működési költség kérés 
előterjesztés napirendről történő levétele 

12. (I.26.) Szociális területre vonatkozó együttműködési megállapodás 
megkötése a Csongrád Megyei Önkormányzattal 

13. (I.26.) 93/5 helyrajzi számú ingatlan haszonbérbeadása 
14. (I.26.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb 

eseményekről 
15. (II.5.) 2001. február 5.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
16. (II.5.) Értelmi fogyatékos személyeket ellátó otthon létesítése 
17. (II.5.) Értelmi fogyatékos személyeket ellátó otthon létesítése 
18. (II.28.) 2001. február 28.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
19. (II.28.) Algyő község napirendjének elfogadása 
20. (II.28.) A helyi köztemető fenntartásáról szóló 29/1999. (XI.29.) Kt. sz. 

rendelet módosításának napirendről történő levétele 
21. (II.28.) Önkormányzati tulajdonú pénzügyi szervezet létrehozása 
22. (II.28.) Beszámoló a két testületi ülés között történt fontosabb 

eseményekről 
23. (II.28.) Önálló képviselő indítvány (INFRANET pályázat) 
24. (II.28.) GYEVIÉP Kht. létesítményeinek fenntartása 
25. (II.28.) Működési hitelkérelem 
26. (II.28.) Régészeti lelőhely feltárása 
27. (II.28.) Kiss Andrásné jegyző áthelyezése 
28. (II.28.) Pályázati kiírás jegyzői álláshelyre 
29. (III.30.) 2001. március 30.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
30. (III.30.) Pályázat benyújtása "Könyvtárpártoló Önkormányzat" cím 

elnyerése 
31. (III.30.) A csapadékvíz-elvezető hálózat állapotáról tájékoztató 



32. (III.30.) Testvértelepülésekkel kapcsolatos programok megtervezése 
33. (III.30.) Intézmények rendezvényterve, eseménynaptára 
34. (III.30.) Bíró utca szabályozási vonallal történő rendezése 
35. (III.30.) Kiemelt - első fokú - építésügyi hatósági jogkör kijelölési 

kérelme 
36. (III.30.) GYEVIÉP Kht. 2001. évi üzleti terve 
37. (III.30.) Barakk tábor területén utcák elnevezése 
38. (III.30.) Együttműködési megállapodás szociális területre 
39. (III.30.) Beszámoló két testületi ülés között történt fontosabb 

eseményekről 
40. (III.30.) AKTV Kft. veszteség-leírási javaslata 
41. (III.30.) Algyői Sportkör támogatási kérelme 
42. (III.30.) Algyői Kézilabda Egyesület támogatási kérelme 
43. (III.30.) Zsigmondy Vilmos Horgászegyesület támogatási kérelme 
44. (III.30.) Algyő, 1543/5 hrsz.-ú és a 1544 hrsz.-ú földterületek 

elidegenítése 
45. (III.30.) Pályázat benyújtása az Algyő, Bartók Béla u. 49. szám alatti 

ingatlan megvásárlására 
46. (III.30.) Fejlesztési hitelfelvétel 
47. (III.30.) Jegyzői pályázatok elbírálása 
48. (III.30.) Dr. Piri József polgármester 2000. évben végzett munkájának 

elismerése 
49. (III.30.) Önkormányzati és területfejlesztési Programhoz csatlakozás 
50. (IV.5.) 2001. április 5.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
51. (IV.5.) Megállapodás jegyzői feladatok ellátásáról 
52. (IV.5.) Személygépkocsi beszerzés 
53. (IV.26.) 2001. április 26.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
54. (IV.26.) Az önkormányzat 2000. évi pénzmaradványának elfogadása 
55. (IV.26.) Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
56. (IV.26.) Könyvvizsgálói javaslat 
57. (IV.26.) Beszámoló az önkormányzati fenntartásban működő 

intézmények pályázat tevékenységéről 
58. (IV.26.) Beszámoló a 2001. I. negyedévi szociális ellátásokról 
59. (IV.26.) Az Idősek Napközi Otthona Szabályzatainak felülvizsgálata 
60. (IV.26.) Az Idősek Napközi Otthona szakmai munkájának értékelése 
61. (IV.26.) A képviselő-testületi 52/2002. (IV.5.) sz. határozatának 

módosítása (személygépkocsi beszerzés) 
62. (IV.26.) Szoftvervásárlás 
63. (IV.26.) "BIOPOTRON 2" lámpa beszerzése 
64. (IV.26.) A képviselő-testület 46/2001. (III.30.) sz. határozatának 

módosítása (szennyvízcsatorna építés) 
65. (IV.26.) Bíró u. 33-45. sz. alatti ingatlanok előtti önkormányzati 

tulajdonú földrészlet elidegenítése 
66. (IV.26.) Barakk tábor területén utcák elnevezése 
67. (IV.26.) Tájékoztató a helyi önkormányzati rendszer fejlesztésének 

irányairól 



68. (IV.26.) 2001. évi Faluprogram 
69. (IV.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
70. (IV.26.) Csm.-i Élelmiszer-feldolozó és Értékesítő Szövetkezetbe való 

belépés 
71. (IV.26.) Bartók B. u.-i tömbben lévő 1771/45. hrsz.-ú telek vételár 

csökkentési kérelem 
72. (IV.26.) Könyvvizsgáló megbízása 
73. (IV.26.) Gázközmű vagyonnal kapcsolatos nyilatkozat 
74. (IV.26.) DÉMÁSZ Rt. repülőtéri Oktatási Központ ajánlata 
75. (V.24.) 2001. május 24.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
76. (V.24.) Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2000. évi 

tevékenységéről 
77. (V.24.) Csatornahálózat fejlesztés I-II. ütem  és Engedélyokirat 

módosítása 
78. (V.24.) Csatornahálózat fejlesztés I-II. ütem (pályázat) 
79. (V.24.) 2001/2002-es tanév elsős osztályainak indítása 
80. (V.24.) Társadalmi szervezetek pályázatai támogatás elnyeréséhez 
81. (V.24.) Pályázat kiírása folyékonyhulladék elszállítására 
82. (V.24.) 2001. évi felújítások 
83. (V.24.) A képviselő-testület 63/2001. (IV.26.) sz. határozatának 

módosítása ("BIOPTRON 2" lámpa) 
84. (V.24.) GYEVIÉP Kht. mérlegbeszámolójának elfogadása 
85. (V.24.) Könyvvizsgálói feljegyzés (GYEVIÉP Kht.) 
86. (V.24.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
87. (V.24.) Az önkormányzat tulajdonában lévő DÉGÁZ Rt. 

törzsrészvények eladása 
88. (V.24.) Algyő 1543/5 hrsz.-ú és a 1544 hrsz-ú földterületek 

elidegenítése tárgyában hozott 44/2001. (III.30.) Kt. határozat 
módosítása (Tassy Jenő) 

89. (V.24.) Önálló képviselői indítvány (AKTV Kft. megszüntetése) 
90. (V.24.) Polgármester költségátalányának meghatározása 
91. (VI.15.) 2001. június 15.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
92. (VI.15.) Algyői Általános Iskola pedagógiai programjának 

felülvizsgálata 
93. (VI.15.) 2001/2002-es tanék kezdése 
94. (VI.15.) Algyő község képviselő testületének 2001. II. félévi 

munkaterve 
95. (VI.15.) I. féléves beszámoló a beruházások és felújítások helyzetéről 
96. (VI.15.) Tájékoztató a külterületen élő lakosság életkörülményeiről 
97. (VI.15.) Beszámoló a 2001. I. negyedévi lakáshoz jutási támogatásról 
98. (VI.15.) A Bíró u. 33-45. sz. alatti ingatlanok előtti önkormányzati 

tulajdonú földrészlet elidegenítése tárgyába hozott 65/2001. 
(IV.26.) Kt. számú határozat módosítása 

99. (VI.15.) Önkormányzati lakások megvalósítása állami támogatással 
100. (VI.15.) Sport Alap felosztása és a támogatás kifizetésének ütemezése 
101. (VI.15.) Jegyzői pályázatok elbírálása 
102. (VI.15.) Tájékoztató az előző ülés óta történt legfontosabb 



eseményekről 
103. (VI.15.) "Széchenyi Tervpályázatok Energiatakarékossági Programból" 

támogatás igénylése 
104. (VI.15.) Céljellegű Decentralizált Alapból támogatás igénylése 
105. (VI.15.) Oktatási Központ épületeiben lévő ingóságok megvétele 
106. (VII.26.) A képviselő-testület 2001. július 26. napján megtartott 

ülés napirendjének elfogadása 
107.  (VII.26.) Algyő és Térsége Ipari Par megvalósítási tanulmány 
108. (VII.26.) Algyő és Térsége Ipari Par megvalósítási tanulmány 
109. (VII.26.) "Széchenyi Terv" lakásprogramból támogatás igénylése 
110. (VII.26.) Algyő Község Önkormányzatának lakáskoncepciója 
111. (VII.26.) Algyői Faluház és Könyvtár továbbképzési tervének 

jóváhagyása tárgyában hozott 74/2000. (V.19.) Kt. sz. 
határozat módosítása 

112. (VII.26.) Pályázat benyújtása "Közművelődést Pártoló Önkormányzat - 
2001" cím elnyerése 

113. (VII.26.) Algyő Község nagyközségi cím felvétele 
114. (VII.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
115. (VII.26.) Gázközmű vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények 
116. (VII.26.) "Anyatejes Világnap" rendezvény támogatása 
117. (VII.26.) "Széchenyi Terv" pályázatok Energiatakarékossági Program 

támogatás igénylés 
118. (VII.26.) Céljellegű Decentralizált Alapból támogatás igénylése 
119. (VII.26.) Ad hoc bizottság létrehozása (Lakáshoz jutási támog) 
120. (VII.26.) A 45/100. (III.30.) Kt. sz. határozat módosítása (IV. Barakk) 
121. (IX.13.) A képviselő testület 2001. szeptember 13. napján 

megtartott ülés napirendjének elfogadása 
122. (IX.13.) Algyő Község Képviselő-testületének 4/1999. (III.3.) Kt. sz. 

rendeletével jóváhagyott Algyő Község Építési Szabályzata 
valamint Szabályozási Tervének felülvizsgálata 

123. (IX.13.) Köntös Imre Szabályozási Terv módosítási kérelme 
124. (IX.13.) Gázközmű vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények 

rendezése 
125. (IX.13.) Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2000/2001-es tanévben 

végzett oktató-nevelő munkájáról 
126. (IX.13.) Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2000/2001-es évben végzett 

oktató-nevelő munkájáról 
127. (IX.13.) Az Algyői Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának 

jóváhagyásáról szóló 133/1999.  (IX.17.) Kt. sz. határozat 
módosítása 

128. (IX.13.) Az Algyői Könyvtár és Tájház Alapító Okiratának jóváhagyása 
129. (IX.13.) Az önkormányzat 2001. I. félévi gazdálkodásról beszámoló 
130. (IX.13.) GYEVIÉP Kht. 2001. évi módosított üzleti terve 
131. (IX.13.) GYEVIÉP Kht. Alapító Okiratának módosítása 
132. (IX.13.) Az állatok tartásáról szóló 5/1999. (I.15.) Önk rendelettel 

egységes szerkezetbe foglalt 12/1998. (V.21.) Önk. sz. rendelet 
módosítása napirendről levétele 



133. (IX.13.) Haszonbérleti díjak 2002. évre történő megállapítása 
134. (IX.13.) Beszámoló a 2001. II negyedévi szociális ellátásokról 
135. (IX.13.) "Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2002. évi fordulója 
136. (IX.13.) Tájékoztatás az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
137. (IX.13.) Sporttelep bővítéséhez szükséges területek megvásárlása 

tárgyában hozott 78/2000. (V.19.) Kt. sz. határozat módosítása 
138. (IX.13.) Algyő, csergő telep 3. sz. -01561/5 hrsz. - alatti ingatlan 

megvásárlása 
139. (IX.13.) Algyő, 01732/1 hrsz.-ú (híd melletti terület megvásárlása 
140. (IX.13.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
141. (IX.13.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
142. (IX.13.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
143. (IX.13.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
144. (IX.29.) A képviselő-testület 2001. szeptember 29.-i ülés 

napirendjének elfogadása 
145. (IX.29.) Testvér-települési kapcsolat felvétele 
146. (X. 26.) A képviselő testület 2001. október 26.-i ülés 

napirendjének elfogadása 
147. (X.26.) Az önkormányzat 2001. I-III. negyedévi mérlegjelentése és 

költségvetési jelentése 
148. (X.26.) Beszámoló a 2001. I-III. negyedévi szociális ellátásokról 
149. (X.26.) Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2001/2002-es 

tanévkezdésének tapasztalatairól 
150. (X.26.) Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2001/2002-es nevelési év 

indításának tapasztalatairól 
151. (X.26.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
152. (X.26.) Az Algyői Község Építési Szabályzata tárgyában hozott 

122/2001, (IX.13.)  Kt. számú határozat módosítása 
153. (X.26.) A lakáshoz jutás támogatásáról szóló 6/2000. (IV.3.) Önk. sz. 

rendelet módosításának napirendről történő levétele 
154. (X.26.) Tájékoztató az AKTV Kft. átalakulásának ajánlatáról 
155. (X.26.) Az AKTV Kft. átalakulásának ajánlatáról 
156. (X.26.) Az Algyő 1544 és 1543/5 hrsz.-ú ingatlanok elidegenítése 

tárgyában hozott 88/2001. (V.24.) Kt. sz. határozat módosítása 
(Tassy Jenő) 

157. (X.26.) 44123. jelű út szakaszainak átvételével kapcsolatos 
állásfoglalás 

158. (X.26.) Tájékoztató pályázatokról 
159. (X.26.) GYEVIÉP Kht. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása 
160. (X.26.) Támogatott csatornabekötések részletfizetéssel kapcsolatos 

kérelem 
161. (X.26.) Az állatok tartásáról szóló 5/1999. (I.15.) Önk. rendelettel 

egységes szerkezetbe foglalt 12/1998. (V.21.) Önk. sz. rendelet 
módosításának napirendről történő levétele 

162. (X.26.) Idősek Napközi Otthona intézmény vezetőjének helyettesítése 



163. (X.26.) Pályázat kiírása az Algyői Könyvtár és Tájház intézmény 
vezetői álláshelyére 

164. (X.26.) Tájékoztató a Millenniumi Emlékbizottság tevékenységéről 
165. (X.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
166. (X.26.) Számlavezetési, hitelezési kondíciók 2002. évre 
167. (XI.30.) 2001. november 30.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
168. (XI.30.) PROMETHEUS Tüzeléstechnikai Rt. 2001. évi távhőszolgáltatói 

beszámolója 
169. (XI.30.) Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

2001. évi szolgáltatói beszámolója 
170. (XI.30.) Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2001. évi szolgáltatói 

beszámolója 
171. (XI.30.) Az önkormányzat 2002. évi költségvetési koncepciója 
172. (XI.30.) Állategészségügyi feladatok ellátása Algyő községben 
173. (XI.30.) Beszámoló az önkormányzat fenntartásában működő 

intézmények 2001. évi pályázati tevékenységéről 
174. (XI.30.) Település folyékony hulladékgyűjtési, szállítási és elhelyezési 

szolgáltatás ellátására benyújtott pályázatok 
175. (XI.30.) A szelektív hulladékgyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási 

rendszer projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi 
szerződés tervezet 

176. (XI.30.) Klinikatámogatás lehetősége 
177. (XI.30.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
178. (XI.30.) AKTV Kft. 2002. évi szolgáltatási díjairól szóló 155/2001. 

(X.26.) Kt. sz. határozat módosítása 
179. (XI.30.) AKTF Kft. alapító okiratának módosítása, társasági szerződés 

elfogadása 
180. (XII.12.) 2001. december 12.-i közmeghallgatás napirendjének 

elfogadása 
181. (XII.20.) 2001. december 20.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
182. (XII.20.) Szabályozási terv felülvizsgálatáról tájékoztató 
183. (XII.20.) Szolgáltatási szerződés módosítás (Köztisztasági Kft.) 
184. (XII.20.) Beszámoló a falugazdász 2001. évi tevékenységéről 
185. (XII.20.) Algyői Nőegylet éves beszámolója 
186. (XII.20.) MME Területi Kör éves beszámolója 
187. (XII.20.) Ősgyeviek Baráti Körének éves beszámolója 
188. (XII.20.) Algyői Napraforgó Nagycsaládosok Egyesületének éves 

beszámolója 
189. (XII.20.) Algyői Nyugdíjasklub éves beszámolója 
190. (XII.20.) Algyői 4 H Klub éves beszámolója 
191. (XII.20.) Algyői Hagyományőrző Együttes éves beszámolója 
192. (XII.20.) Algyői Kézilabda Egyesület éves beszámolója 
193. (XII.20.) Algyői Sportkör éves beszámolója 
194. (XII.20.) Algyői Faluvédő Egyesület éves beszámolója 
195. (XII.20.) DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal éves beszámolója 



196. (XII.20.) Algyői Általános Iskola Alapítvány éves beszámolója 
197. (XII.20.) Algyői Gazdakör éves beszámolója 
198. (XII.20.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2002. I. félévi 

munkaterve 
199. (XII.20.) Bartók Béla utcai panelos épületek tetőfelújításával 

kapcsolatos tájékoztató 
200. (XII.20.) AKTF Kft. alapító okiratának módosítása társasági szerződés 

elfogadása 
201. (XII.20.) Javaslat a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 
202. (XII.20.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
203. (XII.20.) Molnár József ügyvezető 2001. évben végzett munkájának 

elismerése 
 


