
HATÁROZATOK 2002. ÉV 

1. (I.25.) 2002. január 25.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
2. (I.25.) Tájékoztató Algyő nagyközség közrendjének és 

közbiztonságának helyzetéről 
3. (I.25.) Víziközmű hálózatbérleti szerződés módosítása 
4. (I.25.) Téglás u.-i körforgalom tanulmányterve 
5. (I.25.) Algyő Nagyközség Önkormányzat 2002. évi költségvetésének 

vitaanyaga 
6. (I.25.) Híd melletti szabad terület használatba adásának lehetősége 
7. (I.25.) Kistérségi iroda létrehozása 
8. (I.25.) Tájékoztató a Lakásépítési Alap felhasználásáról 
9. (I.25.) A Központi Orvosi Ügyelet kezdési időpontjának módosulása 

10. (I.25.) Az Algyői Könyvtár és Tájház intézményvezetői pályázatok 
elbírálása 

11. (II.22.) 2002. február 22.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
12. (II.22.) Algyő Nagyközség 2002. évi Rendezvény naptára 
13. (II.22.) Idősek Napközi Otthona szakmai munkájának értékelése 
14. (II.22.) Helyettes szülői hálózat szervezésére kötött társulási 

megállapodás módosítása 
15. (II.22.) Főtér 14 lakásos lakóépület közbeszerzési ajánlati felhívás 

jóváhagyása 
16. (II.22.) A 2002. évi országgyűlési választásokon működési 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 
megválasztása 

17. (II.22.) Hozzájárulás önkormányzati jogi adatbázisra vonatkozó 
megállapodás megkötéséhez 

18. (II.22.) Szelektív hulladék gyűjtési és regionális hulladékgazdálkodási 
rendszer megvalósítására vonatkozó konzorciumi szerződés 
tervezet 

19. (II.22.) Kulturális alap felosztása 
20. (II.22.) "BIOPTRON 2" lámpa beszerzése 
21. (II.22.) Főtéren lévő 1736/9 hrsz. alatti ingatlan visszavásárlása 
22. (II.22.) "Érdekeltségnövelő pályázat újonnan alapított közművelődési 

intézmények technikai-műszaki felszereltségének 
támogatására" 

23. (II.22.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
24. (II.22.) Közoktatásban dolgozó pedagógusok pályázaton nyert 

számítógépeihez saját forrás biztosítása 
25. (II.22.) Pályázat benyújtása "Könyvtárpártoló Önkormányzat -2002' 

cím elnyerése 
26. (II.22.) Működési és Falhalmozási céltartalék képzés 
27. (II.22.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
28. (III.28.) 2002. március 28.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
29. (III.28.) Társadalmi szervezetek 2002. évi támogatása 
30. (III.28.) Zsigmondy Vilmos Horgász Egyesület támogatása 
31. (III.28.) Téglás u.-i körforgalom kialakításához hozzájárulás 



32. (III.28.) Pályázat benyújtása a közoktatásban dolgozó pedagógusok 
számítógép beszerzéséhez 

33. (III.28.) AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak személyében beálló 
változás 

34. (III.28.) Vállalkozási szerződés jóváhagyása 
35. (III.28.) AKTV Kft. ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak 

díjazása 
36. (III.28.) GYEVIÉP Kht. 2002. évi üzleti terve 
37. (III.28.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatinak 

ellátásról 
38. (III.28.) A köztisztviselők munkateljesítményeit megalapozó célok 

meghatározása 
39. (III.28.) Kulturális szakemberek továbbképzési terve 
40. (III.28.) Érdekeltségi rendszerbővítés 
41. (III.28.) Bányagödrök tájrendezési rehabilitációjának lehetőségei 
42. (III.28.) Dr. Piri József polgármester 2001. évben végzett munkájának 

elismerése tárgyban készült előterjesztés napirendre vétele 
43. (III.28.) Dr. Piri József polgármester 2001. évben végzett munkájának 

elismerése 
44. (III.28.) Sport u. 26., 28. és 30. sz. alatt építési telkek eladási árának 

megállapítása 
45. (III.28.) Algyő, 1544 és az 1543/5 hrsz.-ú ingatlanok elidegenítésével 

kapcsolatos 88/2001. (V.24.) Kt. számú és a 1544 hrsz.-ú 
ingatlan vételárhátralék megfizetésével  kapcsolatos 
156/2001. (X.26.) Kt. számú határozat módosítása 

46. (III.28.) Telekfeltöltéssel kapcsolatos megállapodás 
47. (III.28.) Gázközmű vagyon átadásából származó államkötvények 

eladása 
48. (III.28.) Tájékoztató az előző ülés óta történt legfontosabb 

eseményekről 
49. (IV.25.) 2002. április 25.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
50. (IV.25.) Vízgazdálkodási társulatok tájékoztatója a 2001. évi 

tevékenységekről 
51. (IV.25.) Tájékoztató a felújítások és fejlesztések készültségéről 
52. (IV.25.) Céljellegű Decentralizált Alapból támogatás igénylése 
53. (IV.25.) A település egészségügyi helyzete 
54. (IV.25.) Beszámoló az Igazgatási csoport tevékenységéről 
55. (IV.25.) Beszámoló a 2002. I. negyedévi szociális ellátásokról 
56. (IV.25.) Algyő Nagyközség területén működő háziorvosi és 

fogszakorvosi ellátás működtetése tárgyban készült 
előterjesztés napirendre vétele 

57. (IV.25.) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló megbízási szerződése 
58. (IV.25.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
59. (IV.25.) A GYEVIÉP Kht. vezető munkabérének módosítása 
60. (IV.25.) Gázközmű vagyon átadásából származó államkötvények 

eladása 
61. (IV.25.) Algyő Nagyközség területén működő háziorvosi és 



fogszakorvosi ellátás működtetése 
62. (V.16.) 2002. május 16.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
63. (V.16.) Főtér 4 lakásos lakóépület kivitelezésére érkezett ajánlatok 

elbírálása 
64. (V.16.) Volt Lóversenypálya területfeltöltés I. ütem munkáinak 

jóváhagyása 
65. (V.16.) Szabad strand létesítésének lehetőségei 
66. (V.16.) Tisza Szövetség állásfoglalása a "Vásárhelyi terv 

továbbfejlesztése" c. koncepció-tervről 
67. (V.31.) 2002. május 31.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
68. (V.31.) AKTV Kft. 2000. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadása 
69. (V.31.) AKTV Kft. 2001. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadása 
70. (V.31.) AKTV Kft.  2002. évi Üzleti tervének jóváhagyása 
71. (V.31.) GYEVIÉP Kht. 2001. évi beszámolójának elfogadása 
72. (V.31.) AKTV Kft. 2002. évi törzstőke emelése 
73. (V.31.) Csongrád Megyei Állami közútkezelő Kht. tájékoztatója 
74. (V.31.) Algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója 
75. (V.31.) Településrendezési terv tervezési szerződés jóváhagyása 
76. (V.31.) Autóbusz megállók és utasváró pavilonok létesítésének 

jóváhagyása 
77. (V.31.) Ravatalozó rekonstrukció tervezési program jóváhagyása 
78 (V.31.) Óvoda tornaszoba tervezési program jóváhagyása 
79. (V.31.) Könyvtár kialakításának jóváhagyása 
80. (V.31.) Algyő 01568 hrsz. alatti földterület tulajdonjogának cseréje az 

Algyő 01566/36 hrsz. alatti földrészlet ellenében 
81. (V.31.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
82. (V.31.) Tóth. Sándor r.hdgy. őrsparancsnok kinevezésének 

véleményezése 
83. (V.31.) Vidács János Algyő, Ladik u. 17. sz. alatti lakos 

közgyógyellátásra való jogosultság ügyben fellebbezés 
elbírálása 

84. (V.31.) Horváth Gábor és felesége Szeged, Gyík u. 22/B. szám alatti 
lakosok lakástámogatási ügyben fellebbezés elbírálása 

85. (V.31.) Molnár Tibor és felesége Algyő, Géza u. 15. szám alatti lakosok 
lakástámogatási ügyben fellebbezés elbírálása 

86. (V.31.) Koritár Zoltán Algyő, Bíró u. 35. szám alatti lakos rendszeres 
szociális segély ügyben fellebbezés elbírálása 

87. (V.31.) Dávid László és felesége Algyő, Bíró u. 6. szám alatti lakosok 
lakástámogatási ügyben fellebbezés elbírálása 

88. (VI.28.) 2002. június 28.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
89. (VI.28.) Céljellegű Decentralizált Alapból támogatás igénylése 
90. (VI.28.) 2002. évi Vízügyi Építési Alap munkáinak jóváhagyása 
91. (VI.28.) AKTV Kft. Alapító Okiratának módosítása, Társasági szerződés 

jóváhagyása 



92. (VI.28.) Algyő kábeltelevízió hálózatának bővítésére készült beruházási 
program jóváhagyása 

93. (VI.28.) "Anyatejes Világnap" rendezvény támogatása 
94. (VI.28.) Képzőművészeti alkotások megvásárlása 
95. (VI.28.) Algyői Móra Ferenc Népszínház vendégjátékáról készült 

televíziós műsorkészítés 
96. (VI.28.) Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések helyzetéről 
97. (VI.28.) Javaslat Kossuth Lajosról történő közterület elnevezésre 
98. (VI.28.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2002. II. félévi 

munkaterve 
99. (VI.28.) Telekfeltöltéssel kapcsolatos kártalanítási igény napirendre 

vétele 
100. (VI.28.) Telekfeltöltéssel kapcsolatos kártalanítási igény napirendre 

vétele 
101. (VI.28.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
102. (VII.26.) 2002. július 26.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
103. (VII.26.) Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2001/2002-es évben 

végzett oktató-nevelő munkájáról 
104. (VII.26.) Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2001/2002-es évben végzett 

oktató-nevelő munkájáról 
105. (VII.26.) AKTV Kft. tisztségviselőinek megválasztása 
106. (VII.26.) AKTV Kft. tisztségviselőinek díjazása 
107. (VII.26.) Az önkormányzat 2002. III. negyedévi átmeneti likviditási 

gondjainak megoldása 
108. (VII.26.) Kikelet u. 4. szám alatti ingatlanon lévő épület használata 
109.  (VII.26.) Török Józsefné Algyő, 95/3 hrsz. alatti lejegyzett közterület 

tulajdonjoga visszaigénylésének napirendről történő levétele 
110. (VII.26.) Ajánlat intézmények belső világítás rekonstrukciójára 
111. (VII.26.) Fürdő beruházás tervezési program jóváhagyása 
112. (VII.26.) Tájékoztató a fejlesztési és felújítási munkák I. féléves 

helyzetéről 
113. (VII.26.) Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának 

megválasztása 
114. (VII.26.) Burca Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2003. évi fordulója 
115. (VII.26.) Polgármesteri Hivatal tetőtéri irodáinak klímatizálása 
116. (VII.26.) Mázsaház jószágmérlegelési díjainak módosítása 
117. (VII.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
118. (VII.26.) Ravatalozó rekonstrukció I. ütem jóváhagyása 
119. (VII.26.) 2002. évi költségvetés szeptember havi módosításának 

előkészítése 
120. (VII.26.) Algyő 1771/68 és 1771/69 hrsz-ú földrészletek eladása és 

eladási árának megállapítása 
121. (VII.26.) Lakóterület előkészítésével kapcsolatos ingatlanvásárlási 

ajánlat 
122. (VII.26.) Híd melletti terület elidegenítése 
123. (IX.6.) 2002. szeptember 6.-i testületi ülés napirendjének 



elfogadása 
124. (IX.6.) Az Önkormányzat 2002. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 
125. (IX.6.) Tagi kölcsön folyósítása az AKTV Kft-nek 
126. (IX.6.) Kölcsönszerződés jóváhagyása 
127. (IX.6.) Híd melletti terület elidegenítése tárgyában hozott 122/2002. 

(VII.26.) Kt. sz. határozat módosítása 
128. (IX.6.) Bartók B. u.-i 1787 és 1797/2 hrsz. alatti földrészlet rendezési 

terv szerinti felhasználása 
129. (IX.6.) Tájékoztatás a rendezési terv módosításáról 
130. (IX.6.) Nagy Barna Gizella Algyő, Lőrinc u. 23. lakástámogatási 

kérelme 
131. (IX.6.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
132. (IX.6.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
133. (IX.6.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
134. (IX.27.) 2002. szeptember 27.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
135. (IX.27.) Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2002/2003-as 

tanévkezdés tapasztalatairól 
136. (IX.27.) Tájékoztató a Szivárvány Óvoda 2002/2003-as nevelési 

évének indításáról 
137. (IX.27.) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2002-2003. évi 

szakmai programja 
138. (IX.27.) A település sportegyesületeinek 2002. I. félévi beszámolója 
140. (IX.27.) Az "Algyői Iskola História' c. kiadvány támogatása 
141. (IX.27.) A 2002. évi országgyűlési választásokon működő 

szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról szóló 16/2002. (II.22.) Kt. számú határozat 
módosítása 

142. (IX.27.) Támogatás az Algyői Plébánia felújításához 
143. (IX.27.) Algyő Nagyközség településrendezési tervének módosítása 
144. (IX.27.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
145. (X.31.) 2002. október 31.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
146. (X.31.) Ügyrendi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 
147. (X.31.) Polgármester illetményének megállapítása 
148. (X.31.) Alpolgármester választás előkészítése 
149. (X.31.) SZMSZ módosítás előkészítése 
150. (XI.8.) 2002. november 8.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
151. (XI.8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2003. évi fordulója tárgyában hozott 
144/2002. (VII.26.) Kt. sz. határozat módosítása 

152. (XI.8.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 
153. (XI.8.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Községfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottsága 
154. (XI.22.) 2002. november 22.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
155. (XI.22.) Foglalkoztatási jogviszony megváltoztatása 
156. (XI.22.) Pénzügyi bizottság külső tagjának megválasztása 



157. (XI.22.) Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság külső tagjainak 
megválasztása 

158. (XI.22.) Pénzügyi bizottsági tag megválasztása 
159. (XI.22.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Közművelődési, Oktatási 

és Sportbizottsága 
160. (XI.22.)  Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Szociális és 

Egészségügyi bizottsága 
161. (XI.22.) Tanácsnok megválasztása 
162. (XI.22.) Főtéri önkormányzati költségalapú bérlakásokra pályázat 

kiírása 
163. (XI.22.) A "Széchenyi Terv Lakásprogramból 14 közművesített építési 

telek kialakításához állami támogatás elnyerésére pályázat." 
164. (XI.22.) Egészségügyi gép-műszer 2003. évi beszerzésére létrejövő 

társuláshoz csatlakozás 
165. (XI.29.) 2002. november 29.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
166. (XI.29.) Az Önkormányzat 2002. III. negyedévi Mérlegjelentése és 

Költségvetési jelentése 
167. (XI.29.) A Csatornamű Társulat megszűnését követően az Eszközök, a 

Tartozás és a Kötelezettség átvétele 
168. (XI.29.) Az Önkormányzat 2003. évi költségvetési koncepciója 
169. (XI.29.) Céljellegű decentralizált támogatás fel nem használt 

előirányzatáról lemondás 
170. (XI.29.) Beszámoló a 2002. I-III. negyedévi szociális ellátásokról 
171. (XI.29.) Haszonbérleti díjak 2003. évre történő megállapítása 
172. (XI.29.) Kovács Mihály r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének 

véleményezése tárgyú előterjesztés  napirendre vétele 
173. (XI.29.) Az Algyői Hírmondó felelős kiadójának és felelős 

szerkesztőjének kijelölése 
174. (XI.29.) Intézményvezetői megbízás 
175. (XI.29.) Pályázat kiírása a Faluház és Szabadidőközpont 

intézményvezetői álláshelyére 
176. (XI.29.) Hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák megrendelése 
177. (XI.29.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
178. (XI.29.) Kovács Mihály r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésének 

véleményezése 
179. (XI.29.) Bizottsági tagok megválasztásának napirendre vétele 
180. (XI.29.) Közművelődési, Oktatási és Sportbizottsági tag megválasztása 
181. (XI.29.) Közművelődési, Oktatási és Sportbizottsági külső tagjainak 

megválasztása 
182. (XI.29.) Algyő, Kastélykert u. 15. szám alatti 44. hrsz-ú ingatlan 

megvásárlása 
183. (XII.12.) 2002. december 12.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
184. (XII.12.) Víziközmű üzemeltetési és hálózatbérleti szerződés 
185. (XII.12.) AKTV Kft. 2003. évi bevételi és kiadási tervének elfogadása 
186. (XII.12.) Jutalom kifizetése az intézmények dolgozóinak 



187. (XII.12.) Algyő, Kastélykert u. 15- 44 hrsz. - alatti ingatlan megvásárlása 
előterjesztés zárt ülésen tárgyalása 

188. (XII.12.) Algyő, 1 hrsz. alatti sportingatlan tulajdonjogának rendezése 
189. (XII.12.) Intézmények hatékonyabb működése céljából létrehozott 

koordinációs bizottság megalakítása 
190. (XII.12.) Az Algyői Hírmondó felelős kiadójának és felelős 

szerkesztőjének kijelölése 
191. (XII.12.) GYEVIÉP Kht. síkosságmentesítési munkákkal kapcsolatos 

előkészületei 
192. (XII.12.) Algyő, Kastélykert u. 15. - 44 hrsz. - alatti ingatlan 

megvásárlása 
193. (XII.12.) Bérlakás pályázatok  elbírálása 
194. (XII.27.) 2002. december 27.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
195. (XII.27.) Szilárd hulladékszállítási szolgáltatás szerződés módosítása 
196. (XII.27.) Tömegközlekedés támogatásával kapcsolatos szerződés és 

költségtérítésre vonatkozó megállapodás 
197. (XII.27.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2003. I. félévi 

munkaterve 
198. (XII.27.) "Algyő 1771/89 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő 

beépített földterület tulajdonjogának átruházása" tárgyában 
készült előterjesztés napirendről történő levétele 

199. (XII.27.) GYEVIÉP Kht. vezetőjének jutalmazása 
 


