
HATÁROZATOK 2003. ÉV 

1. (I.24.) 2003. január 24.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
2. (I.24.) Víziközmű hálózatbérleti díj megállapodás 
3. (I.24.) Az önkormányzat 2003. évi költségvetésének vitaanyaga 
4. (I.24.) Beszámoló az intézmények 2002. IV. negyedévi pályázati 

tevékenységéről 
5. (I.24.) A Könyvtár és Tájház, valamint a Faluház és Szabadidőközpont 

2003. évi munkatervének jóváhagyása 
6. (I.24.) Algyői Könyvtár és Tájház alapító okiratának módosítása 
7. (I.24.) Hulladékudvar üzemeltetésének felülvizsgálata 
8. (I.24.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
9. (I.24.) Híd melletti terület elidegenítése 

10. (II.21.) 2003. február 21.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
11. (II.21.) Sirály u. közművesítés, útépítés, beruházási program 

jóváhagyása 
12. (II.21.) Sirály u. -i lakó és kisüzemi telkek értékesítése 
13. (II.21.) Beszámoló a mezőőri tevékenységről 
14. (II.21.) Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú haszonbérleti 

földekről 
 

15. (II.21.) "Településrendezési Terv módosítása" tárgyban készült 
előterjesztés napirendről történő levétele 

16. (II.21.) Tájékoztató Algyő közrendjéről és közbiztonságáról 
16./a (II.21.) Intézményi térítési díjak módosítása 

17. (II.21.) Algyő nagyközség 2003. évi rendezvény-naptára 
18. (II.21.) A Faluház és Szabadidőközpont intézményvezetői álláshelyre 

beérkező pályázatok elbírálása 
19. (II.21.) Rózsáné Varga Ibolya Algyő, Téglás u. 37. szám alatti lakos 

kiegészítő családi pótlék megszüntetése ügyében fellebbezés 
elbírálása 

20. (II.21) 1011 hrsz.-ú inatlan értékesítésre történő kijelölése 
21. (II.21.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
22. (II.21.) Egészségügyi és Szociális bizottság külső tagjainak 

megválasztása szóbeli előterjesztés napirendre vétele 
23. (II.21.) Egészségügyi és Szociális bizottság külső tagjainak 

megválasztása 
24. (II.21.) "Adóellenőrzés elrendelése" előterjesztés napirendre vétele 
25. (II.21.) Adóellenőrzés elrendelése 
26. (III.7.) 2003. március 7.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
27. (III.7.) Településrendezési terv módosítása 
28. (III.7.) MOL Rt. megállapodása 
29. (III.7.) Kastélykert u-i lakóterület előkészítése 
30. (III.7.) Autóbusz menetrend módosítás tervezet 
31. (III.7.) Lakástámogatási kérelmek elbírálásának hatásköre 
32. (III.7.) Közoktatási megállapodás közhasznú feladatok ellátásáról 
33. (III.7.) A Faluház és Szabadidőközpont intézményvezetői álláshelyre 



beérkezett pályázatok elbírálás tárgyban hozott 18/2003. 
(II.21.) Kt. sz. határozat módosítása 

34. (III.28.) 2003. március 28.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
35. (III.28.) Kulturális intézmények továbbképzési terveinek  módosítása 
36. (III.28.) Kulturális intézmények továbbképzési terveinek módosítása 
37. (III.28.) Ravatalozó bővítés, átalakítás beruházási program jóváhagyása 
38. (III.28.) Fő tér parképítés beruházási program jóváhagyása 
39. (III.28.) Járdaépítés (Tiszavirág-Bartók B.- Sport -Sirály u.)beruházás 

jóváhagyása 
40. (III.28.) Útfelújítások jóváhagyása, CÉDA támogatás igénylése 
41. (III.28.) Polgármesterek új típusú életbiztosítására vonatkozó ajánlat 
42. (III.28.) Helyettes szülői hálózat szervezésére kötött megállapodása 

módosítása 
43. (III.28.) Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásról 
44. (III.28.) Beszámoló az Igazgatási csoport munkájáról 
45. (III.28.) A köztisztviselők munkateljesítményeit megalapozó célok 

meghatározása 
46. (III.28.) Pályázati felhívás a GYEVIÉP Kht ügyvezetői álláshelyére 
47. (III.28.) Iskolaszékbe történő delegálás 
48. (III.28.) Algyő 01211/2 hrsz. alatti területen lévő horgásztanya vételi 

ajánlata 
49. (III.28.) "Könyvtárpártoló Önkorányzat-2003" pályázat 
50. (III.28.) A 2003. évi országos népszavazáson működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása 
51. (III.28.) 

(III.28.) 
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

52. (III.28.) Algyő, 1771/94 hrsz. alatti építési telek elidegenítése 
53. (III.28.) Botyánszki Károlyné ingatlan vételi kérelme 
54. (III.28.) Társadalmi szervezetek beszámolója 
55. (III.28.) Társadalmi szervezetek 2003. évi támogatása 
56. (III.28.) Idősek Napközi Otthona szakmai munkájának értékelése 
57. (III.28.) Önálló képviselői indítvány az Algyő, 1011 hrsz. alatti ingatlan 

vonatkozásában 
58. (IV.25.) 2003. április 25.-i testületi ülés napirendje 
59. (IV.25.) Algyő Nagyközség Önkormányzat 2002. évi egyszerűsített 

beszámolója 
60. (IV.25.) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló megbízási szerződése 
61. (IV.25.) "Algyői Faluház és Szabadidőközpont Szervezeti és Működési 

Szabályzata" tárgyban készült előterjesztés napirendről 
történő levétele 

62. (IV.25.) Algyői Könyvtár és Tájház Szervezeti és Működési Szabályzata 
63. (IV.25.) Beszámoló az Algyői Könyvtár és Tájház 2002. évi 

tevékenységéről 
64. (IV.25.) Szerződés szénhidrogénre meddő kút ideiglenes átadására 
65. (IV.25.) Birtokhasznosítási bizottság tajgának megválasztása 
66. (IV.25.) Algyő Sportöltöző építési jogi és adózási kérdéseinek 

rendezése 



67. (IV.25.) Korsó i. 38. sz 1543/4 hrsz. - alatti ingatlan beépítési 
kötelezettségének meghosszabbítása 

68. (IV.25.) Öntömörítős hulladékgyűjtő konténer beszerzése és telepítése 
69. (IV.25.) Szeges és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

Kistérségi Alapja 
70. (IV.25.) Sport terület melletti 01736/1 hrsz. alatti területrész ajánlata 
71. (IV.25.) Algyő, 1771/94 hrsz. alatti építési telek elidegenítése 

tárgyában hozott 52/2003. (III.28.) Kt. számú határozat 
módosítása 

72. (IV.25.) "Algyő 1011 hrsz. alatti ingatlan értékesítése" tárgyban készült 
előterjesztés napirendről történő levétele 

73. (IV.25.) A nők re-integrációját célzó ellátási szerződés jóváhagyása 
74. (IV.25.) Központi Orvosi Ügyelet további működésének anyagi 

feltételei szóbeli előterjesztés napirendre vétele 
75. (IV.25.) Központi Orvosi Ügyelet további működésének anyagi 

feltételei 
76. (IV.25.) Tájékoztató  az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
77. (IV.25.) Megállapodás szerződéses vételár módosításáról 
78. (IV.25.) Gonda Józsefné közlekedési kártérítés ügye 
79. (V.30.) 2003. május 30.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
80. (V.30.) Algyő Sportkoncepciója 
81. (V.30.) Algyői Sportjáért Közalapítvány létrehozása 
82. (V.30.) Tüskevár u.-i tornapálya kerítés építése 
83. (V.30.) Községi edzőterem padlóburkolat felújítása 
84. (V.30.) Az önkormányzat 2002. évi pénzmaradványának felosztása 
85. (V.30.) Kastélykert u.-i lakóterület előkészítése 
86. (V.30.) A- Tér Kft. ajánlata közös beruházásra, építési telkek 

értékesítésére 
87. (V.30.) Beszámoló az Algyői Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 

2002. évi működéséről 
88. (V.30.) GYEVIÉP Kht ügyvezető álláshelyére beérkezett pályázatok 

elbírálása 
89. (V.30.) Bakó Lászlóné ingatlan vételi kérelme 
90. (V.30.) Süli Jánosné Algyő, Fazekas u. 28. szám alatti lakos rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás megszüntetése ügyében 
fellebbezés elbírálása 

91. (V.30.) Nemcsok Lajosné Algyő, Bartók B. u. 78. szám alatti lakos 
rendszere szociális segély megszüntetése ügyében fellebbezés 
elbírálása 

92. (V.30.) Tüskevár u.-i "Kis töltés" útépítéshez földterületek vásárlása 
93. (V.30.) Tiszavirág - Bartók B. u. tömbben meglévő barakkok 

értékesítése 
94. (V.30.) Algyői Faluház és Szabadidőközpont Alapító Okirata 
95. (V.30.) Algyői Faluház és Szabadidőközpont Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
96. (V.30.) Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda szerződésmódosítása 
97. (V.30.) Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének 



módosítása 
98. (V.30.) Téglás u. 14/A-B sz. ingatlanok előtti közterület használata 
99. (V.30.)  Bartók Béla és Pesti utcai játszóterek kialakításának pályázata 

100. (V.30.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
101. (VI.27.) 2003. június 27.-i testületi ülés napirendjének elfogadása  
102. (VI.27.) Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2002/2003-as tanévben 

végzett oktató nevelő munkájáról 
103. (VI.27.) Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2002/2003-as évben végzett 

oktató nevelő munkájáról 
104. (VI.27.) Algyő Nagyközség képviselő-testület II. félévi munkaterve 
105. (VI.27.) Távhőszolgáltatási szerződés módosítása 
106. (VI.27.) Községi edzőterem padlóburkolat felújítása tárgyban hozott 

83/2003. (V.30.) Kt. sz. határozat módosítása 
107. (VI.27.) Tájékoztató a fejlesztési és felújítási munkák helyzetéről 
108. (VI.27.) Algyő, 1800/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában vételi 

szándék bejelentése 
109. (VI.27.) Kastélykert u.-i  lakóterület I. ütem előkészítése 
110. (VI.27.) Szociális bérlakás építés tanulmányterve 
111. (VI.27.) Mozgáskorlátozottak Cs.-i Egyesületének Szeged Városi 

Csoportja támogatási kérelem 
112. (VI.27.) "Anyatejes Világnap" algyői rendezvényének támogatása 
113. (VI.27.) Algyői Kézilabda Egyesület támogatási kérelme 
114. (VI.27.) Plébánia belső felújításának támogatása 
115. (VI.27.) Algyői Sportcentrum részére digitális eredményjelző készítése 
116. (VI.27.) Algyő Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának elfogadása 

tárgyban készült előterjesztés napirendről történő levétele 
117. (VI.27.) Intézkedési terv a Sportkoncepció megvalósítása tárgyban 

készült előterjesztés napirendről történő levétele 
118. (VI.27.) "Szerződés tervezet az Algyő 27-es termálkút bérbeadására" 

előterjesztés napirendről történő levétele 
119. (VI.27.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
120. (VI.27.) Algyő, 01772/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő kijelölése 

(Trio-Lab Kft.) 
121. (VI.27.) Mezőőri pályázatok elbírálása 
122. (VII.25.) 2003. július 25.-i testületi ülés napirendjének elfogadása 
123. (VII.25.) Családsegítő Szolgálat szakmai programja 
124. (VII.25.) Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
125. (VII.25.) Algyő Sportjáért Közalapítvány létrehozása 
126. (VII.25.) Algyő Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának és Felügyelő 

Bizottság tagjainak megválasztása 
127. (VII.25.) Algyő Sportjáért Közalapítvány elnökének és titkárának 

megválasztása 
128. (VII.25.) Algyő Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának elfogadása 
129. (VII.25.) Intézkedési terv a Sportkoncepció megvalósítására 
130. (VII.25.) Szerződéstervezet az Algyő 27-es termálkút bérbeadására 
131. (VII.25.) 2003. évi Vízügyi Építési Alap munkáinak jóváhagyása 
132. (VII.25.) M 43-as autópálya tervével kapcsolatos tájékoztató 



133. (VII.25.) MOL Rt.-nél végzett adóvizsgálat határidejének 
meghosszabbítása 

134. (VII.25.) Mezőőri pályázat kiírása 
135. (VII.25.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
136. (VII.25.) Polgármester illetményének és költségterítésének 

megállapítása 
137. (VII.25.) Alpolgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapítása 
138. (VII.25.) Fogászati röntgenberendezés beszerzése 
139. (VII.25.) Bartók Béla u. - Tiszavirág u. tömb 14 db építési telek 

értékesítése (pályázati kihívás) 
140. (VII.25.) Barakkszárnyak értékesítése (Bovira Rt.) 
141. (VII.25.) Algyő, Kastélykert u. 1011 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
142. (VII.25.) Algyő, Külterület 01561/5hrsz-ú ingatlan értékesítése 
143. (VII.25.) Tiszai úszóművek és kikötő üzemeltetői jogának átruházása 
144. (VII.25.) Vételi szándék az Algyő külterület 01434 hrsz.-ú területre 
145. (IX.26.) 2003. szeptember 26.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
146. (IX.26.) Távhőszolgáltatási szerződés módosítása 
147. (IX.26.) Az önkormányzat 2003. I félévi gazdálkodásról beszámoló 
148. (IX.26.) Országos Inkubátor Alapítvány 
149. (IX.26.) Életfa gyökerektől a fényig Alapítvány támogatási kérelme 
150 (IX.26.) A Csalás Egészségéért Alapítvány támogatási kérelme 
151. (IX.26.) Faluház és Szabadidőközpont részére eszközbeszerzés 
152. (IX.26.) Faluház és Szabadidőközpont többletbevételének felhasználása 
153. (IX.26.) Lakásfelújítási kérelmek elbírálása 
154. (IX.26.) Dr. Bálind Sándor háziorvosi praxisának eladása 
155. (IX.26.) Egészségügyi alapellátásban felmerül eszközigények 
156. (IX.26.) Tüskevár u.-i gázvezeték építéshez hozzájárulás 
157. (IX.26.) Állami Számvevőszéki vizsgálat 
158. (IX.26.) Szalontai Tiborné beépítési kötelezettségre megállapított 

határidő meghosszabbítási kérelme 
159. (IX.26.) Biacsi Anna Mária beépítési kötelezettségére megállapított 

határidő meghosszabbítási kérelme 
160. (IX.26.) Kneip Gergely Dániel beépítési kötelezettségre megállapított 

határidő meghosszabbítási kérelme 
161. (IX.26.) Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat támogatási 

kérelme 
162. (IX.26.) Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatója 
163. (IX.26.) Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat tájékoztatója 
164. (IX.26.) Pannon Fejlesztő Kft ajánlata településfejlesztési koncepció 

készítésére tárgyban készült előterjesztés napirendről történő 
levétele 

165. (IX.26.) Algyői Kézilabda Egyesület 2003. I. félévi beszámolója 
166. (IX.26.) Algyői Sportkör 2003. I. félévi beszámolója 
167. (IX.26.) Algyő Nagyközség Turisztikai koncepciója 
168. (IX.26.) Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulat létrehozása 



169. (IX.26.) Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítása 

170. (IX.26.) Algyői Faluház és Szabadidőközpont Alapító Okiratának 
módosítása 

171. (IX.26.) Algyői Könyvtár és Tájház Alapító Okiratának módosítása 
172. (IX.26.) Idősek Napközi Otthona Alapító Okiratának módosítása 
173. (IX.26.) Algyő Nagyközség Önkormányzat Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
174. (IX.26.) Algyői Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
175. (IX.26.) Burca Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2004. évi fordulója 
176. (IX.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
177. (IX.26.) Jegyzői kinevezéséről történő lemondás napirendre vétele 
178. (IX.26.) Jegyzői kinevezéséről történő lemondás tudomásulvétele 
179. (IX.26.) Pályázat kiírása Jegyzői álláshelyre 
180. (IX.26.) Kiss János Algyő, Sövény u. 32. szám alatti lakos ingatlanvételi 

kérelme 
181. (IX.26.) A berekben lévő önkormányzati tulajdonú 01732/2 és 

01732/9 hrsz-ú szántó művelési ágú földterületek vételi 
szándékának bejelentése 

182. (IX.26.) Kastélykert u 16-2 - 641 hrsz alatti ingatlan 85/172-ed 
tulajdoni részarányáénak elidegenítése 

183. (IX.26.) Kastélykert u. 54 szám alatti ingatlan eladási ajánlata 
184. (IX.26.) A 47-es út melletti belterületen lévő 1930 hrsz.-ú földterület 

eladási ajánlata 
185. (IX.26.) Algyő, 01434 hrsz-ú ingatlan elidegenítésének vizsgálata 
186. (IX.26.) Kiszolgáló ipartelep megvásárlása 
187. (IX.26.) Bartók Béla u. 1787 hrsz-ból kialakuló építési telek 

értékesítése 
188. (IX.26.) Damián Ferenc, Algyő, Téglás u. 143 szám alatti lakos átmeneti 

segély ügyében fellebbezés elbírálása 
189. (IX.26.) Mezőőri pályázat elbírálása 
190. (IX.26.) "Algyő Községért" kitüntetés adományozása 
191. (IX.26.) "Algyő Községéért" kitüntetés adományozása 
192. (IX.26.) "Algyő Községéért" kitüntetés adományozása 
193. (X.31.) 2003. október 31. testületi ülés napirendjének elfogadása 
194. (X.31.) Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2003/2004-es 

tanévkezdésének tapasztalatairól 
195. (X.31.) Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2003/2004-es nevelési év 

indításának tapasztalatairól 
196. (X.31.) Algyő Nagyközség Bűnmegelőzési koncepciója 
197. (X.31.) Költségvetési előirányzat fásítására 
198. (X.31.) Költségvetési előirányzat karácsonyi ajándékcsomagok 

beszerzésére 
199. (X.31.) Algyői Sportkör támogatási kérelme 
200. (X.31.) Algyői Kézilabda Egyesület támogatási kérelme 
201. (X.31.) Az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének I-III. negyedévi 



teljesítéséről beszámoló 
202. (X.31.) Beszámoló a 2003. I-III. negyedévi szociális ellátásokról 
203. (X.31.) Fejlesztési javaslat a 2004. évi költségvetési koncepcióhoz 
204. (X.31.) Sárga iskola bővítés beruházási program jóváhagyása 
205. (X.31.) Termálfürdő tervezési program kialakítása 
206. (X.31.) "Óvodai melegkonyha áttelepítése a Faluházba és a 

Szabadidőközponti szálláshelyek korszerűsítésére" pályázat 
207. (X.31.) 2004. évi haszonbérleti díjak megállapítása 
208. (X.31.) Tájékoztató a mezőőri feladatok ellátásáról 
209. (X.31.) Ments életet Alapítvány támogatási kérelme 
210. (X.31.) A szív hangja Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme 
211. (X.31.) Segíts, hogy élhessek Alapítvány támogatási kérelme 
212. (X.31.) Donor Alapítvány támogatási kérelme 
213. (X.31.) Kiút Szociális és Mentálhigiénés egyesület támogatási kérelme 
214. (X.31.) Önkormányzat részére személygépkocsi vásárlás tárgyban 

készült előterjesztés napirendről történő levétele 
215. (X.31.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
216. (X.31.) Kastélykert 1011 hrsz. alatti területrész elidegenítése 

tárgyában hozott határozatok visszavonása 
216/A (XI.28.) 2003. november 28.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
217. (XI.28.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2004. évi költségvetési 

koncepciója 
218. (XI.28.) Településfejlesztési koncepció készítésére ajánlatok 
219. (XI.28.) Egyesített Szociális Intézmény létrehozásának tervezete 
220. (XI.28.) Európai Uniós Pályázati Szakértők Szövetségéhez pártoló 

tagként csatlakozás 
221. (XI.28.) Controlex Kft. megbízási szerződése (GYEVIÉP Kht.) 
222. (XI.28.) Pályázat külterületi jelző-riasztórendszerek kialakítására 
223. (XI.28.) Állategészségügyi helyzet és a feladatok Algyő nagyközségben 
224. (XI.28.) MOL Rt. adóellenőrzési vizsgálat lezárása 
225. (XI.28.) Kastélykert u.60. sz. alatti iskolabővítéshez telekrész vásárlás 
226. (XI.28.) Algyő 1. hrsz. alatti sportingatlan tulajdonjogának rendezése 
227. (XI.28.) Jegyzői pályázatok elbírálása 
228. (XI.28.) Pályázati informatikai fejlesztésre 
229. (XI.28.) Czíner István beépítési kötelezettségre megállapított határidő 

meghosszabbítása 
230. (XI.28.) A település egészségügyi helyzetének javítása 
231. (XI.28.) Tájékoztató az intézmények 2003. évi pályázat 

tevékenységéről 
232. (XI.28.) Algyői Kézilabda Egyesület támogatási kérelme 
233. (XI.28.) 2004. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre létrejövő 

társuláshoz csatlakozás 
234. (XI.28.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
235. (XI.28.) Önkormányzat részére személygépkocsi vásárlás 
236. (XII.19.) 2003. december 19.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 



237. (XII.19.) Főtanácsosi cím adományozása 
238. (XII.19.) Adótétel mértékének vizsgálata 
239. (XII.19.) Szociális intézmények 2004. évi létszáma 
240. (XII.19.) A nők munkaerőpiaci re-integrációját célzó ellátási szerződés 

módosítása 
241. (XII.19.) Tüskevár u.-i gázvezeték építéshez hozzájárulás 
242. (XII.19.) MOL Rt. túlfizetés visszafizetési határideje 
243. (XII.19.) Algyői Általános Iskola Alapító okirat módosítása 
244. (XII.19.) Oktatási-nevelési intézmények kötelező eszköz és felszerelési 

jegyzék ütemtervének módosítása 
245. (XII.19.) Könyvtárhasználati szabályzat módosítása 
246. (XII.19.) Algyői Hírmondó Nyomdaköltsége 
247. (XII.19.) Termálfürdő tervezésének jóváhagyása 
248. (XII.19.) Lakossági gombavizsgálat működése 
249. (XII.19.) Algyő Nagyközség képviselő-testületének 2004. I. félévi 

munkaterve 
250. (XII.19.) Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozóinak 
251. (XII.19.) Polgármester jutalmazása 
252. (XII.19.) Tömegközlekedés támogatásával kapcsolatos szerződés és 

költségterítésre vonatkozó megállapodás 
253. (XII.19.) Önkormányzat részére személygépkocsi vásárlás 
254. (XII.19.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
255. (XII.19.) DK.-i lakóterület előkészítéséhez lakóút céljára történő 

lejegyzés 
256. (XII.19.) Bartók B. u. Tiszavirág u. tömbben lévő 9 db építési telek 

versenytárgyalásos indulási alapárának meghatározása 
257. (XII.19.) Kiszoláló ipartelep megvásárlása tárgyban hozott 186/2003.. 

(IX. 26.) Kt. számú határozat módosítása 
258. (XII.19.) Kiszolgáló Ipartelephez tartozó út terület átadása 
259. (XII.19.) 01434 hrsz-ú víztározó terület kiváltásának vizsgálata 
260. (XII.29.) 2003. december 29.-i testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
261. (XII.29.) Telekértékesítés szerződés feltételeiről szóló 115/2000. 

(VII.28.) Kt. számú határozat mellékletének módosítása 
262. (XII.29.) Önkormányzat részére személygépkocsi vásárlás 

 


