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HATÁROZATOK 2014. ÉV 
 
 
 

1.  (I.13.) 
2014. január 10-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

2.  (I.13.) Állam által történő adósságkonszolidáció II. ütem  

3.  (I.29.) 2014. január 29-i testületi ülés napirendjének elfogadása  
4.  (I.29.) Szent Anna templom előtti tér tervezése  
5.  (I.29.) Napirend módosítás  
6.  (I.29.) Borbála fürdő A-27 B-68 termálkútjának ügye (II.)  
7.  (I.29.) Napirend módosítás  
8.  (I.29.) 2014. évi iskolatej program  
9.  (I.29.) Gyermekgyógytornász alkalmazása Algyőn  
10.  (I.29.) Egészséghetek megrendezése Algyőn 2014. évben  

11.  (I.29.) 
Méhnyak-rák elleni védőoltási program folytatása a 2014. évben 
Algyőn 

 

12.  (I.29.) 
Kórházi ágyak és irattartó szekrények beszerzése háziorvosok 
számára 

 

13.  (I.29.) Napirend módosítás  
14.  (I.29.) MOL ingatlanok megvásárlása (Zárt)  
15.  (I.29.) MOL ingatlanok megvásárlása (Zárt)  
16.  (I.29.)  Napirend módosítás  
17.  (I.29.) Gyeviép NKft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása  
18.  (I.29.) Gyevitur Kft. 2014. évi üzleti terve  
19.  (I.29.) A Gyevitur Kft részére pályázati önerő céljára átadott pénzösszegről  
20.  (I.29.) Napirend módosítás  

21.  (I.29.) 
Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és 
településrendezési eljárásokhoz, Algyő Építési Szabályzat 
módosítási eljárásának indítása 

 

22.  (I.29.) AKTV Kft 2014. évi üzleti terve  
23.  (I.29.) Az Algyői Faluház és könyvtár beszámolója  

24.  (I.29.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi adósságkonszolidáció 
utáni önkormányzatnál maradó saját forrás bekapcsolása a helyi 
gazdaságélénkítésbe 

 

25.  (I.29.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 

 

26.  (I.29.) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetés  
27.  (I.29.) Napirend módosítás  
28.  (I.29.) Sportkör pályázatához önrész biztosítás   

29.  (I.29.) 
A hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatáról, 
nyilvántartásáról, üzemeltetési költség elszámolásáról szóló 
szabályzat módosítása 

 

30.  (I.29.) Algyő Park Kft ügyvezetőjének mandátuma  

31.  (I.29.) 
2014. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott 
juttatás 

 

32.  (I.29.) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről  
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33.  (I.29.) 
Tulajdonrész vásárlás az Algyő 01251/8 helyrajzi számú 
ingatlanban és az Algyő 01251/10 helyrajzi számú ingatlan 
megvásárlása (Zárt) 

 

34.  (I.29.) 
Ábrahám Lászlóné, Algyő, Szüret u. 59. szám alatti lakos 
fellebbezése ápolási díj megállapítására (Zárt) 

 

35.  (I.29.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendelettervezet szöveges előterjesztése I. 

 

36.  (II.12.) 
2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

37.  (II.12.) 
Rendőrségnek üzemeltetésre átadott eszközök vagyonkezelői 
jogának módosítás 

 

38.  (II.12.) „Szivárvány Óvoda fejlesztése”c. pályázat benyújtása  

39.  (II.12.) 
Hajós Tibor építész-tervező szóbeli tájékoztatója a Borbála fürdő 
élménymedencéjével kapcsolatban 

 

40.  (II.26.) 
2014. február 26-i soros testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

41.  (II.26.) 2014. évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák  
42.  (II.26.) 2014. évi koncessziós díj megállapítása  
43.  (II.26.) Társadalmi szervezetek 2013. évi beszámolója  
44.  (II.26.) Társadalmi szervezetek 2014. évi támogatási igénye  

45.  (II.26.) 
Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület 2013. évi beszámolója és 
2014. évi támogatási igénye 

 

46.  (II.26.) Napirend módosítás  
47.  (II.26.) Madárkert létesítése Algyőn  

48.  (II.26.) 
Az Algyői Sportkör 2013. évi beszámolója és 2014. évi támogatási 
igénye 

 

49.  (II.26.) Ovi-foci program  
50.  (II.26.) Napirend módosítás  
51.  (II.26.) Napirend módosítás  

52.  (II.26.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteinek bemutatása 

 

53.  (II.26.) Sportiskola fenntartásával kapcsolatos kiadások  
54.  (II.26.) Napirend módosítás  
55.  (II.26.) A Borbála fürdő pénztárgép és beléptető rendszer ügye  
56.  (II.26.) Épülő cukrászda átalakítása gyorsbüfévé  

57.  (II.26.) 
Borbála fürdő kültéri élménymedence fejlesztésével kapcsolatos 
tájékoztató 

 

58.  (II.26.) Előterjesztés a 2014. évi üzleti tervre vonatkozóan  
59.  (II.26.) Fejlesztési elképzelések - Szent Anna tér  
60.  (II.26.) Fejlesztési elképzelések - Temető fejlesztés II. ütem  
61.  (II.26.) Fejlesztési elképzelések – Partél rendezés régi strand területén  

62.  (II.26.) 
Fejlesztési elképzelések - Borászati bemutató terem, berendezés, 
kertépítés, szőlő telepítés 

 

63.  (II.26.) 
Fejlesztési elképzelések - Gyógynövényes bemutató tér kialakítása, 
eszközök, berendezések 

 

64.  (II.26.) Fejlesztések költségvetése  
65.  (II.26.) Bartók Béla utca rendezésének I. üteme  
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66.  (II.26.) Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés  

67.  (II.26.) Tájékoztató Vállalkozások támogatása pályázatról 
 

68.  (II.26.) 
A 2014. évi országgyűlési képviselők választásán közreműködő 
SZSZB tagjainak, póttagjainak jóváhagyása 

 

69.  (II.26.) Háziorvosok részére kartontároló szekrények beszerzése  
70.  (II.26.) Fogorvosi röntgenhez szkennervásárlás  
71.  (II.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  

72.  (II.26.) 
Algyő 01767/73 és 01767/74 helyrajzi számú ingatlanok 
megvásárlása (Zárt) 

 

73.  (II.26.) 
Juhász Jánosné, Algyő, Süli A. u. 10. szám alatti lakos fellebbezése 
közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítása ügyében (Zárt) 

 

74.  (II.26.) Napirend módosítás  

75.  (III.11.) 
2014. március 11-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

76.  (III.11.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola elektromos teljesítmény 
csökkentése 

 

77.  (III.11.) Gyeviép NKft. Alapító okirat módosítása  
78.  (III.11.) Borbála fürdő termálkút  

79.  (III.11.) 
Szóbeli tájékoztató a Borbála fürdő élménymedencéjével 
kapcsolatos tárgyalásokról 

 

80.  (III.11.) Napirend felvétel  

81.  (III.11.) 
Szóbeli tájékoztató az Algyő Park Kft. tagi hitelszerződések 

meghosszabbításáról 
 

82.  (III.26.) 
2014. március 26-i soros testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

83.  (III.26.) 
A kültéri élmény medence és kiszolgáló épületeinek költség 
csökkentésével kapcsolatos szakvélemény 

 

84.  (III.26.) Napirend módosítás  
85.  (III.26.) A Gyevitur Kft. épülő szállodai egységének vezetője  
86.  (III.26.) Gyógy masszőri állás igénylése  
87.  (III.26.) Tájház belső felújítási munkálatai  
88.  (III.26.) Napirend módosítás  
89.  (III.26.) 2014. évi közbeszerzési terv  

90.  (III.26.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2013. évi belső 
ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről 

 

91.  (III.26.) 
Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi 
érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők 
teljesítménykövetelménye 2014 

 

92.  (III.26.) Napirend módosítás  

93.  (III.26.) 
Az A-27, B-68 termálkút állapota, javítási lehetőségek. A gyógyvíz 
biztosításának lehetséges módjai. A fürdő üzemeltetése. 

 

94.  (III.26.) Marketing kommunikáció akció terv  
95.  (III.26.) „Zöld iskola” bérbe adása  
96.  (III.26.) Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának a módosítása  
97.  (III.26.) Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának a módosítása  
98.  (III.26.) Szivárvány Óvoda alapító okiratának a módosítása  
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99.  (III.26.) A Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása  

100.  (III.26.) 
Algyői Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának a 
módosítása 

 

101.  (III.26.) 2014. évi iskolatej program  

102.  (III.26.) 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. éves mérleg 
elfogadás és nyilatkozatok 

 

103.  (III.26.) 
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-ben Kövegy 
Község Önkormányzat üzletrész szerzése 

 

104.  (III.26.) Önkormányzati tulajdonú csatornák ügye  
105.  (III.26.) DAO HUA LING Kft. bérleti díjcsökkentési kérelme  
106.  (III.26.) Kikötői út felújítása  
107.  (III.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  
108.  (III.26.) Gyevitur Kft. ügyvezető munkabérének megállapítása  

109.  (III.26.) 
Dr. Kovács Ágnes fogszakorvos kérelme a fogorvosi röntgenhez 
történő szkennervásárlás ügyében 

 

110.  (IV.09.) 
2014. április 09-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

111.  (IV.09.) 
Tájékoztató - „Térfigyelő kamerarendszer bővítése Algyőn” c. 
pályázat benyújtása 

 

112.  (IV.09.) Kastélykert utca 44. épület homlokzat felújítása  
113.  (IV.09.) Gyevitur Kft. – Épülő cukrászda átalakítása gyorsbüfévé  
114.  (IV.09.) Napirend felvétel  
115.  (IV.09.) A-27, B-68 termálkút talpkompresszorozás, kamerás vizsgálata  
116.  (IV.30.) 2014. április 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása  

117.  (IV.30.) 
Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

 

118.  (IV.30.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló. 2013. évi Pénzmaradvány 
jóváhagyása 

 

119.  (IV.30.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014. (III.13.) Ör. módosítása 

 

120.  (IV.30.) Napirend módosítás  
121.  (IV.30.) AKTV Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása  
122.  (IV.30.) Napirend módosítás  
123.  (IV.30.) GYEVIÉP NKft. 2013. évi beszámolójának elfogadása  
124.  (IV.30.) Rákóczi telepi kút üzemeltetése  
125.  (IV.30.) Termelői piac üzemeltetése  
126.  (IV.30.) Gyevitur Kft. 2013. évi Mérleg beszámolója  

127.  (IV.30.) 
Beszámoló a Szabadidőközpont területén zajló Szálloda-Konyha 
beruházásról 

 

128.  (IV.30.) Működési támogatás igénylése  
129.  (IV.30.) Épülő cukrászda ügye  
130.  (IV.30.) Tájház belső felújítási munkálatai  
131.  (IV.30.) Napirend módosítás  
132.  (IV.30.) Tájékoztató Vállalkozások támogatása pályázatról  
133.  (IV.30.) Új szennyvíz bekötés további támogatás nyújtása a lakosság részére  
134.  (IV.30.) Sportkör támogatási alap megemelése  
135.  (IV.30.) Algyői Sportkör pályázatához önerő biztosítása  
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136.  (IV.30.) Ezerjófű Egyesület kérelme  
137.  (IV.30.) Beszámoló a 2014. évi I. negyedévi szociális ellátásokról  
138.  (IV.30.) Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról  

139.  (IV.30.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített 
beszámolója 

 

140.  (IV.30.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2013. évi belső 
ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről 

 

141.  (IV.30.) 
Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény 
normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó 
dokumentumok ellenőrzéséről 

 

142.  (IV.30.) 
Belső ellenőrzési jelentés az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
/Algyői Közös Önkormányzati Hivatal normatív állami támogatások 
elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről 

 

143.  (IV.30.) 
Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami 
támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok 
ellenőrzéséről 

 

144.  (IV.30.) Gyevitur Kft. ügyvezető igazgatójának juttatása  
145.  (IV.30.) Zárt ülés elrendelése  
146.  (IV.30.) Gyermekgyógytornász pályázatok elbírálása (zárt ülés)  
147.  (IV.30.) Kosárfonó u. 16. alatti ingatlan közmű fejlesztése  
148.  (IV.30.) Napelemes rendszerek tervezése önkormányzati ingatlanokra  
149.  (IV.30.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  

150.  (V.14) 
2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

151.  (V.14) 
„Ponton kialakítása a Tisza turisztikai fejlesztéséhez” c. pályázat - 
önerő biztosítása és üzemeltetése 

 

152.  (V.14) Borbála Fürdő, új kút tervezése  
153.  (V.14) Épülő cukrászda ügye (II.)  
154.  (V.14) Szálloda belső enteriőr  

155.  (V.23.) 
2014. május 23-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

156.  (V.23.) 
Dr. Lázár János országgyűlési képviselő tájékoztatást nyújt a 2014-
2020-as EU gazdasági időszak lehetőségeiről 

 

157.  (V.28.) 2014. május 28-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása  
158.  (V.28.) Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója  
159.  (V.28.) Napirend módosítás  
160.  (V.28.) Nyári intézményi felújítás 2014.  
161.  (V.28.) Algyő Park Kft. 2013. évi beszámolója  
162.  (V.28.) Napirend módosítás  

163.  (V.28.) 
Algyő Településrendezési eszközök módosítása lakossági 
kezdeményezések és polgármesteri hivatal módosítási javaslatai 
alapján 2014. évben 

 

164.  (V.28.) 
Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 
működéséről 

 

165.  (V.28.) Tájékoztató a 2014. évi tavaszi algyői Egészséghetekről  
166.  (V.28.) Napirend módosítás  
167.  (V.28.) Gyermekgyógytornász pályázatok elbírálása (zárt ülés)  
168.  (V.28.) Szivárvány Óvoda 2013/2014. nevelési évre tervezett csoportok  
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száma és létszáma, valamint pedagógiai asszisztens foglalkoztatása 

169.  (V.28.) 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosítása 

 

170.  (V.28.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
Polgármesteri Alap előirányzatából történő támogatásainak 
bemutatása 

 

171.  (V.28.) Napirend módosítás  
172.  (V.28.) Borbála Fürdő B-68 termálkút javítási javaslat  
173.  (V.28.) Borbála Fürdő, új kút tervezése  
174.  (V.28.) Borbála Fürdő termál tartály ügye  
175.  (V.28.) Beszámoló Borbála fürdő öltözőszárny beruházásról  
176.  (V.28.) Gyevitur Kft 2014. évi Közbeszerzési terve  
177.  (V.28.) Gyevitur Kft. - Borbála Fürdő által szervezett táborok támogatása  

178.  (V.28.) 
Borbála fürdő öltözőszárny építés miatti zárva tartás idejének 
meghatározása 

 

179.  (V.28.) 
Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 6. szám alatti lakás bérleti 
szerződésének meghosszabbítása 

 

180.  (V.28.) 
Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám 
alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása 

 

181.  (V.28.) 
Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám 
alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása 

 

182.  (V.28.) 
Algyő, Búvár u. 9. em. 1., em. 5. és Egészségház u. 42. em. 3. szám 
alatti költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása 

 

183.  (V.28.) 
Temető hátsó, Korsó utca felöl kialakítandó szilárd burkolatú 
bejáró út kialakításának ügye és bekerülési költsége 

 

184.  (V.28.) Madárkert létesítése Algyőn (II.)  
185.  (V.28.) Algyő Fazekas u. 51. sz. ingatlan bérleti szerződés módosítása  
186.  (V.28.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  
187.  (V.28.) Munkáltatói kölcsön előtörlesztésének engedélyezése (zárt ülés)  

188.  (V.28.) 
Algyő, külterület 01265/18 hrsz-ú földterület elővásárlási joga 
(zárt ülés) 

 

189.  (V.28.) Napirendre vétel  
190.  (V.28.) Nyári rendőrségi többletjárőrözés szükségességének elbírálása  
191.  (VI.25.) 2014. június 25-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása  

192.  (VI.25.) 
Szegedi Vízmű Zrt. 2013. évi koncessziós díj elszámolása és 
pénzügyi, műszaki tájékoztatója 

 

193.  (VI.25.) Beszámoló a 2014. I. félévi fejlesztési, felújítási munkákról  

194.  (VI.25.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. év II. félévi 
munkaterve 

 

195.  (VI.25.) Az Algyői Faluház és Könyvtár által a borospince üzemeltetése  
196.  (VI.25.) Az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítása  
197.  (VI.25.) Napirend módosítás  
198.  (VI.25.) Alkotóház udvari épület kialakítása  
199.  (VI.25.) A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása  
200.  (VI.25.) Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása  
201.  (VI.25.) 2014. évi igazgatási szünet elrendelése  
202.  (VI.25.) Termelői piac takarítása  
203.  (VI.25.) Iskola könyvtár teraszának árnyékolása  
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204.  (VI.25.) Madárkert létesítése Algyőn (III.)  
205.  (VI.25.) Szabadidőközpont többlet villamos energia-ellátása  

206.  (VI.25.) 
Hatásvizsgálat a Tiszai kishajó kikötő gazdasági és idegenforgalmi 
fejlesztésére vonatkozóan 

 

207.  (VI.25.) Borbála fürdő termáltartály ügye  
208.  (VI.25.) Határozat módosítása  
209.  (VI.25.) Napirend módosítás  
210.  (VI.25.) Napelemes rendszer telepítése iskola, faluház KEOP-2014-4.10.0/N  
211.  (VI.25.) Napirend módosítás  
212.  (VI.25.) Borbála Fürdő öltözőszárny építés miatti nyitva tartás  
213.  (VI.25.) Belsőépítészeti látványtervek (Szálloda-Étterem)  
214.  (VI.25.) Szabadidőközpont területén épülő szálloda elnevezése  
215.  (VI.25.) Borbála Fürdő kültéri élménymedence  
216.  (VI.25.) Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatár-rendezés ügye  
217.  (VI.25.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  

218.  (VII.18.) 
2014. július 18-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

219.  (VII.18.) 
Borbála Fürdő öltözőszárny vizesblokkjainak „vandálbiztos” 
kialakítása 

 

220.  (VII.18.) Borbála Fürdő öltözőszárny plusz fűtési kör szerelése  
221.  (VII.18.) Borbála Fürdő épülő öltözőszárny, parkoló ügye  
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HATÁROZATOK 2014. ÉV (II.) 
 
 

222.  (VII.30.) 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása  

223.  (VII.30.) 
Algyő településrendezési eszközök módosítása lakossági 
kezdeményezések és polgármesteri hivatal módosítási a javaslatai 
alapján 2014 évben 

 

224.  (VII.30.) Napirend elhalasztása  

225.  (VII.30.) 
Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltségének 
finanszírozása, köztisztviselői létszáma 

 

226.  (VII.30.) KEOP 4.10.0.F. pályázat. energetikai korszerűsítés  
227.  (VII.30.) Közvilágítás korszerűsítése Algyő belterületén  
228.  (VII.30.) Tájékoztatás a borospince és a hozzá tartozó terek hasznosításáról  

229.  (VII.30.) 
Szabadidő központi vizesblokk fejlesztése tárgyú előterjesztés 
napirendről történő levétele 

 

230.  (VII.30.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
elbírálási szabályzatának felülvizsgálata 

 

231.  (VII.30.) Gyevi Art Kulturális Egyesület kérelme  
232.  (VII.30.) Bartók Béla utcai járda  
233.  (VII.30.) Borbála Fürdő A-27 termálkút tanulmány  

234.  (VII.30.) 
Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2013/2014-es nevelési évben 
végzett munkájáról 

 

235.  (VII.30.) 
Épülő új konyha és szálló megközelítését biztosító út és 
környezetének rendezése 

 

236.  (VII.30.) Szőlőültetvény támrendszer kialakítása  
237.  (VII.30.) Északi Vízmű területének használati megállapodása  
238.  (VII.30.) Napirend módosítás  
239.  (VII.30.) Borbála Fürdő puffer tároló tartályok közbeszerzési eljárása  
240.  (VII.30.) Borbála Fürdő, új kút meghívásos közbeszerzési eljárása  
241.  (VII.30.) Borbála fürdő gyógyászati lehetőségeinek vizsgálata  

242.  (VII.30.) 
Beszámoló a lakosságot érintő rekonstrukciós és ivóvízhálózat 
tisztítási munkákról 

 

243.  (VII.30.) Szénasági csatorna karbantartási munkái  
244.  (VII.30.) Napirend elnapolása  

245.  (VII.30.) 
Szegedi Fegyház és Börtön Algyő - Nagyfa Objektumában elhelyezett 
konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezéshez kapcsolódó 
támogatás igénylése 

 

246.  (VII.30.) Szabadidő központ csapadékvíz elvezetés, belső térvilágítás  
247.  (VII.30.) Szabadidőközpont környezetének rendezése  
248.  (VII.30.) Tájház leltárban szereplő eszközök felújítása  
249.  (VII.30.) Napirend felvétel  
250.  (VII.30.) Tájház átadásának határidő módosítása  

251.  (VII.30.) 
Algyő, Egészségház u. 42. emelet 4. szám alatti lakás bérleti 
szerződésének meghosszabbítása 

 

252.  (VII.30.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása  
253.  (VII.30.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  

254.  (VII.30.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat víziközmű vagyonának 
hosszútávú gördülő fejlesztési terve, I. II. III. ütem 
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255.  (VII.30.) Kassné Dr. Bakó Ildikó kérelme rendelési idő módosítása iránt  
256.  (VII.30.) Napirend újrafelvétel  

257.  (VII.30.) 
Tájékoztató az Algyő 01770/15 hrsz-ú terület rendezéséről, eredeti 
állapot helyreállításáról (zárt ülés) 

 

258.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
259.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
260.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
261.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
262.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
263.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
264.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
265.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
266.  (VII.30.) Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  
267.  (VII.30.)  Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)  

268.  (VIII.27.) 
2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

269.  (VIII.27.) Szabadidőközpont szálloda-konyha beruházás határidő módosítás  

270.  (VIII.27.) 
247/2014 (VII.30.) és a 246/2014 Kt. (VII.30.) Kt. határozat 
módosítása 

 

271.  (VIII.27.) Borbála Fürdő, új kút meghívásos közbeszerzési eljárás eredménye  

272.  (VIII.27.) 
Borbála Fürdő, puffer tároló tartályok meghívásos közbeszerzési 
eljárás eredménye 

 

273.  (VIII.27.) 
Gyevitur Kft. bútorbeszerzése c. meghívásos közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása 

 

274.  (VIII.27.) 
Borbála Fürdő kültéri élménymedence kiszolgáló épületének 
módosított látványterve 

 

275.  (VIII.27.) Lakókonténer vásárlása ideiglenes elhelyezés biztosítására  
276.  (VIII.27.) Napirend módosítás  
277.  (VIII.27.) Algyő, Kastélykert u. 42. sz. alatti tájház térburkolatának kivitelezése  

278.  (VIII.27.) 
A 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán 
közreműködő SZSZB tagjainak, póttagjainak jóváhagyása 

 

279.  (VIII.27.) Gyermekétkeztetési nyersanyag normatíva módosítása  
280.  (VIII.27.) Kitüntető címek adományozása II.  
281.  (VIII.27.) Napirend felvétele  
282.  (VIII.27.) Gáli Zsolt kitüntető címének újratárgyalása  
283.  (VIII.27.) Algyő 01770/15 hrsz-ú területrendezés 1. sz. szerződésmódosítás  

284.  (IX.2.) 
2014. szeptember 02-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

285.  (IX.2.) Borbála Fürdő, új kút meghívásos közbeszerzési eljárás eredményeII  

286.  (IX.4.) 
2014. szeptember 04-i közmeghallgatás napirendjének 
elfogadása 

 

287.  (IX.4.) 
MMBF Földgáztároló Zrt. Szőreg-1 Biztonsági Földalatti Gáztároló 
Biztonsági jelentése 

 

288.  (IX.24.) 
2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

289.  (IX.24.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. 
féléves gazdálkodásáról beszámoló 
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290.  (IX.24.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről 

 

291.  (IX.24.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Belső 
kontrollrendszer működtetésének ellenőrzéséről 

 

292.  (IX.24.) 
Beszámoló az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
igazgatási feladatairól 

 

293.  (IX.24.) Borbála Fürdő A-15 termálkút tanulmány  
294.  (IX.24.) Borbála Fürdő puffer tároló tartályainak közbeszerzése  
295.  (IX.24.) Borbála Fürdő kültéri élménymedence kiszolgáló épületeinek ügye  
296.  (IX.24.) Beszámoló a Borbála Fürdő öltözőszárny beruházásról (II.)  
297.  (IX.24.) Beszámoló a szálló-konyha beruházásról (III.)  
298.  (IX.24.) Napirend módosítás  
299.  (IX.24.) Napirend módosítás  

300.  (IX.24.) 
Gyevitur Kft bútorbeszerzése c. meghívásos közbeszerzési eljárás 
eredménye 

 

301.  (IX.24.) Gyevitur Kft. asztalos bútorok bekerülési költsége  
302.  (IX.24.) Szállodai szobák textil beszerzése  
303.  (IX.24.) Szabadidőközpont kertészeti terv  
304.  (IX.24.) Új konyha és szálló körüli kerítés kialakításának lehetőségei  
305.  (IX.24.) 205/2014. (VI.25.) Kt. határozat módosítása  
306.  (IX.24.) 01736/9. helyrajzi számú terület rendezése  
307.  (IX.24.) Erdei közjóléti létesítmény építése  
308.  (IX.24.) 01771/15. hrsz-ú területre bejutást megakadályozó kapuk létesítése  
309.  (IX.24.) Beszámoló a támogatott lakossági szennyvízbekötésekről  

310.  (IX.24.) 
EDF Démász Zrt. információs pontra vonatkozó szerződés 
módosítása 

 

311.  (IX.24.) Tájékoztató a 2014. évi őszi algyői Egészséghetek finanszírozásáról  

312.  (IX.24.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2015. évi fordulója 

 

313.  (IX.24.) GYEVIÉP NKFT. Vagyonkezelői szerződés módosítása  
314.  (IX.24.) Előterjesztés napirendről történő levétele  
315.  (IX.24.) KEOP 5.5.0/K, Közvilágítás fejlesztése Algyőn  
316.  (IX.24.) Süli András utca 7-5-3-1. sz. előtti csapadékvíz elvezetése  
317.  (IX.24.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  
318.  (IX.24.) Iskolatej szállítási szerződés módosítása  
319.  (IX.24.) Kitüntető címek adományozása  

320.  (IX.24.) 
Jelentés a 257/2014.(VII.30.) Kt. határozat 2. pontjának 
végrehajtásáról 
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321.  (X.27.) 2014. október 27-i alakuló ülés napirendjének elfogadása  
322.  (X.27.) Polgármesteri program ismertetése  

323.  (X.27.) 
Molnár Áron polgármester illetményének, költségtérítésének 
megállapítása 

 

324.  (XI.06.) 
2014. november 6-i soros testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

325.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
326.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
327.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
328.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
329.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  

330.  (XI.06.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület nem képviselő bizottsági tagjai 
megválasztásának és eskütételének elhalasztása 

 

331.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
332.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
333.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
334.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
335.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
336.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
337.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
338.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
339.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
340.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
341.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
342.  (XI.06.) Napirend tárgyalásának felfüggesztése  
343.  (XI.06.) Képviselő szavazásból történő kizárása  

344.  (XI.06.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete alpolgármesterének 
megválasztása, eskütétele 

 

345.  (XI.06.) 
Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester illetményének, költségtérítésének 
megállapítása 

 

346.  (XI.06.) Napirend módosítás  

347.  (XI.06.) 
Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
hasznosítása 

 

348.  (XI.06.) Beszámoló a nyári táborokról  

349.  (XI.06.) 
Borbála Fürdő újonnan épülő öltözőszárny beruházás kapcsán 
felmerült plusz munkálatok igénye 

 

350.  (XI.06.) Tájékoztatás a Borbála fürdő kültéri élménymedence ügyében  

351.  (XI.06.) 
Szálloda-konyha eszközbeszerzése kapcsán felmerült többlet 
pénzügyi forrás igénye 

 

352.  (XI.06.) Napirend módosítás  

353.  (XI.06.) 
Tájékoztató a Borbála fürdő területén fúrandó új termálkút 
közbeszerzési eljárásáról 

 

354.  (XI.06.) Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról  
355.  (XI.06.) Beszámoló a 2014. évi III. negyedévi szociális ellátásokról  

356.  (XI.06.) 
Tájékoztató a Szivárvány Óvoda a 2013/2014-es nevelési év 
indításáról 

 

357.  (XI.06.) 
Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár által szervezett nyári 
táborokról 
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358.  (XI.06.) Közvilágítás pályázat tájékoztató  
359.  (XI.06.) Algyői Sportkör részére 2014. évi működési póttámogatás igénylése  
360.  (XI.06.) Integrált Területi Program  
361.  (XI.06.) GYEVIÉP NKFT. Vagyonkezelői szerződés módosítása  
362.  (XI.06.) Szálloda-konyha beruházás pótmunka ügye  
363.  (XI.06.) Tájház átadásának határidő módosítása  
364.  (XI.06.) EDF Démász Zrt. információs pont ügyintézőjének ügye  
365.  (XI.06.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  

366.  (XI.06.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása 

 

367.  (XI.06.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Jogi, Ügyrendi és Humán 
Bizottság tagjainak megválasztása 

 

368.  (XI.06.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság tagjainak megválasztása 

 

369.  (XI.14.) 
2014. november 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

370.  (XI.14.) 
Szálló-konyha beruházással kapcsolatos határidő módosítás iránti 
kérelem 

 

371.  (XI.14.) Közös önkormányzati hivatal megszüntetése  

372.  (XI.27.) 
2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

373.  (XI.27.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2013/2014. tanévvégi 
beszámolója 

 

374.  (XI.27.) Napirend módosítás  
375.  (XI.27.) Tájékoztató a 2014. évi őszi algyői Egészséghetekről  
376.  (XI.27.) Napirend tárgyalásának felfüggesztése  
377.  (XI.27.) Algyői Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okirata  
378.  (XI.27.) Algyői Polgármesteri Hivatal alapító okirata  

379.  (XI.27.) 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása 

 

380.  (XI.27.) 
Tisza Volán Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti 
megállapodás felülvizsgálata 

 

381.  (XI.27.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
koncepciója 

 

382.  (XI.27.) 2015. évi fejlesztési koncepció  

383.  (XI.27.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. 
évi költségvetés tervezésének ellenőrzéséről 

 

384.  (XI.27.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 
2015. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata 

 

385.  (XI.27.) 
A méltányossági alapon igényelhető ápolási díj és közgyógyellátás 
felülvizsgálata 

 

386.  (XI.27.) K-680 számú vízkút területrendezés ügye  
387.  (XI.27.) Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései  
388.  (XI.27.) Tájékoztató Algyő 2014. évi pályázatairól  
389.  (XI.27.) Integrált Területi Program II.  
390.  (XI.27.) Comme il faut Kft. termálkút tanulmányainak vizsgálata  
391.  (XI.27.) Borbála fürdő új termálkút közbeszerzési eljárása  
392.  (XI.27.) Borbála fürdő új termálkút közbeszerzési eljárása 2.  
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393.  (XI.27.) 
Borbála Fürdő újonnan épült öltözőszárnnyal kapcsolatos plusz 
munkák 2. 

 

394.  (XI.27.) Algyő, Borbála fürdő előtti parkoló víztelenítése  
395.  (XI.27.) Szabad-strand létesítése  
396.  (XI.27.) A 47 számú főúton létesítendő körforgalmak közvilágítása  
397.  (XI.27.) Kastélykert utca 44. sz. alatti pince páramentesítése  
398.  (XI.27.) Tiszai bejáró felújítása során konténer beszerzése  
399.  (XI.27.) Képviselő szavazásból történő kizárása  

400.  (XI.27.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 

 

401.  (XI.27.) Újraerdősítés végrehajtása  
402.  (XI.27.) MoLaRi rendszerüzemelési hiba  

403.  (XI.27.) 
Algyő, Búvár u. 9. fsz. 5. szám alatti bérlakás, bérleti szerződésének 
meghosszabbítása iránti kérelem 

 

404.  (XI.27.) 
Algyő, Búvár u. 9. fsz. 7. szám alatti bérlakás, bérleti szerződésének 
meghosszabbítása iránti kérelem 

 

405.  (XI.27.) Képviselő szavazásból történő kizárása  

406.  (XI.27.) 
Algyő, Búvár u. 9. fsz. 5. és fsz. 7. szám alatti bérlakásokra benyújtott 
pályázatok elbírálása 

 

407.  (XI.27.) 
Algyő, Búvár u. 9. fsz. 5. és fsz. 7. szám alatti bérlakásokra benyújtott 
pályázatok elbírálása 

 

408.  (XI.27.) Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére  

409.  (XI.27.) 
Tájékoztatás a MOL Nyrt-től megvásárolt ingatlanok 
birtokbavételéről 

 

410.  (XI.27.) 
A MOL Nyrt., Algyő Nagyközség Önkormányzata és a FITOREM Kft. 
közötti megállapodás megkötése 

 

411.  (XI.27.) Erdei közjóléti létesítmény közbeszerzése  
412.  (XI.27.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  

413.  (XII.18.) 
2014. december 18-i soros testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

 

414.  (XII.18.) 2015. évi fejlesztési koncepció II.  
415.  (XII.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
416.  (XII.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
417.  (XII.18.) GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása  

418.  (XII.18.) 
AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve – Helyi tévécsatorna létrehozására 
vonatkozó javaslat 

 

419.  (XII.18.) AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve  

420.  (XII.18.) 
AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve – Az AKTV Kft. alapító okiratának 
módosítása 

 

421.  (XII.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
422.  (XII.18.) AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása  

423.  (XII.18.) 
AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve – Az AKTV Kft. alapító okiratának 
módosítása 

 

424.  (XII.18.) Szabad-strand létesítése  
425.  (XII.18.) Élménymedence ajánlati szintű költségvetése  
426.  (XII.18.) Termálkút közbeszerzési eljárás eredménye  
427.  (XII.18.) Egyedi hőszolgáltatási díj változása  
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428.  (XII.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
429.  (XII.18.) Gyeviép NKft. 2015. évi takarítás díjközlése  
430.  (XII.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása  

431.  (XII.18.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások és nem lakás célú helységek bérleti díjának mértéke 2015. 
évben 

 

432.  (XII.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása  
433.  (XII.18.) Orvosi rendelők közműdíjainak térítése  

434.  (XII.18.) 
Kovács és Társai Sírkő Kft. Algyő 1470 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos kérelme 

 

435.  (XII.18.) Patkós Erika gyógytornász kérelme  
436.  (XII.18.) Rotavírus elleni védőoltási program indítása 2014. évben Algyőn  

437.  (XII.18.) 
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület többletjárőrözés miatti 
támogatás igénylése 

 

438.  (XII.18.) Hulladékszállítási díjhátralékok  

439.  (XII.18.) 
Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok 
ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről 

 

440.  (XII.18.) 
2015. évi cafeteria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott 
juttatás 

 

441.  (XII.18.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. I. félévi munkaterve  
442.  (XII.18.) Algyői Közös Önkormányzati hivatal megszüntető okirat módosítása  
443.  (XII.18.) Algyői Közös Önkormányzati Hivatal működési költsége  
444.  (XII.18.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről  

  



 

16 

 


