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HATÁROZATOK 2015. ÉV 

1.  (I.8.) 
2015. január 08. rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

2.  (I.8.) 
Borbála Fürdő, új termálkút 2. meghívásos közbeszerzési eljárás 
eredménye 

3.  (I.8.) Borbála Fürdő, új termálkútfúrás műszaki ellenőrzése 
4.  (I.22.) 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
5.  (I.22.) Közművelődési intézmények 2015. évi munkaterve 
6.  (I.22.) Napirend tárgyalásának felfüggesztése 

7.  (I.22). 
Beszámoló az Algyői Hírmondó 2014. évfolyamáról – tervek a 
jövőre 

8.  (I.22.) 
Az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és 
Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének elnevezéséről 

9.  (I.22.) AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának bővítése 
10.  (I.22.) Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
11.  (I.22.) Ovi-foci programhoz önerő biztosítása 
12.  (I.22.) AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve 
13.  (I.22.) Gyeviép NKft. 2015. évi üzleti terve 
14.  (I.22.) Gyevitur Kft 2015. évi üzleti terve 
15.  (I.22.) 600 adagos konyha részére ételszállító autó beszerzése 
16.  (I.22.) Borbála Gyógyfürdő, wellness fejlesztési lehetőségek 
17.  (I.22.) Borbála Gyógyfürdő, uszodafejlesztési lehetőségek 

18.  (I.22.) 
Gyevitur Kft Levendula Hotel és Mintakonyha első beszerzéseivel 
kapcsolatos tájékoztató 

19.  (I.22.) Működési támogatás igénylése 

20.  (I.22.) 
Működési támogatás igénylése a Borbála Gyógyfürdő beléptető 
rendszerének költségének ÁFA vonzatára 

21.  (I.22.) 600 adagos konyha töltés felöli kerítés építése 
22.  (I.22.) Levendula Szálló előtti kerítés kialakításának költsége 
23.  (I.22.) Gyevitur Kft. alapító okiratának módosítása 
24.  (I.22.) Csatlakozási lehetőség a Magyar Fürdővárosok Szövetségéhez 
25.  (I.22.) Napelemes rendszer telepítése Algyő településen 

26.  (I.22.) 

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0004 sz. pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadása, valamint az RMT-ben bemutatott 
üzemeltetési koncepció és díjpolitika elfogadása 

27.  (I.22.) 

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0004 sz. pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadása, valamint az RMT-ben bemutatott 
üzemeltetési koncepció és díjpolitika elfogadása 

28.  (I.22.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Informatikai rendszereinek ellenőrzéséről 

29.  (I.22.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat a 
Közpénzekből nyújtott támogatások ellenőrzéséről 

30.  (I.22.) Napirend módosítás 
31.  (I.22.) InnoGeo Kft. megbízási szerződésének vizsgálata 

32.  (I.22.) Comme il faut Kft. szerződésének vizsgálata 

33.  (I.22.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
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34.  (I.22.) Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására 

35.  (I.22.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetési 
tervezet I. 

36.  (I.22.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
37.  (I.22.) Munkáltatói kölcsön előtörlesztésének engedélyezése 

38.  (I.28.) 
2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

39.  (I.28.) Borbála Fürdő új termálkút helyének meghatározása 
40.  (I.28.) AKTV Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása 
41.  (I.28.) Gyevitur Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázat kiírása 

42.  (II.02.) 
2015. február 2-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

43.  (II.02.) Ügyvezetői álláshirdetés megjelentetése 
44.  (II.02.) Nemzetközi cég betelepülését segítő önkormányzati ajánlat (ZÁRT) 

45.  (II.03.) 
2015. február 3-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

46.  (II.03.) 
Nemzetközi cég betelepülését segítő önkormányzati ajánlat II. 
(ZÁRT) 

47.  (II.26.) 
2015. február 26. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

48.  (II.26.) 
A 2015. évi költségvetési rendelet és annak végrehajtási rendelete 
tárgyalási rendjének meghatározásáról 

49.  (II.26.) 
Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezetői pályázat 
elbírálása 

50.  (II.26.) 
AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Kft. ügyvezetői pályázat 
elbírálása 

51.  (II.26.) Napirend módosítás 
52.  (II.26.) 2015. évi koncessziós díj megállapítása 
53.  (II.26.) Alapítványok támogatási kérelme 
54.  (II.26.) Sportiskola fenntartásával kapcsolatos kiadások 
55.  (II.26.) Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződések megkötése 

56.  (II.26.) 
Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla 
vonatkozásában 

57.  (II.26.) 
Az Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő ingók és 
ingatlanok hasznosítása 

58.  (II.26.) Nyári intézményi felújítás 2015. 

59.  (II.26.) 
Algyői állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba vételének megerősítése 

60.  (II.26.) Tűzcsapok felülvizsgálata, tervezése 
61.  (II.26.) Algyő, Szüret utca gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése 
62.  (II.26.) Kártalanítási megállapodások jóváhagyása 

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

64.  (II.26.) 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának jóváhagyása 

65.  (II.26.) Településtisztasági Kft. Felügyelő Bizottság díjazásának módosítása 

66.  (II.26.) 
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását 
szolgáló kiemelt célok 



 

3 

67.  (II.26.) 
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0004. számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 
aláírása és aláírás átruházása 

68.  (II.26.) 
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0004. számú pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 
aláírása és aláírás átruházása 

69.  (II.26.) Local Agenda elfogadása, valamint megújítása 
70.  (II.26.) Napirend tárgyalásának felfüggesztése 
71.  (II.26.) Erdei közjóléti létesítmény építése 
72.  (II.26.) Tájékoztató a 2015. évi fejlesztések előkészítéséről 
73.  (II.26.) AKTV Kft. mérlegkészítéssel kapcsolatos határidők módosítása 

74.  (II.26.) 
Az Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 
hasznosítása 

75.  (II.26.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
76.  (II.26.) Gyeviép NKft. ügyvezetői megbízása 
77.  (II.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

78.  (III.04.) 
2015.március 4-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

79.  (III.04.) 
2015. márciusi soros Képviselő-testületi ülés időpontjának 
megváltoztatása 

80.  (III.04.) Társadalmi szervezetek 2015. évi beszámolója 
81.  (III.04.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
82.  (III.04.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
83.  (III.04.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
84.  (III.04.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
85.  (III.04.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
86.  (III.04.) Társadalmi szervezetek 2015. évi támogatási igénye 

87.  (III.04.) 
Az Algyői Sportkör 2014. évi beszámolója és 2015. évi támogatási 
igénye 

88.  (III.04.) 
Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület 2014. évi beszámolója és 2015. 
évi támogatási igénye 

89.  (III.04.) A Gyeviép Nonprofit Kft 2015. évi fejlesztési tervének elfogadása 

90.  (III.04.) 
A Gyeviép Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 
elfogadása 

91.  (III.04.) Gyevitur Kft Felügyelő Bizottságának Ügyrendje 
92.  (III.04.) AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása 
93.  (III.04.) Nyári intézményi felújítás 2015. 

94.  (III.04.) 
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának 
módosítása 

95.  (III.04.) Tájékoztató a 2015. évi fejlesztések előkészítéséről 

96.  (III.04.) 
Az Algyői Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

97.  (III.04.) Az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
98.  (III.04.) Erdei közjóléti létesítmény, szerződés módosítása 
99.  (III.04.) Gázszolgáltatás biztosítása Algyőn 

100.  (III.09.) 
2015. március 9-i rendkívüli testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

101.  (III.09.) Gázszolgáltatás biztosítása Algyőn II. 
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102.  (III.26.) 
2015. március 26. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

103.  (III.26.) Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója 
104.  (III.26.) 2015. évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák 
105.  (III.26.) MÁV Zrt. kártalanítási megállapodás jóváhagyása 
106.  (III.26.) Gyeviép Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat elbírálása 
107.  (III.26.) Előterjesztés napirendről történő levétele 
108.  (III.26.) Tájékoztató a 2015. évi fejlesztések előkészítéséről 
109.  (III.26.) Nyári intézményi felújítás 2015. 

110.  (III.26.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítása 

111.  (III.26.) Előterjesztés napirendre vétele 
112.  (III.26.) 2015. évi közbeszerzési terv 
113.  (III.26.) Tájékoztató a 2015. évi tavaszi algyői Egészséghetekről 
114.  (III.26.) A Gyeviép Nonprofit Kft 2015. évi fejlesztési tervének elfogadása 
115.  (III.26.) Vizsgálat eredménye a termálkút közbeszerzésével kapcsolatban 

116.  (III.26.) 
Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút tartályok beszerzésének 
elindítása 

117.  (III.26.) 
Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút záró vizsgálata, gyógyvízzé 
történő minősítéshez, egyéb kötelező éves bevallásokhoz szükséges 
vízvizsgálat elvégeztetése 

118.  (III.26.) 
Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla 
vonatkozásában 

119.  (III.26.) 

Borbála Gyógyfürdő wellness- és uszodafejlesztésére komplex 
fürdővezetői javaslat, összefoglaló, kiegészítve uszodafejlesztés 
TAO, kiemelt sportági támogatottság leírásával, élményfürdő jellegű 
fejlesztési irányokkal 

120.  (III.26.) 
Borbála Gyógyfürdő, szauna fejlesztés meglévő egység 
átalakításával 

121.  (III.26.) 
Borbála Gyógyfürdő, kamerarendszer bővítése, vendégek számára 
elérhető szabad internetsáv kiépítése 

122.  (III.26.) Gyevitur Kft alapító okiratának módosítása 
123.  (III.26.) Lovas pálya fejlesztése és turisztikába való becsatlakozása 

124.  (III.26.) 
Borbála Gyógyfürdő, Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút 
szűrőzési lehetőségeinek bemutatása, döntés előkészítés 

125.  (III.26.) 
Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút tartályok beszerzésének 
elindítása (újra napirendre vétel) 

126.  (III.26.) 
Az Alkotóház udvarán álló melléképület átalakítása 
kerámiaműhellyé 

127.  (III.26.) Az Algyői Faluház és Könyvtár humánerőforrás igénye 
128.  (III.26.) Az Algyői Faluház és Könyvtár továbbképzési terve 2015-2016. 

129.  (III.26.) 
Sajtóreferensi beszámoló az I. féléves munkáról és a további 
kommunikációs fejlesztési lehetőségek 

130.  (III.26.) 
Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi 
érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők 
teljesítménykövetelménye 2015. 

131.  (III.26.) Gyermektáboroztatási Alap pályázati adatlapja 
132.  (III.26.) Algyő Nagyközség Önkormányzat által kötött vagyonhasznosítási 
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szerződések 

133.  (III.26.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását 
alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről 

134.  (III.26.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi belső 
ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről 

135.  (III.26.) Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása 
136.  (III.26.) Kamatmentes kölcsön igénylése 
137.  (III.26.) Szabad strand területén közösségi tér kialakítása 
138.  (III.26.) A Tisza folyó algyői szakaszának hasznosítása 
139.  (III.26.) Kikötői elemek megvásárlása 
140.  (III.26.) Algyő, 1480/3 hrsz-ú területen húsfeldolgozó üzem létesítése 

141.  (III.26.) 
Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
hasznosítása 

142.  (III.26.) Téglás utcai közvilágítás módosítása 
143.  (III.26.) Közösségi közlekedésfejlesztés tájékoztató 
144.  (III.26.) KEOP 5.5.0/A Közvilágítás korszerűsítése Algyőn 
145.  (III.26.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
146.  (III.26.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
147.  (III.26.) Gyevitur Kft. Felügyelő Bizottság vizsgálata 
148.  (III.26.) Az Algyő 93/5 hrsz-ú terület eladása 

149.  (III.26.) 
Piri Gábor ajánlata az Algyő 1771/94 hrsz. alatti ingatlana 
megvásárlására 

150.  (III.26.) Rappai Csavar Kft. ajánlata ingatlanainak megvásárlására 

151.  (III.26.) 
Bornemissza Tiborné Algyő, Csángó u. 19. szám alatti lakos 
fellebbezése hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás 
elutasítása ügyében 

152.  (III.26.) 
özv. Góri Lászlóné Algyő, Téglás u. 55. szám alatti lakos fellebbezése 
hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás elutasítása ügyében 

153.  (III.26.) 
Kiss Istvánné, Algyő, Rodostó u. 11. szám alatti lakos fellebbezése 
közgyógyellátásra való jogosultság elutasítása ügyében 

154.  (III.26.) 
Kiss István, Algyő, Rodostó u. 11. szám alatti lakos fellebbezése 
közgyógyellátásra való jogosultság elutasítása ügyében 

155.  (IV.13.) 
2015. április 13. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

156.  (IV.13.) Településtisztasági Kft. törzstőke emelés 

157.  (IV.23.) 
2015. április 23. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

158.  (IV.23.) 
Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

159.  (IV.23.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló, 2014. évi pénzmaradvány 
jóváhagyása 

160.  (IV.23.) Gyermektáboroztatási Alap támogatási kérelmek 
161.  (IV.23.) GYEVIÉP NKft. 2014. évi beszámolójának elfogadása 
162.  (IV.23.) Gyeviép NKft. alapító okiratának módosítása 
163.  (IV.23.) Tájékoztató a Gyevitur Kft. mérleg beszámolójával kapcsolatban 
164.  (IV.23.) A 270/2014 (VIII.27) Kt. határozat módosítása 
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165.  (IV.23.) A 303/2014 (IX.24.) Kt. határozat módosítása 
166.  (IV.23.) Napirend tárgyalásának elnapolása 
167.  (IV.23.) Képviselő szavazásból történő kizárása 

168.  (IV.23.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére 
érkezett pályázatok véleményezése 

169.  (IV.23.) 
Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi 
érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők 
teljesítménykövetelménye 2015. 

170.  (IV.23.) Előterjesztések napirendről történő levétele 
171.  (IV.23.) Kikötői elemek megvásárlása II. 
172.  (IV.23.) Kerékpárút kivitelezése a Téglás utcai körforgalomnál 
173.  (IV.23.) Közvilágítás kialakítása és járdaépítés a kis közökben II. 
174.  (IV.23.) Járda és Aszfaltozási program a következő öt évre 
175.  (IV.23.) Közvilágítás bővítés Algyőn 2015. évben II. 
176.  (IV.23.) Tűzcsapok felülvizsgálatára tanulmányterv készítése II. 
177.  (IV.23.) Napirend tárgyalásának elnapolása 
178.  (IV.23.) Algyő, Búvár u. 1. szám alatti ingatlan bérbeadása 
179.  (IV.23.) Együttműködési szándéknyilatkozat Magyarkanizsa községgel 
180.  (IV.23.) Gazdasági referens beszámolója 
181.  (IV.23.) Marketingkommunikációs fejlesztések költségeiről tájékoztatás 
182.  (IV.23.) Sportreferensi beszámoló az elvégzett feladatokról 

183.  (IV.23.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítása II. 

184.  (IV.23.) Gázbeszerzési ajánlat 
185.  (IV.23.) Az Algyői Faluház és Könyvtár humánerőforrás igénye II. 
186.  (IV.23.) Tájékoztatás az Algyői Hírmondó szerkesztőbizottságáról 
187.  (IV.23.) A Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása 
188.  (IV.23.) Szivárvány Óvoda továbbképzési programja 2015. 
189.  (IV.23.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
190.  (IV.23.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
191.  (IV.23.) Zárt ülés napirendjeinek cseréje 
192.  (IV.23.) Rappai Csavar Kft. ajánlata ingatlanainak megvásárlására 

193.  (IV.23.) 
Piri Gábor ajánlata az Algyő 1771/94 hrsz. alatti ingatlana 
megvásárlására 

194.  (IV.27.) 
2015. április 27. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

195.  (IV.27.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. évi gazdasági 
programja, fejlesztési terve 

196.  (IV.27.) Pályázat beadása alapszolgáltatások fejlesztése Algyőn 

197.  (IV.27.) 
Pályázat beadása alapszolgáltatások fejlesztésére Algyőn – 
Terepjáró beszerzése 

198.  (IV.27.) 
Szegedi Fegyház és Börtön Algyő-Nagyfa Objektumában elhelyezett 
konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezéshez kapcsolódó 
támogatás igénylése 2015. évre 

199.  (IV.27.) Közvilágítás kialakítása és járdaépítés a kis közökben III. 
200.  (IV.27.) Vagyonhasznosítási szerződés a szabadstrand területére 
201.  (IV.27.) Szabadstrand területén közösségi tér kialakítása II. 
202.  (IV.27.) Gyermektáboroztatási Alap támogatási kérelmek 
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203.  (IV.27.) Nyári gyermekétkeztetési pályázattal kapcsolatos tájékoztató 

204.  (V.06.) 
2015. május 6. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

205.  (V.06.) Iskolatejre vonatkozó szerződés megkötése 
206.  (V.06.) Kátyúzás Algyőn 

207.  (V.11.) 
2015. május 11. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

208.  (V.11.) 
Pedagógusok Hebertsfeldenbe történő szakmai kirándulásának 

buszköltsége 

209.  (V.13.) 
2015. május 13. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

210.  (V.13.) Új termálkút 2. résszámlájának pénz visszatartása (ZÁRT) 

211.  (V.13.) 
A 120/2015.(IV.14.) és a 121/2015. (IV.14) számú Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési Bizottsági határozatok végrehajtása (ZÁRT) 

212.  (V.13.) A 208/2015. (V.11) Kt. Határozat módosítása (ZÁRT) 

213.  (V.14.) 
2015. május 14. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

214.  (V.14.) Új termálkút 2. résszámlájának pénz visszatartása II. 
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215.  (V.21.) 
2015. május 21. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

216.  (V.21.) Algyői Egyesített Szociális Intézmény éves beszámolója 
217.  (V.21.) Algyő Park Kft. 2014. évi beszámolója 

218.  (V.21.) 
Az AKTV Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának 
elfogadása 

219.  (V.21.) Gyevitur Kft 2014. évi Mérleg beszámolója 
220.  (V.21.) AKTV Kft. könyvvizsgálói feladat ellátása 
221.  (V.21.) Gyeviép NKft. könyvvizsgálói feladat ellátása 
222.  (V.21.) Gyevitur Kft. könyvvizsgálói feladat ellátása 
223.  (V.21.) Sportlétesítmények üzemeltetése 

224.  (V.21.) 
Gyevitur Kft. – Borbála Fürdő, gyógyászatra légkondicionáló 
berendezések beszerzése, beépítése 

225.  (V.21.) 
Gyevitur Kft - Borbála Gyógyfürdő, nádtetős napernyők 
beszerzése 

226.  (V.21.) 
Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút kútvizsgálatának 
előkészületi és járulékos költségigénye 

227.  (V.21.) Levendula szálló marketingje 
228.  (V.21.) Gyevitur Kft Felügyelő Bizottságának Ügyrendje 

229.  (V.21.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola működtetői feladatainak 
ellátása 

230.  (V.21.) 
A Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési évre tervezett 
csoportok száma és létszáma 

231.  (V.21.) 
Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására 

232.  (V.21.) Rendőrség támogatása 

233.  (V.21.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
módosítása III. 

234.  (V.21.) Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése 
235.  (V.21.) Belterületi utcák aszfaltozása 2015 évben 
236.  (V.21.) Bartók Béla utca rendezése és járda felújítása 

237.  (V.21.) 
Tájékoztató - Forgalomtechnikai és forgalombiztonsági 
felülvizsgálata 2015 

238.  (V.21.) 
Kül- és belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási 
munkái II. 

239.  (V.21.) Plébánia jogi helyzetének rendezése 
240.  (V.21.) Haditechnikai eszközök hasznosítására vonatkozó ajánlatok 
241.  (V.21.) Pályázat „Polgárőr község” cím elnyerésére 

242.  (V.21.) 
Szeged-Algyő buszmenetrend módosítása, kétirányú közlekedés 
visszaállítása 

243.  (V.21.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
244.  (V.21.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

245.  (V.21.) 
Czirok Imre Algyő, Téglás u. 60. szám alatti lakos fellebbezése 
hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás elutasítása ügyében 

246.  (V.21.) 
Vidács László felajánlása az Algyő 1474/3 hrsz. alatti ingatlana 
megvásárlására 
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247. (VI.03.) 
2015. június 03. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

248. (VI.03.) 
Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása) 

249. (VI.03.) 
Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása) 

250. (VI.03.) 
Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása) 

251. (VI.18.) 
2015. június 18. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

252. (VI.18.) Az Algyői Szivárvány Óvoda 2014/2015 nevelési év értékelése 
253. (VI.18.) Szegedi Vízmű 2014. évi koncessziós díj elszámolás 
254. (VI.18.) Tájékoztató a 2015. évi tavaszi algyői Egészséghetekről 

255. (VI.18.) 
Átfogó értékelés Algyő település 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

256. (VI.18.) Beszámoló a 2015. I. félévi fejlesztési, felújítási munkákról 

257. (VI.18.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület Fiatalok első lakáshoz 
jutása támogatásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotása 

258. (VI.18.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület Algyői újszülött gyermekek 
támogatásáról szóló rendeletének megalkotása 

259. (VI.18.) 
Törökné dr. Kálmán Antónia rendelési idő módosítása iránti 
kérelme 

260. (VI.18.) Gyeviép NKft. Felügyelő Bizottságának megválasztása 

261. (VI.18.) 
Tájékoztatás a 233/2015.(V.21.) Kt határozat 2. pontjának 
végrehajtásáról 

262. (VI.18.) Temető fejlesztés 

263. (VI.18.) 
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer karbantartás 
közbeszerzése 

264. (VI.18.) Szúnyoggyérítés szerződésének jóváhagyása 

265. (VI.18.) 
Algyő, külterület 01736/57 erdei kilátó, és kirándulóhely 
állagmegóvása, védelme, megközelíthetőségének kialakítása 

266. (VI.18.) 
Algyő, Kastélykert utca 1603 hrsz-ú Alkotóház udvari épületének 
felújítási munkái 

267. (VI.18.) Ivóvízminőség javító program 2014. évi beszámolója 

268. (VI.18.) 
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. éves 
szöveges beszámolója 

269. (VI.18.) 

Döntés a Dél-alföldi Térségi hulladékgazdálkodási Társulás 
KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során 
felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 
kezességvállalásról 

270. (VI.18.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 
vagyongazdálkodásának belső ellenőrzéséről 

271. (VI.18.) Plébánia jogi helyzetének rendezése II. 
272. (VI.18.) Bartók Béla utca-Tiszavirág utca I. tömb térképi rendezése 
273. (VI.18.) 2015. évi igazgatási szünet elrendelése 

274. (VI.18.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. év II. félévi 
munkaterve 
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275. (VI.18.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
276. (VI.18.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
277. (VI.18.) Napirend módosítás 

278. (VI.18.) 
Magyar Anita, Algyő, Hóvirág u. 54. szám alatti lakos fellebbezése 
helyi ápolási díjra való jogosultság megszüntetése ügyében 

279. (VI.18.) 
Gubacsi Zoltán vételi szándék bejelentése a 01566/49 és 
01566/50 hrsz. alatti ingatlanok megvásárlására 

280. (VI.18.) Algyő 1785/4 és 1785/5 helyrajzi számú ingatlanok értékesítése 

281. (VI.18.) 
Németh István, 6750 Algyő, Téglás u. 18. szám alatti lakos 
kamatmentes kölcsön igénylése 

282. (VI.18.) 
Juhász Attila vételi szándék bejelentése a 01732/2 hrsz. alatti 
ingatlan megvásárlására 

283. (VI.18.) Algyő, 01770/15. hrsz-ú terület „d” alrészlet használatba adása 

284. (VII.02.) 
2015. július 02. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

285. (VII.02.) 
Belterületi utcák aszfaltozása során opciós tételekre beérkezett 
ajánlatok 

286. (VII.02.) 
Borbála Gyógyfürdő, B-68 OKK. sz. kút melléfúrásos felújításával 
kapcsolatos helyzetértékelés , további teendők megtervezéséhez 

287. (VII.23.) 
2015. július 23. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

288.  (VII.23.) 2015. I. félévi adóügyi beszámoló 

289.  (VII.23.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 

290.  (VII.23.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
pénzkezelésének ellenőrzéséről 

291.  (VII.23.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
292.  (VII.23.) A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelettervezet 

293.  (VII.23.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület Algyői újszülött gyermekek 
életkezdési támogatása koncepciójának megalkotása 

294.  (VII.23.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület Fiatalok első lakáshoz 
jutásának támogatásáról szóló koncepció megalkotása 

295.  (VII.23.) Délnyugati lakópark részleges közművesítése 

296.  (VII.23.) 
Kerékpárút kiépítésének lehetősége a kilátóhoz és a Borbála 
fürdőhöz 

297.  (VII.23.) Algyő, Temető hátsó út rendezése 
298.  (VII.23.) Algyő, Korsó utca aszfaltozása 
299.  (VII.23.) Algyői Sportkör önerő igénylése TAO-s pályázatához 

300.  (VII.23.) 
Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla 
vonatkozásában 

301.  (VII.23.) Haditechnikai eszközök értékesítése 

302.  (VII.23.) 
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. szám alatti költségalapú bérlakásokra 
benyújtott pályázatok elbírálása 

303.  (VII.23.) 
Törökné dr. Kálmán Antónia rendelési idő módosítása iránti 
kérelme II. 

304.  (VII.23.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
305.  (VII.23.) Tájékoztató a gazdasági társaságok lejárt követeléseiről 
306.  (VII.23.) Iskola könyvtár teraszának árnyékolása II. 
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307.  (VII.23.) 
Egészségügyi és szociális tanácsnok első féléves beszámolója 
(2015.01-06.) 

308.  (VII.23.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
309.  (VII.23.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
310.  (VII.23.) Rappai Csavar Kft. ajánlata ingatlanainak megvásárlására III. 

311.  (VII.23.) 
Vidács László felajánlása az Algyő 1474/3 hrsz. alatti ingatlana 
megvásárlására II. 

312.  (VII.23.) 
Piri Gábor ajánlata az Algyő 1771/94 hrsz. alatti ingatlana 
megvásárlására III. 

313.  (VII.23.) Az Algyő 93/5 hrsz-ú terület bérbeadása 
314.  (VII.23.) Algyő, Tüskevár u. 3. szám alatti ingatlan árverése 
315.  (VII.23.) Molnár Áron polgármester szavazásból történő kizárása 
316.  (VII.23.) Kitüntető cím adományozása 2015. 

317.  (VII.23.) 
Kitüntető cím adományozása 2015. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

318.  (VII.23.) 
Kitüntető cím adományozása 2015. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

319.  (VII.23.) 
Kitüntető cím adományozása 2015. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

320.  (VII.23.) 
Kitüntető cím adományozása 2015. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

321.  (VII.23.) Kitüntető cím adományozása 2015. – Elismerő oklevél cím 
322.  (VII.23.) Kitüntető cím adományozása 2015. – Elismerő oklevél cím 
323.  (VII.23.) Kitüntető cím adományozása 2015. – Elismerő oklevél cím 
324.  (VII.23.) Kitüntető cím adományozása 2015. – Elismerő oklevél cím 
325.  (VII.23.) Kitüntető cím adományozása 2015. – Alkotói díj kitüntetés 

326.  (IX.07.) 
2015. szeptember 7. napján megtartott rendkívüli testületi 
ülés napirendjének elfogadása 

327.  (IX.07.) 
Borbála Gyógyfürdő, B-68-OKK. sz. kút melléfúrásos beruházás 
műszaki és jogi helyzetéről tájékoztatás 

328.  (IX.07.) Napirend módosítás 

329.  (IX.07.) 
Parthasználati megállapodás megkötéséhez hozzájárulás az 
Algyői Vizisport Egyesület részére 

330.  (IX.07.) 
Levendula Hotel FKSE - Algyő kézilabda csapat „névadó 
szponzori státusszal” kapcsolatos tájékoztatás 

331.  (IX.07.) 
Borbála Gyógyfürdő, fürdővel kapcsolatos fejlesztésekről 
beszámoló (szauna bővítés fürdőfejlesztési koncepció /1.200 m2 
élménymedence/) 

332.  (IX.07.) 
Gyevitur Kft ügyvezető beszámolója a Levendula Hotel és konyha 
működésével kapcsolatban 

333.  (IX.07.) 
Kovács Andor beszámolója a konyha működésével, 
közétkeztetéssel, valamint az „a la carte” szolgáltatással 
kapcsolatban 

334.  (IX.07.) Karácsonyi csomag pályázat 
335.  (IX.07.) Haditechnikai eszközök értékesítése II. 

336.  (IX.07.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában 
térelválasztó kialakítása 

337.  (IX.07.) Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület részére pályázati önrész 
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biztosítása, és együttműködési megállapodás kiegészítése 

338.  (IX.07.) 
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása Algyőn – 
Közbeszerzés ismertetése 

339.  (IX.07.) 186/2015 (IV.23.) Kt. határozat módosítása 

340.  (IX.17.) 
2015. szeptember 17. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

341.  (IX.17.) Tájékoztató a Nagyfai ideiglenes befogadó állomás működéséről 

342.  (IX.17.) 
Rehabilitációs célú szolgáltatások létesítése a Borbála fürdő 
bázisán 

343.  (IX.17.) 
Gyevitur Kft ügyvezető beszámolója a Levendula Hotel és konyha 
működésével kapcsolatban II. 

344.  (IX.17.) 
Beszámoló a Gyevitur Kft, Borbála Gyógyfürdő gáz 
felhasználásával kapcsolatban 

345.  (IX.17.) 
Borbála Gyógyfürdő, fürdőfejlesztés gyermekcsúszdák 
telepítésével 

346.  (IX.17.) Rendkívüli leltár megtartása a Gyevitur Kft-nél 
347.  (IX.17.) Beszámoló a 2015. évi III. negyedévi szociális ellátásokról 
348.  (IX.17.) A fiatalok lakhatási támogatásáról szóló rendelet megalkotása 

349.  (IX.17.) 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. 
(II.27.) Ör. rendelet karácsonyi csomagra vonatkozó 
rendelkezéseinek módosítására vonatkozó irányelvek 
meghatározása 

350.  (IX.17.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulója 

351.  (IX.17.) 
Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2015. évi igazgatási 
feladatairól 

352.  (IX.17.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
353.  (IX.17.) Temető fejlesztés 
354.  (IX.17.) Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
355.  (IX.17.) Zárt ülés elrendelése 

356.  (IX.17.) 
Borbála Gyógyfürdő melléfúrásos kútfelújításának 
dokumentumairól tájékoztatás 

357.  (IX.17.) Napirend módosítása 

358.  (IX.17.) 
Szűki Istvánné felajánlása az Algyő 47 hrsz. (Komp u. 8) alatti 
ingatlana megvásárlására 

359.  (IX.17.) Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése 
360.  (IX.17.) Napirend módosítása 

361.  (IX.17.) 

Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során 
felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 
kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről 

362.  (IX.17.) 
Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázatra 
vonatkozó többlet támogatási kérelem benyújtásáról 

363.  (IX.17.) 
Busz menetrend változásával kapcsolatos véleményekről 
tájékoztató 

364.  (IX.17.) Ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos tájékoztatás 
365.  (IX.17.) 222/2015 (V.21.) Kt. határozat módosítása 
366.  (IX.17.) Bartók Béla utca rendezése II. 
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367.  (IX.17.) DNY-i lakópark részleges közművesítése 

368.  (IX.17.) 
Kerékpárút kiépítésének lehetősége a kilátóhoz és a Borbála 
fürdőhöz II. 

369.  (IX.17.) 
Algyő 1470, 1481/1, 1482, 1483, 1484 hrsz. alatti területek 
használatba adása 

370.  (IX.17.) 
Algyő, Csángó u. 1. szám alatti ingatlan (volt „Zöld Iskola”) 
részének bérbeadása 

371.  (IX.17.) 
Az Algyő, Kastélykert utca 49. számú ingatlan bérleti 
szerződésének meghosszabbítása 

372.  (IX.17.) Bálint Lajosné kérelme 
373.  (IX.17.) Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve 
374.  (IX.17.) Európa Innovációs Szociális Szövetkezet letelepedése Algyőre 
375.  (IX.17.) Ledes közvilágítás korszerűsítése Algyőn KEOP 5.5.0/A 

376.  (IX.17.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában 
térelválasztó kialakítása 

377.  (IX.17.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
378.  (IX.17.) Közbeszerzési szabálytalansági eljárás tájékoztató 

379.  (IX.28.) 
2015. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli testületi 
ülés napirendjének elfogadása 

380.  (IX.28.) 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése II. 

381.  (IX.28.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnokában 
térelválasztó kialakítása II. 

382.  (IX.28.) Napirend módosítás 

383.  (IX.28.) 
„Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” elnevezésű pályázat (KEOP-
5.5.0/A) közbeszerzési eljárása ajánlattételi felhívásának és 
vállalkozási szerződésének elfogadása 

384.  (IX.28.) Adásvételi szerződés – Haditechnikai eszközökre vonatkozóan 

385.  (X.19.) 
2015. október 19. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

386.  (X.19.) Ledes közvilágítás korszerűsítése Algyőn KEOP 5.5.0/A II. 
387.  (X.19.) Algyő Park Kft. társasági szerződésének módosítása 
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388.  (X.22.) 
2015. október 22. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

389.  (X.22.) 
Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2015/2016-os tanév 
megkezdésének tapasztalatairól 

390.  (X.22.) 
Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016-os 
tanév megkezdésének tapasztalatairól 

391.  (X.22.) 
Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár rendezvényeiről, 
költségeikről 

392.  (X.22.) 
Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól – Algyői 
Faluház és Könyvtár 

393.  (X.22.) 
Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári 
táborokról 

394.  (X.22.) Beszámoló a Gyevitur Kft által szervezett nyári táborokról 

395.  (X.22.) 
Gyevitur Kft ügyvezető beszámolója a Levendula Hotel és konyha 
működésével kapcsolatban 

396.  (X.22.) Döntés napirendekben történő együttszavazásról 

397.  (X.22.) 
Döntés a „Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, 
téliesítésének döntés előkészítő tanulmánya” tárgyú napirend 
újra napirendre vételéről 

398.  (X.22.) Döntés napirendekben történő külön szavazásról 

399.  (X.22.) 
Borbála Gyógyfürdő fürdőfejlesztés, 10 x 15 méteres csúszdás 
(élmény), oktató medence létesítésével 

400.  (X.22.) 
Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének 
döntés előkészítő tanulmánya 

401.  (X.22.) Gyevitur Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzata 
402.  (X.22.) A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 

403.  (X.22.) 
A fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról szóló 
20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet bírálati 
szempontjainak meghatározása, a rendelet módosítása 

404.  (X.22.) 
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási 
módjának felülvizsgálata 

405.  (X.22.) 
Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálata 

406.  (X.22.) 
Pályázati kiírás az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
intézményvezetői munkakörére 

407.  (X.22.) MOL szolgalmi jogi megállapodások 
408.  (X.22.) Földhasználati jog alapítása Gyeviép NKft. részére 
409.  (X.22.) Forgalomlassító küszöb kialakítása a Tiszavirág utcában 
410.  (X.22.) Tűzcsapok felülvizsgálatára, tanulmányterv készítése III. 
411.  (X.22.) Hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata 

412.  (X.22.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat gépjármű 
üzemeltetésének ellenőrzéséről 

413.  (X.22.) 
A hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatáról, 
nyilvántartásáról, üzemeltetési költség elszámolásáról szóló 
szabályzat felülvizsgálata 

414.  (X.22.) Behajthatatlan adókövetelések kivezetése 
415.  (X.22.) Ivóvízminőség javító program maradványösszeg visszautalás 
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416.  (X.22.) 
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. szám alatti költségalapú bérlakásokra 
benyújtott pályázatok elbírálása 

417.  (X.22.) 
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. szám alatti költségalapú bérlakásokra 
benyújtott pályázatok elbírálása 

418.  (X.22.) Fehér Iskola helyiségének bérbeadása 

419.  (X.22.) 
Lehet Könnyebben Egyesület kérelme edzőterem ingyenes 
használata, illetve régi iskola tantermének használata iránt 

420.  (X.22.) Közmeghallgatás 2015. évben 
421.  (X.22.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
422.  (X.22.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
423.  (X.22.) Algyő Park Kft. üzletrész átruházás (zárt) 

424.  (X.22.) 
Patai Pál felajánlása az Algyő 01543/9 hrsz. és a 01543/35 hrsz. 
alatti ingatlanainak megvételére (zárt) 

425.  (X.22.) Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése III. (zárt) 

426.  (XI.19.) 
2015. november 19. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

427.  (XI.19.) 
Tájékoztató a Nagyfai ideiglenes befogadó állomás működéséről 
II. 

428.  (XI.19.) 
Borbála Gyógyfürdő, B-68-OKK. sz. kút melléfúrásos felújítás 
beruházásának jogi helyzetéről tájékoztatás II. 

429.  (XI.19.) Gyevitur Kft ügyvezetőjének kérelme 
430.  (XI.19.) Az Algyői Szivárvány Óvoda SZMSZ-ének módosítása 
431.  (XI.19.) Az Algyői Szivárvány Óvoda házirendjének módosítása 
432.  (XI.19.) Az Algyői Szivárvány Óvoda éves önértékelési terve 
433.  (XI.19.) Képviselő döntéshozatalból való kizárása 

434.  (XI.19.) 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola intézményvezetői 
álláshelyére érkezett pályázatok véleményezése 

435.  (XI.19.) 
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola felvételi körzetének 
véleményezése 

436.  (XI.19.) 
Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2015. évi 
pályázati tevékenységéről 

437.  (XI.19.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 

438.  (XI.19.) 
Tájékoztató - Forgalomtechnikai és forgalombiztonsági 
felülvizsgálata 2015. II. 

439.  (XI.19.) Fásítás és erdőgazdálkodás Algyőn 

440.  (XI.19.) 
Tájékoztatás a kéményseprő-ipari tevékenység végzésének 
feltételeiről 

441.  (XI.19.) Bontott járdalapok értékesítése 

442.  (XI.19.) 
Gyevitur Kft beszámolója az ÁKIR Kft által elvégzett audit által 
tett észrevételek intézkedéséről 

443.  (XI.19.) Borbála fürdő alternatív fűtési megoldásának vizsgálata 
444.  (XI.19.) Gyevitur Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzata 
445.  (XI.19.) Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződések felülvizsgálata 

446.  (XI.19.) 
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és Algyő Nagyközség 
Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata 

447.  (XI.19.) DARKT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 
448.  (XI.19.) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
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módosításának jóváhagyása 

449.  (XI.19.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 
2016. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata 

450.  (XI.19.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 
haszonbérleti díjának mértéke 2016. évben 

451.  (XI.19.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások és nem lakás célú helységek bérleti 
díjának mértéke 2016. évben 

452.  (XI.19.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
koncepciója 

453.  (XI.19.) Közmeghallgatás 2015. évben II. 
454.  (XI.19.) Algyői Értéktár 

455.  (XI.19.) 
Dr. Kovács Ágnes fogorvos helyettesítő fogorvos személyének 
módosítása 

456.  (XI.19.) 
Beszámoló a Déli Napfény Nonprofit KFT. végelszámolásával 
kapcsolatosan 

457.  (XI.19.) 
Ügyrendi szavazás a „Tájékoztató az intézményvezetők és a 
gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről” 
tárgyú napirendben 

458.  (XI.19.) 
A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek 
támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata 

459.  (XI.19.) 
A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek 
támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata 

460.  (XI.19.) 
A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek 
támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata 

461.  (XI.19.) 
A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek 
támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata 

462.  (XI.19.) 
A Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság az újszülött gyermekek 
támogatásáról szóló döntésének felülvizsgálata 

463.  (XI.19.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
464.  (XI.19.) Ügyrendet érintő szavazás 
465.  (XI.19.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
466.  (XI.19.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

467.  (XI.19.) 
Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok 
ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről 

468.  (XI.19.) Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
469.  (XI.19.) Polgármester jutalmazásának napirendre vétele 
470.  (XI.19.) Polgármester jutalmazása 

471.  (XI.19.) 
Szilágyi-Perjési Réka kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

472.  (XI.19.) 
Kovács Tamás kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

473.  (XI.19.) Gercsó Mihály és Gercsó Mihályné kérelme 

474.  (XII.04) 
2015. december 4. napján megtartott rendkívüli testületi 
ülés napirendjének elfogadása 

475.  (XII.04) Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító projekt 

476.  (XII.17.) 
2015. december 17. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 
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477.  (XII.17.) 
"Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító" Program befejezéséhez 
szükséges testületi döntés 

478.  (XII.17.) 
Ügyrendi szavazás az „Algyő Park Kft-ben üzletrészvásárlás 
lehetősége” tárgyú napirendben 

479.  (XII.17.) 
Ügyrendi szavazás az „Algyő Park Kft-ben üzletrészvásárlás 
lehetősége” tárgyú napirendben 

480.  (XII.17.) Napirend tárgyalásának felfüggesztése 

481.  (XII.17.) 
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezetői 
munkakörére kiírt pályázat elbírálása 

482.  (XII.17.) Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése IV. 
483.  (XII.17.) Napirend tárgyalásának felfüggesztése 

484.  (XII.17.) 
Kovács Melinda egyéni vállalkozó Algyő 1470 hrsz.-ú ingatlannal 
kapcsolatos kérelme 

485.  (XII.17.) 
Márta Zoltán kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

486.  (XII.17.) 
Nagy Zsolt Gáspár kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

487.  (XII.17.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. I. félévi munkaterve 

488.  (XII.17.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 4/2015.(III.09.) Ör. módosítása (IV.) 

489.  (XII.17.) Borbála Gyógyfürdő, részleges hőcserélő tisztítás, karbantartás 
490.  (XII.17.) Termál-kutakkal kapcsolatos vizsgálatok 
491.  (XII.17.) Egyedi hőszolgáltatási díj meghatározása 
492.  (XII.17.) Gyevitur Kft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
493.  (XII.17.) 120/2015 és a 165/2015 Kt. határozat módosítása 
494.  (XII.17.) Közétkeztetéssel kapcsolatos szerződések módosítása 
495.  (XII.17.) Közbeszerzési szabálytalansági eljárás tájékoztató II. 
496.  (XII.17.) Algyő Nagyközség Önkormányzata új közbeszerzési szabályzata 

497.  (XII.17.) 
Jogszabályi változások miatt módosítások az AESZI Család és 
Gyermekjóléti Szolgálata és a Bóbita Bölcsőde dokumentumaiban 

498.  (XII.17.) Pályázat kiírása iskolai büfé üzemeltetésére 
499.  (XII.17.) Gyeviép NKft. 2016. évi takarítás díjközlése 

500.  (XII.17.) 
Tájékoztatás sportcsarnok és műfüves labdarugó pálya 
bevételeiről 2015. évben, valamint a 2016. évre vonatkozó bérleti 
díjak meghatározása 

501.  (XII.17.) 
Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával 

502.  (XII.17.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
503.  (XII.17.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

504.  (XII.17.) 
Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezetői pályázat 
kiírása 

505.  (XII.17.) Algyő Park Kft-ben üzletrészvásárlás lehetősége 
506.  (XII.17.) Ad-hoc bizottság felállítása 

 


