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HATÁROZATOK 2016. ÉV 
 

1.  (I.06.) 
2016. január 6. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

2.  (I.06.) Szeged Algyő Ivóvízminőség Javító Programmal kapcsolatos döntés 

3.  (I.11.) 
2016. január 11. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

4.  (I.11.) Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése V. 
5.  (I.11.) Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése V. 

6.  (I.11.) 
Algyő Park Kft-ben történő üzletrészvásárlás adásvételi szerződés-
tervezete 

7.  (I.11.) A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 

8.  (I.21.) 
2016. január 21. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

9.  (I.21.) Közművelődési intézmények 2016. évi munkaterve 
10.  (I.21.) AKTV Kft 2016. évi üzleti terve 
11.  (I.21.) Gyeviép NKft. 2016. évi üzleti terve 
12.  (I.21.) Gyevitur Kft. előzetes üzleti terv 2016 
13.  (I.21.) A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelet-tervezet 

14.  (I.21.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendelet 
tervezet szöveges előterjesztése I. 

15.  (I.21.) 
2016. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott 
juttatás 

16.  (I.21.) 
A Kulturális Alap tervezett rendezvényei 2016. évben, az Alap 
megemelésére vonatkozó javaslat 

17.  (I.21.) 
Az Ifjúsági Klub üzemeltetésének átszervezése az Algyői Faluház és 
Könyvtár intézményéhez 

18.  (I.21.) EzerJóHáz fejlesztése 
19.  (I.21.) Algyői Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzata 
20.  (I.21.) Gyevitur Kft. ÁFA visszafizetési kötelezettség módosítása 
21.  (I.21.) Gyevitur Kft. SZMSZ módosítás átmeneti időszakra 

22.  (I.21.) 
Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési 
költségeinek finanszírozása 

23.  (I.21.) Egészségügyi és szociális tanácsnok féléves beszámolója 
24.  (I.21.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról I. 
25.  (I.21.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
26.  (I.21.) Plébánia ingatlan csereszerződés 

27.  (I.21.) 
Papdi Jenő kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

28.  (I.21.) 
Gábor Csaba kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

29.  (I.21.) 
Belovai Zoltán Sándor kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

30.  (I.21.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról II. 

31.  (II.08.) 
2016. február 08. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

32.  (II.08.) Plébánia ingatlan csereszerződés 



 

2 

33.  (II.08.) Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn 

34.  (II.18.) 
2016. február 18. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

35.  (II.18.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezete II. 

36.  (II.18.) Napirend tárgyalásának felfüggesztése 

37.  (II.18.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása 

38.  (II.18.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
végrehajtási rendelete 

39.  (II.18.) Társadalmi szervezetek 2015. évi beszámolója 
40.  (II.18.) Képviselő szavazásból való kizárása 
41.  (II.18.) Társadalmi szervezetek 2016. évi támogatási igénye 
42.  (II.18.) Alapítványok támogatási kérelme 
43.  (II.18.) Napirend módosítás 

44.  (II.18.) 
Az Ifjúsági Klub üzemeltetésének átszervezése az Algyői Faluház és 
Könyvtár intézményéhez II. 

45.  (II.18.) 2016. évi koncessziós díj megállapítása 

46.  (II.18.) 
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását 
szolgáló kiemelt célok 

47.  (II.18.) Gyermektáboroztatási Alapból nyújtott támogatások 

48.  (II.18.) 
Az Algyői Sportkör 2015. évi beszámolója és 2016. évi támogatási 
igénye 

49.  (II.18.) Algyői Sportkör Lovas szakosztályának támogatási kérelme 

50.  (II.18.) 
Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület 2015. évi beszámolója és 
2016. évi támogatási igénye 

51.  (II.18.) Sportiskola fenntartásával kapcsolatos kiadások 
52.  (II.18.) Tiszavirág utca (páros oldal), járda tervezése 
53.  (II.18.) Bartók Béla utca járdaépítés (Kisköztől a Sport utcáig) 

54.  (II.18.) 
Algyő - Településfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztés 
Stratégia és az ehhez kapcsolódó megalapozó tanulmány 
elkészítése 

55.  (II.18.) DNY-i lakópark közművesítése, I. ütem 

56.  (II.18.) 
Gyevitur Kft. előterjesztés, B68-as melléfúrásos kút, közjegyzői 
végzés, igazságügyi szakértői ajánlat tárgyalásához 

57.  (II.18.) 
Gyevitur Kft. szerződésmódosítási kérelem az eredeti 205/2014. 
(VI.25.) Kt. határozatban támogatott támogatási szerződésre 
vonatkozóan 

58.  (II.18.) Horgásztavak megvásárlása 
59.  (II.18.) Iskolai büfé üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása 

60.  (II.18.) 
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 4. szám alatti költségalapú bérlakásokra 
benyújtott pályázatok elbírálása 

61.  (II.18.) Napirend módosítás 

62.  (II.18.) 
Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezetői pályázat 
elbírálása 

63.  (II.18.) Gyevitur Kft. megbízott ügyvezetői tisztségének meghosszabbítása 

64.  (II.18.) 
Belovai Zoltán Sándor kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 
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65.  (II.18.) 
Algyői Lövész Egyesület megszűnése, a Kastélykert u. 44. szám 
alatti ingatlan bérleti szerződés megszűntetése 

66.  (II.18.) 
Alsó-Tisza –vidéki Vízügyi Igazgatóság vízvezetési szolgalmi jog 
bejegyzésére vonatkozó megkeresése az Algyő 01482 hrsz.-ú út 
vonatkozásában 

67.  (II.18.) 
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának 
módosítása 

68.  (II.18.) Bóbita Bölcsőde nyári nyitvatartása 
69.  (II.18.) Polgármester 2016. évre vonatkozó szabadságának kiadása 
70.  (II.18.) Betelepítési kvótával szembeni kiállás 
71.  (II.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
72.  (II.18.) Adhoc Bizottság elnökének megválasztása 
73.  (II.18.) Képviselő szavazásból történő kizárása 
74.  (II.18.) Adhoc Bizottság elnökének megválasztása 
75.  (II.18.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 

76.  (II.18.) 
Tájékoztatás a 488/2015.(XII.17.) Kt határozat 3. pontjának 
végrehajtásáról 

77.  (II.18.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

78.  (III.01.) 
2016. március 1. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

79.  (III.01.) Algyő Park Kft. üzletrészvásárlás és a részét képező tagi hitel ügye I. 
80.  (III.01.) Szünidei gyermekétkeztetés 
81.  (III.01.) Busz menetrend módosításával kapcsolatos tájékoztató 
82.  (III.01.) Nagyfai befogadó állomás megszüntetése 
83.  (III.01.) Az Algyői Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzata 
84.  (III.01.) Algyő Park Kft taggyűlésén hozandó döntéshez felhatalmazás 
85.  (III.01.) Napirend újra felvétele 

86.  (III.01.) 
Algyő Park Kft üzletrész-vásárlás és a részét képező tagi hitel ügye 
II. 

87.  (III.24.) 
2016. március 24. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

88.  (III.24.) 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi 
beszámolója 

89.  (III.24.) 
Szegedi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója és 2016. évi 
támogatása 

90.  (III.24.) A Vízügyi Építési Alap 2016. évi felosztása 
91.  (III.24.) Algyő településen 55 db földfeletti tűzcsap kiépítése 

92.  (III.24.) 
Külterületi csatornaszakaszok üzemeltetésre történő átadásának 
vizsgálata 

93.  (III.24.) Horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadása 
94.  (III.24.) 2016. évi közbeszerzési terv 

95.  (III.24.) 
Tájékoztató a TOP és VP keretből megvalósítandó célok 
bemutatásáról 

96.  (III.24.) 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
rendelet és a 38/2016.(II.18.) Kt. határozat alkalmazhatóságára tett 
észrevételek 

97.  (III.24.) 
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezetői 
munkakörére kiírt pályázat elbírálásával kapcsolatban érkezett 
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törvényességi felhívás 

98.  (III.24.) 
Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény 
normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó 
dokumentumok ellenőrzéséről 

99.  (III.24.) 
Belső ellenőrzési jelentés az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
/Algyői Polgármesteri Hivatal normatív állami támogatások 
elszámolását alátámasztó dokumentumok ellenőrzéséről 

100.  (III.24.) 
Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami 
támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok 
ellenőrzéséről 

101.  (III.24.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat a belső ellenőrzés 
megállapításaira tett intézkedések ellenőrzéséről 

102.  (III.24.) 

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. 
(II.27.) Ör. rendelet gyógyszerköltségekhez nyújtható települési 
támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására vonatkozó 
irányelvek meghatározása 

103.  (III.24.) Az Algyő DNY-i lakóparkban kialakított építési telkek értékesítése 
104.  (III.24.) Tiszavirág utcai parkolók kialakítása 

105.  (III.24.) 
Algyői Hírmondó kiadására és szerkesztésére kiírt pályázat 
elbírálása 

106.  (III.24.) 
Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati 
Társulás 2015. évi elszámolása 

107.  (III.24.) 
Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati 
Társulás 2016. évi költségvetése 

108.  (III.24.) 
Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Program kivitelezés II. 
üteméhez kapcsolódó keretösszeg módosítása 

109.  (III.24.) Napirend módosítás 
110.  (III.24.) Az Algyő, 01770/12 hrsz. alatti fúrásiszap tároló ügye 

111.  (III.24.) 
Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének 
döntés előkészítő tanulmánya (bemutatás) 

112.  (III.24.) Gyevitur Kft. Levendula Szálló és Étterem beszerzések jóváhagyása 

113.  (III.24.) 
Gyevitur Kft – Levendula Szálló, szúnyoghálók beszerzése, 
felszerelése 

114.  (III.24.) 
Gyevitur Kft – Levendula Hotel, kamerarendszer bővítése, vendégek 
számára is elérhető szabad internetsáv kiépítése 

115.  (III.24.) Könyvvizsgálói feladatok ellátása az Önkormányzatnál 
116.  (III.24.) Könyvvizsgálói feladatok ellátása a Gyevitur Kft-nél 
117.  (III.24.) Könyvvizsgálói feladatok ellátása a Gyeviép NKft-nél 
118.  (III.24.) Könyvvizsgálói feladatok ellátása az AKTV Kft-nél 

119.  (III.24.) 
Bányai Andrea Anna gyógytornász megbízásának 
meghosszabbítása 

120.  (III.24.) Lovasudvar (Algyő 1473. hrsz) bérbeadása 
121.  (III.24.) Lovaspálya bérbeadása 

122.  (III.24.) 
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület kérelme helyiség használata 
iránt, illetve garázs használata iránt 

123.  (III.24.) 
Vöröskereszt Algyői Alapszervezetének kérelme helyiség 
használata iránt 

124.  (III.24.) Prospero Food bérleti szerződés módosítása (Algyő, Fazekas u. 51.) 
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125.  (III.24.) Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
126.  (III.24.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
127.  (III.24.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
128.  (III.24.) Napirend módosítás 
129.  (III.24.) Egészségügyi Kerekasztal javaslatai 

130.  (III.24.) 
A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelet pályázati felhívásai, 
adatlapjai és a Bíráló Bizottság létrehozása 

131.  (III.24.) Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezető megbízása 
132.  (III.24.) Algyő Park Kft. taggyűlésén hozandó döntéshez felhatalmazás 
133.  (III.24.) Hóvirág u. 40. szám alatti ingatlan ½ tulajdonrészének felajánlása 

134.  (III.24.) 
Czirok Imre Algyő, Téglás u. 60. szám alatti lakos fellebbezése 
hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás elutasítása ügyében 

135.  (III.24.) 
Aigner Jenő kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

136.  (III.24.) Napirend módosítás 

137.  (III.24.) 
Tájékoztató a Sárga iskola előtti térrel kapcsolatban született ad-
hoc bizottsági döntésekről 

138.  (IV.06.) 
2016. április 6. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

139.  (IV.06.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzata közbeszerzéseinek, valamint 
gazdasági társaságainak jogi szempontból történő átvilágítása 
2010-2014. évekre vonatkozóan 

140.  (IV.06.) Algyő Park Kft taggyűlésén hozandó döntéshez felhatalmazás 

141.  (IV.06.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 

142.  (IV.06.) ’56-os emlékmű kialakítása 

143.  (IV.21.) 
2016. április 21. napján megtartott soros testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

144.  (IV.21.) Beszámoló a 2016. évi I. negyedévi szociális ellátásokról 

145.  (IV.21.) 
Átfogó értékelés Algyő település 2015. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

146.  (IV.21.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről 

147.  (IV.21.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló 

148.  (IV.21.) 2016. I. negyedévi adóügyi tájékoztató 
149.  (IV.21.) Algyői Egyesített Szociális Intézmény (AESZI) éves beszámolója 
150.  (IV.21.) Napirend módosítás 

151.  (IV.21.) 
Előzetes tájékoztató Algyő Nagyközség Településfejlesztési 
Koncepciójának (TFK) és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának (ITS) elkészítéséről 

152.  (IV.21.) Napirend módosítás 
153.  (IV.21.) Algyő Park Kft 2015. évi egyszerűsített beszámolója 
154.  (IV.21.) Napirend módosítás 
155.  (IV.21.) Algyői Sportkör önerő igénylése TAO-s pályázatához 

156.  (IV.21.) 
Együttműködés a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylettel a 
Borbála Fürdő területén tervezett 33 méteres sportmedence 
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megvalósításáért 
157.  (IV.21.) Gyevitur Kft – Levendula Szálló, gépjármű beszerzés 
158.  (IV.21.) Gyermektáboroztatási Alap támogatási kérelmek 
159.  (IV.21.) Iskolatejre vonatkozó szerződés megkötése 

160.  (IV.21.) 
Tájékoztatás az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola garanciális 
munkálatainak helyzetéről 

161.  (IV.21.) ’56-os emlékmű kialakítása II. 
162.  (IV.21.) Horgásztanya bérbeadása 
163.  (IV.21.) Algyő 01720 hrsz.-ú ingatlan használatba adása 

164.  (IV.21.) 
Algyő 101, 100/4, 100/5, 100/6 hrsz. alatti területek használatba 
adása 

165.  (IV.21.) 
Intézkedési terv az önkormányzat és cégeire vonatkozó átvilágítási 
jelentés alapján 

166.  (IV.21.) 
Algyő 419/1 (Téglás u.), 623 (Kastélykert u.) hrsz.-ú ingatlanon 
elhelyezkedő tűzcsapokkal kapcsolatos „ingatlanhasznosítási 
szerződés közfeladat céljára” szerződés megkötése 

167.  (IV.21.) Ebek összeírása 

168.  (IV.21.) 
Tájékoztatás a TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés pályázattal kapcsolatban 

169.  (IV.21.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
170.  (IV.21.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
171.  (IV.21.) Téglás u. 93. szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra 
172.  (IV.21.) Hóvirág u. 40. szám alatti ingatlan ½ tulajdonrészének felajánlása 
173.  (IV.21.) Gercsó Mihály és Gercsó Mihályné kérelme II. 

174.  (IV.21.) 
Algyő, Bartók Béla u. 37., 39., 41. szám alatti társasházak közös 
tulajdonában álló ingatlanrészek vételére felajánlás 

175.  (IV.21.) 
Lajos Zoltán István kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

176.  (IV.21.) 
Bornemissza Tiborné Algyő, Csángó u. 19. szám alatti lakos 
fellebbezése hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás 
elutasítása ügyében 

177.  (IV.21.) 
Algyő, külterület 01879/51 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozó 
helyi földbizottság állásfoglalására érkezett kifogások elbírálása 

178.  (IV.21.) 
Algyő, külterület 01879/51 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozó 
helyi földbizottság állásfoglalására érkezett kifogások elbírálása 

179.  (IV.21.) 
Algyő, külterület 01879/51 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozó 
helyi földbizottság állásfoglalására érkezett kifogások elbírálása 

180.  (IV.28.) 
2016. április 28. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

181.  (IV.28.) 
A Stradel 2010 Konzorciummal az Algyői Fehér Ignác Általános 
Iskola építésére kötött vállalkozási szerződés módosítása 

182.  (IV.28.) 
Algyő Park Kft 2016. május 12. napján tartandó taggyűlésén 
hozandó döntéshez felhatalmazás 

183.  (V.19.) 
2016. május 19. napján megtartott testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

184.  (V.19.) Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata 
185.  (V.19.) Algyő Park Kft. üzletrész vételi ajánlata 
186.  (V.19.) Önkormányzati számlavezetés felülvizsgálata 
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187.  (V.19.) CH-Eszközkezelő Zrt. ajánlata ingatlan értékesítésére 
188.  (V.19.) S-Algyő Kft. ajánlata ingatlanok értékesítésére 

189.  (V.19.) 
Mészáros Szilvia kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

190.  (V.19.) 
A 20/2015. (IX.30.) a fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási 
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítése 

191.  (V.19.) Kiss-Illés Beáta kérelme 
192.  (V.19.) AKTV Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 
193.  (V.19.) GYEVIÉP NKft. 2015. évi beszámolójának elfogadása 

194.  (V.19.) 
Számviteli politika módosítása az önkormányzat gazdasági 
társaságai vonatkozásában 

195.  (V.19.) A Gyevitur Kft. 2015. évre vonatkozó mérlegbeszámolója 

196.  (V.19.) 
Gyevitur Kft, 33-as medence lefedési tervezésének költségéhez 
támogatási kérelem 

197.  (V.19.) 
Gyevitur Kft, B68-as melléfúrásos kúthoz kapcsolódó költségek 
támogatása 

198.  (V.19.) A Gyevitur Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti terve 

199.  (V.19.) 
Nagyfogyasztói gázszolgáltatás biztosítása az önkormányzati 
ingatlanokban 

200.  (V.19.) Szünidei gyermekétkeztetés 
201.  (V.19.) Napirend módosítás 
202.  (V.19.) Tájékoztató a 2016. évi pályázatok benyújtásáról I. 
203.  (V.19.) Tájékoztató a 2016. évi pályázatok benyújtásáról II. 
204.  (V.19.) Tájékoztató a 2016. évi pályázatok benyújtásáról III. 
205.  (V.19.) Rendezési terv módosítás az ipari park területén 
206.  (V.19.) Intézmény felújítás 2016. 
207.  (V.19.) Algyő, Kastélykert u. 67. szám alatti ingatlan hasznosítása 

208.  (V.19.) 

Algyő 419/1 (Téglás u.), 623 (Kastélykert u.), 1436 (Téglás u.) 
hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő tűzcsapokkal kapcsolatos 
„ingatlanhasznosítási szerződés közfeladat céljára” szerződés 
megkötése II. 

209.  (V.19.) 
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer karbantartás 
közbeszerzése 

210.  (V.19.) Erdőgazdálkodás 2016. évben Algyőn 
211.  (V.19.) ’56-os emlékmű kialakítása III. 

212.  (V.19.) 
Hulladékszállítási jogszabályváltozások miatt közszolgáltatási 
szerződés módosítása 

213.  (V.19.) 
Az Algyői Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

214.  (V.19.) ALTE és Algyői Borbarátok kérelme 
215.  (V.19.) DNy-i lakópark I. ütemben történő gázellátása, szerződésmódosítás 
216.  (V.19.) Busz menetrend módosítás jóváhagyása 
217.  (V.19.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
218.  (V.19.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

219.  (V.31.) 
2016. május 31. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

220.  (V.31.) „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
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társulási megállapodásának módosítása 

221.  (V.31.) 
„Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítása 

222.  (V.31.) 
Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. 
évi zárszámadás elfogadása 

223.  (V.31.) Horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadása II. 

224.  (V.31.) 
Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 

225.  (V.31.) Iskola garanciális parkettajavítás 

226.  (VI.09.) 
2016. június 09. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

227.  (VI.09.) 
Algyői Szivárvány Óvoda Tornaszoba kialakítása közbeszerzési 
eljárás lezárása 

228.  (VI.09.) 
Az algyői DNY-i lakópark I. ütem szerinti földfeltöltési munkáinak 
elvégzésének közbeszerzési eljárás lezárása 
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229.  (VI.23.) 
2016. június 23. napján megtartott testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

230.  (VI.23.) 
Szegedi Vízmű Zrt. 2015. évi elszámolás a víziközmű koncessziós 
üzemeltetéséről 

231.  (VI.23.) Napirend módosítás 
232.  (VI.23.) Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító projekt befejezése 

233.  (VI.23.) 
A Szivárvány Óvoda 2016/2017. nevelési évre tervezett csoportok 
száma és létszáma 

234.  (VI.23.) 
A fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról szóló 
20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

235.  (VI.23.) GYEVITUR Kft. saját tőke hiány megszűntetése 

236.  (VI.23.) 
Gyevitur Kft – Nonprofit Kft. gazdasági formára átalakulás 
előkészítése 

237.  (VI.23.) 
Gyevitur Kft – személyi jellegű költségek, anyagjellegű költségek 
költségracionalizálása 

238.  (VI.23.) 
Gyevitur Kft – Borbála Gyógyfürdő, TAO uszodafejlesztés költség- és 
bevételi terv 

239.  (VI.23.) Gyevitur Kft, SZMSZ módosítás 

240.  (VI.23.) 
Algyő geotermikus adottságainak vizsgálatára vonatkozó 
tanulmányterv bemutatása 

241.  (VI.23.) 
Nagyfogyasztói gázszolgáltatás biztosítása az önkormányzati 
ingatlanokban III. 

242.  (VI.23.) 
MÁV Zrt együttműködési megállapodás vasútállomás és 
környezetének takarítása, gondozása vonatkozásában 

243.  (VI.23.) 
Az Algyő DNy-i lakóparkban kialakított építési telkek értékesítése 
II. 

244.  (VI.23.) Belterületi utcák aszfaltozása Algyőn közbeszerzési eljárás lezárása 

245.  (VI.23.) 
A Levendula Hotel Algyő előtti út rendezése közbeszerzési eljárás 
lezárása 

246.  (VI.23.) Napirend módosítás 
247. . (VI.23.) Előterjesztés napirendről történő levétele 

248.  (VI.23.) 
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola kérelme az épület 
klimatizálásáért 

249. 2 (VI.23.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 
250. 2 (VI.23.) Algyői Szivárvány Óvoda konyhafejlesztése 

251. 2 (VI.23.) 
Algyői Hírmondó kiadására és szerkesztésére vonatkozó szerződés 
módosítása 

252. 2 (VI.23.) FKSE kérelme sportcsarnok ingyenes használata iránt 

253. 2 (VI.23.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat – A 
közpénzekből nyújtott támogatások ellenőrzéséről 

254. 2 (VI.23.) 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának jóváhagyása 

255.  (VI.23.) 
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása 
módosításának jóváhagyása 

256.  (VI.23.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. év II. félévi 
munkaterve 

257. 2 (VI.23.) 2016. évi igazgatási szünet elrendelése 
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258.  (VI.23.) 
24/2016.(I.21.) Kt. határozat módosítása, Algyő Park Kft tagi hitel 
szerződés módosítás 

259.  (VI.23.) Használható kamerarendszert Algyőnek 
260.  (VI.23.) Székely zászló kitűzése a Polgármesteri Hivatal épületére 
261.  (VI.23.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
262.  (VI.23.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
263.  (VI.23.) Gercsó Mihály és Gercsó Mihályné kérelme III. 
264.  (VI.23.) Algyő 1478/3 hrsz. alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra 

265.  (VI.23.) 
Várhelyi László Tamás kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

266.  (VI.23.) 
Túrú Sándor kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

267.  (VI.23.) 
Gulyás Anita kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

268.  (VII.07.) 
2016. július 7. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

269.  (VII.07.) Algyő Park Kft. üzletrész vételi ajánlata II. 

270.  (VII.12.) 
2016. július 12. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

271.  (VII.12.) Iskola garanciális parkettajavítás II. 
272.  (VII.12.) Fehér Ignác Ált. Iskola bankgarancia lehívás 

273.  (VII.21.) 
2016. július 21. napján megtartott testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

274.  (VII.21.) Döntés név szerinti szavazásról 
275.  (VII.21.) Helyi Építési Szabályzat módosítása 
276.  (VII.21.) Napirend módosítás 

277.  (VII.21.) 
Beszámoló az Algyői Szivárvány Óvoda 2015/2016-os nevelési éve 
értékeléséről 

278.  (VII.21.) 
Az Algyői Szivárvány Óvoda kérelme gyógypedagógus megbízása 
iránt 

279.  (VII.21.) 
Részmunkaidős pedagógiai asszisztens alkalmazása az Algyői 
Szivárvány Óvodában 

280.  (VII.21.) Ovi Foci pálya és eszközkészlet tulajdonjoga 
281.  (VII.21.) 2016. I. félévi adóügyi beszámoló 
282.  (VII.21.) Algyői Ifjúsági Stratégia 
283.  (VII.21.) Tájékoztatás a Gyeviép NKft. 2016. I. félévi pénzügyi helyzetről 
284.  (VII.21.) Tájékoztatás a második félévi cash-flow tervről 

285.  (VII.21.) 
Gyevitur Kft, tájékoztató a gazdasági társaságok lejárt követelései, 
pénzügyi likviditási terv bemutatása előterjesztéshez 

286.  (VII.21.) 
Algyő Nagyközség Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) című dokumentumok 
elfogadása 

287.  (VII.21.) 
Gyevitur Kft, igazságügyi szakértői anyag értékelése, összevetése a 
Geoservice Kft. magánszakvéleményeivel a B68A kút ügyében 
(ügyvédi levél értékelésével, vizsgálati költségtervvel) 

288.  (VII.21.) 
Gyevitur Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti terv, nonprofit jelleg 
kiegészítés 

289.  (VII.21.) Gyevitur Kft. alapító okirat módosítása, nonprofit gazdasági 
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jelleghez 

290.  (VII.21.) 
Gyevitur Kft. Levendula Hotel összekötő folyosó oldalfal tervezése, 
terasz téliesítése, nyitható nyílászárókkal 

291.  (VII.21.) 

Gyevitur Kft, Borbála Gyógyfürdő, régi épületrész 
tetőszerkezetének komplett javítása, karbantartása, kültéri 
termálmedence fa pergola javítása és festése, medenceterasz és 
oszlopok valamint a padozat javítása, festése, felületkezelése 

292.  (VII.21.) 
Tájékoztató a 2016. évi tavaszi egészséghetekről, hallásszűrő 
készülék beszerzéséhez árajánlatok 

293.  (VII.21.) 
Féléves beszámoló (2016.01-06.) Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó 
egészségügyi és szociális tanácsnok 

294.  (VII.21.) 
Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév 
munkájáról 

295.  (VII.21.) 
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola kérelme az épület 
klimatizálásáért II. 

296.  (VII.21.) 
Algyő, Kastélykert u. 67. szám alatti ingatlan hasznosítása – Szeged-
Petőfitelepi Református Egyházközség kérelme 

297.  (VII.21.) 
Délvidéki Lövészakadémia Egyesület kérelme lőtér helyiség 
használata iránt 

298.  (VII.21.) 
Prospero Food bérleti szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás (Algyő, 
Fazekas u. 51.) 

299.  (VII.21.) Napirend módosítás 

300.  (VII.21.) 
Kerékpártárolók telepítése és a meglévők fejlesztése a 
buszmegállókba és a Borbála Gyógyfürdőhöz 

301.  (VII.21.) 2016. évi járdafelújítás 2. 

302.  (VII.21.) 
Algyői Természetvédő Egyesület kérelme a horgásztanya ingyenes 
használata iránt 

303.  (VII.21.) Pályázat benyújtása – Sportpark kialakítására 
304.  (VII.21.) Algyő Park Kft. üzletrész vételi ajánlata III. 
305.  (VII.21.) Kopasz Bálint algyői kajak versenyző támogatása 
306.  (VII.21.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
307.  (VII.21.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

308.  (VII.21.) 
Strifler Ferenc kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

309.  (VII.21.) 
Herczeg Ferenc kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

310.  (VII.21.) 
Kitüntető cím adományozása 2016. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

311.  (VII.21.) 
Kitüntető cím adományozása 2016. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

312.  (VII.21.) 
Kitüntető cím adományozása 2016. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

313.  (VII.21.) 
Kitüntető cím adományozása 2016. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

314.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Alkotói díj kitüntetés 
315.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Alkotói díj kitüntetés 
316.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Alkotói díj kitüntetés 
317.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Alkotói díj kitüntetés 
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318.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Elismerő oklevél cím 
319.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Elismerő oklevél cím 
320.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Elismerő oklevél cím 
321.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Elismerő oklevél cím 
322.  (VII.21.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Elismerő oklevél cím 

323.  (VIII.04.) 
2016. augusztus 04. napján megtartott testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

324.  (VIII.04.) 
DNY-i lakópark vízellátásának és szennyvízcsatornázásának 
kivitelezése 

325.  (VIII.04.) 56’-os emlékmű környezetének kialakítása, esetleges 

326.  (VIII.04.) 
Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégiumának nyílt 
pályázata köztéri szobor létrehozására 

327.  (VIII.04.) 
„Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális 
szövetkezetek támogatási program” pályázati lehetőség 

328.  (VIII.04.) TAO pályázatból megvalósítandó medence önerő módosítása 

329.  (IX.13.) 
2016. szeptember 13. napján megtartott testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

330.  (IX.13.) 
Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kollégiumának nyílt 
pályázata köztéri szobor létrehozására II. 

331.  (IX.13.) 
Kitüntető cím adományozása 2016. – Algyő Nagyközségért 
kitüntető cím 

332.  (IX.13.) Kopaszné Demeter Irén kitüntetésének napirendre vétele 
333.  (IX.13.) Kitüntető cím adományozása 2016. – Elismerő oklevél cím 

334.  (IX.22.) 
2016. szeptember 22. napján megtartott testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

335.  (IX.22.) Délnyugati lakópark utcáinak elnevezése 
336.  (IX.22.) Az Algyő DNy-i lakóparkban építési telkek értékesítése III. 
337.  (IX.22.) Kamerarendszer fejlesztése Algyőn 
338.  (IX.22.) Erdővásárlás 
339.  (IX.22.) Négyévszakos korcsolyapálya lehetőségei 

340.  (IX.22.) 
Gyevitur NKft. 2016. évre vonatkozó nonprofit üzleti terv 
kiegészítése 

341.  (IX.22.) Gyevitur NKft, Levendula Hotel wellness-sarok fejlesztés 
342.  (IX.22.) Gyevitur NKft. Borbála Gyógyfürdő belépőár összehasonlítás 

343.  (IX.22.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához (Algyő 45 hrsz) 

344.  (IX.22.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához (Algyő 46 hrsz) 

345.  (IX.22.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához (Algyő 1403 hrsz) 

346.  (IX.22.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához (Algyő 01543/35 hrsz) 

347.  (IX.22.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához 

348.  (IX.22.) Algyői Sportkör önerő igénylése TAO pályázatához 

349.  (IX.22.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulója 

350.  (IX.22.) Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2016. évi igazgatási 
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feladatairól 
351.  (IX.22.) Önkormányzati számlavezetés felülvizsgálata II. 
352.  (IX.22.) Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
353.  (IX.22.) Vízi-közmű vagyon Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

354.  (IX.22.) 
Szegedi Fegyház és Börtön Algyő-Nagyfa Objektumában elhelyezett 
konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezéshez kapcsolódó 
támogatás igénylése 2016. évre 

355.  (IX.22.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről 

356.  (IX.22.) 
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzata - Belső 
kontrollrendszer működése ellenőrzéséről 

357.  (IX.22.) Déli Napfény Nonprofit Kft. végelszámolása 
358.  (IX.22.) „Zöld iskola” tornatermében álmennyezet kialakítása 
359.  (IX.22.) Prospero Food bérleti szerződés módosítási kérelme 

360.  (IX.22.) 
Algyő, Egészségház u. 42. sz. I. em. 4. szám alatti költségalapú 
bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása 

361.  (IX.22.) 
Algyő Park Kft. 2016. október 6. napján tartandó taggyűlésén 
hozandó döntéshez felhatalmazás 

362.  (IX.22.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
363.  (IX.22.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

364.  (IX.22.) 
Hód Plast Kft. pályázata a gazdaságélénkítésről szóló 
önkormányzati rendelet keretében támogatott „új munkahelyek 
létrehozása” című pályázati felhívásra 

365.  (IX.22.) 
Tímár Emese pályázata a gazdaságélénkítésről szóló 
önkormányzati rendelet keretében támogatott „gazdaság- és 
kereskedelemfejlesztés” című pályázati felhívásra 

366.  (IX.22.) Bakosné Fekete Mária öröklési szerződés ügye 
367.  (IX.22.) Algyő, Tüskevár u. 3. szám alatti ingatlan értékesítése 

368.  (IX.22.) 
Kalusi László kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

369.  (X.20.) 
2016. október 20. napján tartott testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

370.  (X.20.) 
Tájékoztató az Algyői Szivárvány Óvoda a 2016/2017-es nevelési 
év indításáról 

371.  (X.20.) 
Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2016/2017-es 
tanéve indításáról 

372.  (X.20.) Napirend módosítás 
373.  (X.20.) Beszámoló a 2016. évi III. negyedévi szociális ellátásokról 
374.  (X.20.) Helyi adómértékek felülvizsgálata 
375.  (X.20.) A 2017. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
376.  (X.20.) Napirend módosítás 
377.  (X.20.) Borbála Gyógyfürdő felújítási munkálatai (tető, terasz, pergola) 
378.  (X.20.) Gyevitur NKft. közszolgáltatási közfoglalkoztatási szerződés 
379.  (X.20.) Gyevitur NKft. hőszolgáltatási egységáremelés 

380.  (X.20.) 
Gyevitur NKft. Levendula Hotel szaunaberuházás közbeszerzési 
eljárás 

381.  (X.20.) Gyevitur NKft. SZMSZ módosítás 
382.  (X.20.) Szünidei gyermekétkeztetés 
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383.  (X.20.) Közmeghallgatás 2016. évben 

384.  (X.20.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 

385.  (X.20.) 

Szociális jellegű bérlakások kialakítása - Algyő Nagyközség 
Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások 
bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001. (VIII.4.) Ör. 
rendelet módosítása 

386.  (X.20.) Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár rendezvényeiről 

387.  (X.20.) 
Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári 
táborokról 

388.  (X.20.) 
Algyői Faluház és Könyvtár működésével kapcsolatos kockázatos 
tevékenységek jelzése 

389.  (X.20.) Algyői Ifjúsági Koncepció 

390.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

391.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

392.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

393.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

394.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

395.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

396.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

397.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

398.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

399.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

400.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

401.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

402.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

403.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

404.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

405.  (X.20.) 
Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II 

406.  (X.20.) 
Pályázat „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy minősítés cím 
elnyerésére 
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407.  (X.20.) 
Pályázati kiírás az Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezetői 
munkakörére 

408.  (X.20.) 
Algyő, Bartók Béla u. 37., 39., 41. szám alatti társasházak közös 
tulajdonában álló ingatlanrészek vételre felajánlása II 

409.  (X.20.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
410.  (X.20.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
411.  (X.20.) Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése VI. 

412.  (X.20.) 
Kozmáné Fülöp Zsuzsanna kérelme első lakást szerzők 
támogatásának megállapítása iránt 

413.  (X.20.) 
Zsoldos Éva kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

414.  (X.20.) Kiss-Illés Beáta kérelme II. 

415.  (XI.17.) 
2016. november 17. napján tartott testületi ülés 
napirendjének elfogadása 

416.  (XI.17.) Koncessziós szerződés hosszabbítása 

417.  (XI.17.) 
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 

418.  (XI.17.) A 2017. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 

419.  (XI.17.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
koncepciója 

420.  (XI.17.) 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének szolidaritási 
hozzájárulásra vonatkozó kérelme 

421.  (XI.17.) 
K&P Chem Kft. vegyi üzem ügyében kormányzati döntés 
kezdeményezése 

422.  (XI.17.) 
Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2016. évi pályázati 
tevékenységéről 

423.  (XI.17.) 
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. 
(II.27.) rendelet módosítása 

424.  (XI.17.) 
A Délnyugati lakópark utcáinak-, és az ’56-os emlékmű körül 
kialakított tér elnevezése 

425.  (XI.17.) 
Gyevitur NKft. intézkedési tervvel összekötött 1-10 hónapra 
vonatkozó eredménykimutatás, összefoglaló jellegű, 2016. évre 
várható eredmény prognosztizálása 

426.  (XI.17.) 
Gyevitur NKft. Levendula Hotel szaunaberuházás, lefolytatott 
közbeszerzés ismertetése 

427.  (XI.17.) Konyhai dolgozók jogutódlással történő átadása 

428.  (XI.17.) 
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola karbantartási és zöldterület 
gondozási szerződése 

429.  (XI.17.) Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről 
430.  (XI.17.) A korcsolyapálya üzemeltetése 
431.  (XI.17.) Az Algyői Horgásztanya üzemeltetése, lezárása 
432.  (XI.17.) Algyői napelempark beruházás megvalósulására vonatkozó ajánlat 

433.  (XI.17.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérleti díjának mértéke 2017. évben 

434.  (XI.17.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú 
helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata 

435.  (XI.17.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 
haszonbérleti díjának mértéke 2017. évben 
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436.  (XI.17.) 
Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 
2017. évi belső ellenőrzési programja, időrendi táblázata, valamint 
belső ellenőrzési stratégiai terve 2017-2020. évekre 

437.  (XI.17.) 
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és Algyő Nagyközség 
Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata 

438.  (XI.17.) Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetése 

439.  (XI.17.) 
Önkormányzati intézményvezetők és ügyvezetők 
teljesítményértékelése, valamint az önkormányzati dolgozók 
jutalmazása 

440.  (XI.17.) 
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. szám alatti költségalapú bérlakásra 
benyújtott pályázatok elbírálása 

441.  (XI.17.) 
Lehet Könnyebben Egyesület régi iskola tantermének használata 
iránt 

442.  (XI.17.) Tájékoztató nyomozást megszüntető határozatról 
443.  (XI.17.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
444.  (XI.17.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
445.  (XI.17.) Hajdú Mihály kérelme 

446.  (XI.17.) 
Babarci Szilveszter kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

447.  (XII.15.) 
2016. december 15. napján tartott testületi ülés napirendjének 
elfogadása 

448.  (XII.15.) Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola állami működtetésbe vétele 
449.  (XII.15.) Helyi népszavazás elrendelése 
450.  (XII.15.) Algyői Hírmondó kiadása és szerkesztése 2017. évben 

451.  (XII.15.) 
Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1. pályázat előkészítésének 
előrehaladásáról, döntés a pályázat beadásához szükséges 
önkormányzati határozat meghozataláról 

452.  (XII.15.) Algyő közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése I. 
453.  (XII.15.) Algyő közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése II. 
454.  (XII.15.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkaterve 
455.  (XII.15.) Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 

456.  (XII.15.) 
Algyői Természetvédő Horgászegyesület kérelme horgásztanya 
ingyenes használata iránt 

457.  (XII.15.) 
Az Algyői Faluház és Könyvtár kérelme a korcsolyapálya 
nyitvatartási idejének módosítása iránt 

458.  (XII.15.) Algyői Sportkör 2016. évi pályázati támogatás átcsoportosítása 
459.  (XII.15.) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
460.  (XII.15.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

461.  (XII.15.) 
Algyő Park Kft 2016. december 21. napján tartandó taggyűlésén 
hozandó döntéshez felhatalmazás 

462.  (XII.15.) 
Kovács András Zsolt kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 

 


