
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

160/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018. május 24. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2017/2018. évi 
működéséről 
Előterjesztő: Intézményvezető 

2. Az Algyői Szivárvány Óvodában indítható csoportlétszám meghatározása 
Előterjesztő: Polgármester  

3. Átfogó értékelés Algyő település 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Jegyző 

4. Algyő Nagyközség Önkormányzat munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről 
szóló jelentés 
Előterjesztő: Jegyző 

5. Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester  

6. Algyői Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2017.(IX.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

8. Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának 
szabályairól szóló 11/2013.(VII.08.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

9. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Jegyző 

10. Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító program Önkormányzati társulás 2017. évi 
zárszámadása 
Előterjesztő: Polgármester 

12. 2018. évi intézményi felújítási program 
Előterjesztő: Polgármester 
 



13. A Búvár u. Téglás utca sarkán a termelői piacon lévő ingatlanban 1 darab helyiség 
bérbeadása II. 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Bartók Béla utca telekrész vásárlás  
Előterjesztő: Polgármester  

15. „Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti zöld iskola átalakítása” című közbeszerzési 
eljárás lezárása 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola külső homlokzati javítási munkának 
szerződés módosítása II. 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjának felülvizsgálata III.  
Előterjesztő: Jegyző 

18. „Fehér Iskola” helyiségének bérbeadása a Gyevikult Nkft. részére 
Előterjesztő: Polgármester  

19. TAO műfüves labdarúgó pálya felújítása 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Lehet Könnyebben Egyesülettel megkötött megállapodások felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Az AKTV Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Gyevitur Nkft. 2017. évre vonatkozó mérleg és eredmény kimutatás 
Előterjesztő: Ügyvezető 

23. Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről Gyevitur Nkft. 
Előterjesztő: Ügyvezető 

24. Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről Gyeviép Nkft. 
Előterjesztő: Ügyvezető 

25. Algyő Park Kft. 2018. május 25. napján tartandó taggyűlésen hozandó döntéshez 
felhatalmazás 
Előterjesztő: Polgármester 

26. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Aljegyző 

27. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 

28. Egyebek 
 
Zárt ülés: 

29. Balogh Roland ajánlata ingatlanok értékesítésére 
Előterjesztő: Polgármester 

30. Csányi Imre felajánlása felépítmény megvásárlására 
Előterjesztő: Polgármester 

31. Boldizsár István, Algyő, Kócsag u. 49. szám alatti lakos fellebbezése 
gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság 
elutasítása ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 
 



32. Szűcs Vidorné, Algyő, Bartók B. u. 58. 2/6. szám alatti lakos fellebbezése 
gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság 
elutasítása ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 

33. Algyői Könyvtár intézményvezetői munkakörére pályázat kiírása, Algyői 
Könyvtár megbízott intézményvezető kinevezésének módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

161/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 

2017/2018. évi működéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Beszámoló az Egyesített 
Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2017/2018. évi működéséről” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita 
Bölcsőde 2017/2018. évi működéséről készített beszámolót elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 
4. Irattár 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

162/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvodában indítható csoportlétszám 

meghatározása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Szivárvány Óvodában indítható 
csoportlétszám meghatározása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület tekintettel az Algyői Szivárvány Óvoda férőhelyszám 
növekedésére hozzájárul ahhoz, hogy a 2018/2019-as nevelési évben 9 óvodai 
csoport működhessen, és így az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 
225 fő legyen. 

 
2. A Képviselő-testület elfogadja az óvodavezető tájékoztatását a férőhelyszám 

növekedésével kapcsolatban, és hozzájárul az óvodai csoportokra jogszabályban 
megállapított maximális létszámkeret előterjesztés szerinti, legfeljebb húsz 
százalékkal történő átlépéséhez. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Ozsváth Lászlóné intézményvezető  
6. Irattár 

 
 
 
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

163/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Átfogó értékelés Algyő település 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Átfogó értékelés Algyő település 2017. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” tárgyú, előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő település 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Volford Beáta Szociális és Igazgatási csoport 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

164/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat munkaügyi dokumentumainak 

ellenőrzéséről szóló jelentés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat munkaügyi 
dokumentumainak ellenőrzéséről szóló jelentés” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzat munkaügyi 
dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésben leírt 
megállapításokat elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
4. Horgos Nóra, személyügyi referens 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

165/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának 
módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerint 
módosítja az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratát. 

 
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú 
mellékletében található. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 

2. dr. Varga Ákos jegyző 

3. Angyal Zsolt aljegyző 

4. Pénzügyi és Adócsoport 

5. Ozsváth Lászlóné intézményvezető  

6. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 

7. Irattár 

 
 
 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



165/2018. (V.24.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

Okirat száma: 1/2018 

Módosító okirat 

Az Algyői Szivárvány Óvodának az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által 2015. 
január 22. napján kiadott, 2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
21. § (2) bekezdése alapján – a 165/2018.(V.24.) Kt. határozatra figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 

Az alapító okirat 1.2.1., 2.2.2., 3.1.2. és 6.4. pontjában az „u.” szövegrész helyébe az „utca” 

szövegrész lép. 

Az alapító okirat 1.1.1. pontjában az „ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA” szövegrész helyébe az 

„Algyői Szivárvány Óvoda” szövegrész lép. 

Az alapító okirat 2.2.1. pontjában az „ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT” szövegrész 

helyébe az „Algyő Nagyközség Önkormányzat” szövegrész lép. 

Az alapító okirat 3.1.1. pontjában az „ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT” szövegrész 

helyébe az „Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete” szövegrész lép. 

Az alapító okirat 3. pontja a következő 3.2. alponttal egészül ki: 

„3.2.            A 

költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat 

3.2.2.  székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.” 

Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda, a gyermek hároméves kortól a tankötelezettség 

kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 

óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek 

hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokat is, valamint a 2011. évi CXC. törvény 47. §-a alapján a sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált nevelését.” 

Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki: 

 



 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
Az alapító okirat 5.1. pontjában a „Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „Kormányrendelet” 

szövegrész lép. 

Az alapító okirat 5.2. pontjában az „egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony” szövegrész 

helyébe a „munkaviszony” szövegrész lép. 

Az alapító okirat 5.3 és 6.1. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 

számozásának értelemszerű megváltozásával. 

Az alapító okirat 6.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem 

rendelkező önálló költségvetési szerv. A gazdasági feladatokat az Algyői Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Csoportja (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.) látja el. 

Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Algyői Szivárvány Óvoda székhelyén  225 

 

Az alapító okirat 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 6750 Algyő Kastélykert utca 17. 43/1 használati jog óvoda 
 
 
Jelen módosító okiratot 2018. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Algyő, 2018. május 24. 

P.H. 

 

Molnár Áron 
Polgármester 



165/2018. (V.24.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 

Okirat száma: 2/2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Algyői Szivárvány Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Algyői Szivárvány Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 17. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.07.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda, a gyermek hároméves kortól a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez 
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda 
a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokat is, valamint a 2011. évi CXC. törvény 47. §-a alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált nevelését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

8 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Algyő Nagyközség teljes 
közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről 
jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermeklétszámot, abban az esetben a 
felvétel történhet más településről is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet előírásai 
szerint. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 



1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény 

3 megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem 
rendelkező önálló költségvetési szerv. A gazdasági feladatokat az Algyői 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.) látja 
el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Algyői Szivárvány Óvoda székhelyén  225 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 6750 Algyő Kastélykert utca 17. 43/1 használati jog óvoda 
 
 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

166/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Könyvtár alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyői Könyvtár alapító okiratának 
módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint módosítja az Algyői Könyvtár alapító okiratát. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletében található. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi- és Adócsoport 
4. Algyői Könyvtár 
5. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
6. Irattár 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



166/2018. (V.24.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

Okirat száma: 3/2018 

Módosító okirat 

Az Algyői Könyvtárnak az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által 2018. január 18. 
napján kiadott, 2/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – a 166/2018. (V.24.) Kt. határozatra figyelemmel - a következők 
szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.4 pontjába foglalt táblázat a következő 5, 6, 7, 8 sorral egészül 

ki a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 

 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 082092 

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 

7 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

8 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

               

Jelen módosító okiratot 2018. június 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Algyő, 2018. május 24.                          P.H. 

Molnár Áron 
Polgármester 

 
 
 

 
  



166/2018. (V.24.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 

Okirat száma: 4/2018. 

 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Algyői Könyvtár 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

2. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

6.4. A költségvetési szerv 

6.4.1. megnevezése: Algyői Könyvtár 

6.5. A költségvetési szerv 

6.5.1. székhelye:6750 Algyő, Kastélykert utca 63. 

7. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

7.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2018. február 1. 

7.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Algyői Faluház és Könyvtár 6750 Algyő, Búvár utca 5. 

8. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

8.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

8.1.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

8.1.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

8.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

8.2.1.  megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat 

8.2.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

9. A költségvetési szerv tevékenysége 

9.1. A költségvetési szerv közfeladata: közművelődési és könyvtári feladatok  



9.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

9.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: könyvtári, levéltári tevékenység 

9.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

4 082044 Könyvtári szolgáltatások 

5 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

6 
082092 Közművelődés – hagyományos és közösségi kulturális értékek 

gondozása 

7 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

8 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

9 083020 Könyvkiadás 

10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 086020 Helyi, közösségi tér biztosítása, működtetése 

 

9.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Algyő Nagyközség teljes 
közigazgatási területe 

10. ............................................................................................................. A
 költségvetési szerv szervezete és működése 

10.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályáztatás útján, a Képviselő-testület nevezi ki a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére megalkotott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet előírásai szerint. 

10.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 
Kelt: Algyő, 2018. május 24.  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

167/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) 

rendelet módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 2/2015. (II.27.) rendelet módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. 
(II.27.) rendelet módosításáról, mivel annak megtárgyalása komolyabb megfontolást 
igényel, valamint a rendelet módosításával egyidejűleg célszerű lenne a szociális 
kölcsönökből adódó kintlévőségek vizsgálata is, későbbi időpontban dönt. 
 
Határidő 2018. szeptember havi soros Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Jegyző, Humán és Ügyrendi Bizottság 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
4. Pénzügyi és Adócsoport – Ábrahám Anikó, Juhász Rita 
5. Szociális és Igazgatási csoport – Volford Beáta ügyintéző 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

168/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Településszerkezeti terv és Helyi Építési 
Szabályzat módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint 
módosítja a település 3/1999. (I.15.) Kt. számú határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervét. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: hatályba lépéstől folyamatos 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Balogh Tünde, tervező 
4. Berényi András, Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



 

Melléklet a 168/2018.(V.24.) Kt. határozathoz 

 

Településszerkezeti terv 2018. évi módosítása 

Megjegyzés: A településszerkezeti tervi ábrákon a változásokat jelző sraffozás és betűjel a 

jóváhagyott tervben nem jelenik meg 

 

1. A DNy-i lakóparkban 8 db (510 - 535 m2-es) építési telek (1839-1846 hrsz.) „Ki” 

különleges intézményi terület átsorolást nyer (összesen 0,4 hektár). 

Módosított településszerkezeti terv (részlet) 

 

Indoklás: A telkek összevonását követően oktatási szociális sport- és idegenforgalmi 

intézmény elhelyezésére nyílik lehetőség. 



2. A belterület falusias lakóterületeinek (Lf) és kertvárosias lakóterületeinek (Lke) azon 

részei, melyek jellemzően felaprózódott telekszerkezetűek (többnyire 720 m2 

területnagyság alatti telkekből állnak), vagy nagyobbak ugyan a telkek, de megosztásuk 

folyamata elindult, átkerülnek „Lk” kisvárosias lakóterület kategóriába (összesen 92,2 

hektár Lf és 12,5 hektár Lke). 

Módosított településszerkezeti terv (részlet – belterület északi és középső rész) 

 

  



Módosított településszerkezeti terv (részlet – belterület déli rész) 

 

Indoklás: A módosított területek zömmel 720 m2 alatti területű telkekből állnak, ezért a 

lakóházak és egyéb funkciók bővítése a 30 %-os beépítettségi határérték mellett nem volt 

megoldott. Az országos előírások szerint 30 %-nál nagyobb beépítettség sem a falusias, sem 

a kertvárosias kategóriában nem engedhető meg, ehhez a kisvárosias lakóterületi átsorolás 

szükséges. Az állami főépítész véleményében óva int az elhamarkodott döntéstől, 

figyelmeztet arra, hogy a nagyobb beépítési intenzitás több lakóegységet generál, ami 

közlekedési és egyéb infrastruktúra hálózat átfogó vizsgálatát teszi szükségessé. Javasolja, 

hogy az új településrendezési eszközökben, bővebb alátámasztással lépje meg a változtatást 

Algyő.  

A tanács megfontolása után is változatlanul fenn kell tartani a változtatási szándékot, mert 

továbbra is az Algyő érdeke, hogy a 30-ról 40 %-ra növekvő beépítettség a városiasodás 

folyamatát támogassa. A következmények tekintetében a jövőben szembesülhet az 

önkormányzat a közlekedés és a közműellátás fejlesztési feladataival, azonban ezek 

kezelhetőnek tűnnek. 



3. 47-es főút melletti erdősávban a 01736/62 hrsz.-ú „Gksz” besorolású terület átminősítése 

„Ev” védelmi erdőterületté (2,2 hektár) és a 01736/61 hrsz.-ú „Gksz” besorolású terület 

(2,3 hektár) átminősítése „Ki” különleges intézményi területté a beékelődő (01736/60 

hrsz.-ú telekhez tartozó) erdőrésszel (2,1 hektár), valamint a Kastélykert utca melletti 

1867 hrsz.-ú telekkel (0,2 hektár) együtt. A 01736/63 hrsz.-ú telephelyen kijelölt védőerdő 

(0,2 hektár) átsorolása „Gksz” kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe. 

Módosított településszerkezeti terv (részlet – belterület déli rész) 

 

Indoklás: A lakosság és az erdészeti hatóság részéről egyaránt igény a közeli intézmények és 

lakóterületek védelmét biztosító erdőrész jelenlegi művelés szerinti megmaradása (védelmi 

erdő). A gazdaságfejlesztés más algyői területeket célzott meg a kijelölés óta eltelt 15 évben. 

A fürdő melletti erdőrészek a létesítmény majdani bővítése céljából kerülnek át különleges 

intézményi területbe, azzal, hogy a faállomány egy részét – főleg a főút mellett – az új 

felhasználás keretében is érdemes megtartani településesztétikai okból és a közlekedési 

ártalmak csökkentése céljából. A körforgalmú csomópont mellett lévő gazdasági telephely 

területén az építkezéskor a faállomány letermelése hatósági engedéllyel megtörtént, ezért a 

védőerdő kijelölés már nem egy meglévő erdőre vonatkozik, törlése nem sért erdészeti 

érdeket, ugyanakkor segíti az induló vállalkozást. A tulajdonost a módosítás elfogadása 

előtt településrendezési szerződésben kötelezi az önkormányzat a telken belül előírt fa- és 

cserjeültetés haladéktalan elvégzésére, ezzel az állami főépítésznek az üggyel kapcsolatos 

aggodalmát is eloszlathatja. A Kastélykert utca melletti háromszögletű telek Ki 

intézményterületi átsorolása a nagyközség számára fejlesztési területet jelent, erdészeti 

érdeket pedig nem sért, mert nincs rajta faállomány. 



4. Szomolyai utca és Tiszavirág utca közötti 1771/47 és 1771/49 hrsz.-ú „Z” Zöldterület 

(betonozott focipálya és gördeszka pálya) besorolású terület (0,6 hektár) átkerül „Ki” 

különleges intézményi területbe. 

Módosított településszerkezeti terv (részlet) 

 

Indoklás: A sportintézmények fejlesztésének egyik lehetséges célterülete ez a helyszín. 

Önkormányzati tulajdon, ezért nem kell tartani az illetéktelen felhasználástól. 



5. A Pillér Takarékszövetkezet 802 hrsz.-ú telke átminősül a fejlesztésre alkalmasabb „Vt” 

Településközpont vegyes területté. 

Módosított településszerkezeti terv (részlet) 

 

Indoklás: A Takarékszövetkezet telkéből leválasztható lesz egy önálló telek, amely egyelőre 

parkolási célokra, távlatosan pedig intézményi célú beépítésre szolgálhat. 

6. Az 1-5. sorszánú módosítások miatt kieső biológiai aktivitásérték pótlására Mk 

mezőgazdasági területből Ev vagy Eg erdőterületbe kerülnek át a 01356; 01301/13; 

01288; 0166; 01417/24,25,26,27,28 és 01420 hrsz-ú telkek (Ev: 21,0 hektár, Eg: 8,7 

hektár), melyeket időközben erdőművelés alá vontak. 

Módosított településszerkezeti terv Irmamajor ÉK-i rész és Tisza-folyó bal-partja mentén 

 



Módosított településszerkezeti terv Irmamajor D-i részén 

 

Indoklás: A területek tényleges használati módját, művelési ágát követi le a módosítás. 

7. A Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

kezdeményezte a MOL 

üzemek összevont 

veszélyességi zónájának 

feltüntetését a tervlapokon. 

Módosított veszélyességi 

övezet a településszerkezeti 

tervben (lila zónahatárok 

helyett sárga határvonalak) 

 

 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

169/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító program Önkormányzati társulás 

2017. évi zárszámadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szeged-Algyő Ivóvízminőség javító program 
Önkormányzati társulás 2017. évi zárszámadása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeged-Algyő Ivóvízminőség 
javító program Önkormányzati társulás 2017. évi zárszámadását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző  
3. Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

170/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018. évi intézmény felújítási program 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2018. évi intézmény felújítási program” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást elfogadja és felkéri 
a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, hogy döntsön az előterjesztésben 
foglaltakról. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

171/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: A Búvár u. Téglás utca sarkán a termelői piacon levő ingatlanban 1 

darab helyiség bérbeadása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Búvár u. Téglás utca sarkán a termelői 
piacon levő ingatlanban 1 darab helyiség bérbeadása II.” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép Nkft-t, hogy 2018. június 1. napjával 
kezdődően gondoskodjon a Búvár utca – Téglás utca sarkán lévő termelői piachoz 
tartozó helyiség hasznosításáról. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét 

képező bérleti szerződés aláírására azzal, hogy az ingatlan jelenlegi bérlőjével a 
szerződés 2018. május 31. napjáig kerüljön meghosszabbításra. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Kovács Erika csoportvezető 
5. Katona Antal ügyvezető 
6. Irattár 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

172/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Bartók Béla utca telekrészvásárlás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Bartók Béla utca telekrészvásárlás” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat az Algyő, Bartók Béla u. 37., 39., 41. szám alatti ingatlanokból az 
előterjesztés szerinti nagyságú területrészeket megvásárolja a település hosszú 
távú fejlesztési koncepciója érdekében. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a vásárlással kapcsolatos intézkedéseket megtegye, és a 
szerződéseket aláírja. 

 
3. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 

vásárláshoz szükséges 16.566.000.- Ft-ot a 2018. évi költségvetés terhére 
biztosítsa az alábbi megosztás szerint: 

 Ingatlanforgalmazási Alap sor terhére:   14.472.000,- forint 
 Ingatlanforgalmzási Alap tartalék sor terhére:    2.094.000,- forint 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 

 
K.m.f. 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

173/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület úgy határoz, hogy módosítja az elfogadott napirend 
sorrendjét és „Az AKTV Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása” 
című előterjesztés megtárgyalásával folytatja munkáját. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

174/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Az AKTV Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, 2018. május hó 24. napján tartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron 
polgármester „Az AKTV Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület elfogadja az ügyvezető – Felügyelő Bizottság és 
könyvvizsgáló – által megerősített javaslatát a 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámoló megállapításaira vonatkozóan, amely szerint az AKTV Kft. 2017. évi 
mérlegének főösszege 107.647.000,- forint. 

2. Az AKTV Kft. 2017. évi adóköteles eredménye 61.601.000,- forint bevétel, 
valamint 55.150.000,- ráfordítás eredményeként 2.451.000,- forint. 

3. A Képviselő-testület elfogadja az eredmény felosztására vonatkozó ügyvezetői 
javaslatot, mely szerint 110.000,- forint adófizetési kötelezettség teljesítését 
követően a mérleg szerinti eredmény 2.341.000,- forint, ami az 
eredménytartalékba kerül. 

4. A Képviselő-testület felkéri Ballai Ferenc ügyvezetőt, hogy az AKTV Kft. 
kintlévőségeinek kezelésére, rendezésére vonatkozóan készítsen - határidőket is 
tartalmazó - intézkedési tervet és mutassa be azt a testület számára. 
Határidő: 2018. június havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Ballai Ferenc ügyvezető 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Ballai Ferenc ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

175/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. 2017. évre vonatkozó mérleg és eredmény kimutatás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Gyevitur Nkft. 2017. évre vonatkozó 
mérleg és eredmény kimutatás” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a Gyevitur Nkft. 2017. évre vonatkozó mérleg és eredmény kimutatását. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Nkft. 2017. évi mérleg és 

eredmény kimutatásának tartalma szerint ez úton hagyja jóvá az Önkormányzat 
2018. évi költségvetés Veszteség visszapótlás sora terhére 5.000.000,- forint, a 
Fejlesztési céltartalék sora terhére 23.263.000,- forint összegben a Gyevitur Nkft. 
saját tőkéjének és a jegyzett tőkéjének veszteség szerinti visszapótlását: 

 

Saját tőke visszapótlás:   16.953.000,- forint 
Jegyzett tőke visszapótlás:  11.310.000,- forint 
Összesen:     28.263.000,- forint 

 

Visszapótlás határideje:   2018. augusztus 31. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri Bella Árpád ügyvezetőt, hogy a negyedéves 
beszámoló során a szükséges intézkedések ütemezését, irányát határozza meg.  
A Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvben foglalt irányokat pontosítsa, és minél 
előbb tegye meg a szükséges intézkedéseket. A Képviselő-testület az előzőek 
megvalósulása érdekében kéri a Felügyelő Bizottság véleményének kialakítását a 
társaság gazdasági iránya és gazdasági koncepciója vonatkozásában.  

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Bella Árpád, Gyevitur Nkft. ügyvezető 
4. Kovács Erika, Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

176/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről – Gyevitur Nkft. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bella Árpád Gyevitur Nkft. ügyvezető „Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott 
eszközökről - Gyevitur Nkft.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a „Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről – Gyevitur Nkft.” 
2017. évről adott kimutatását. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a vagyonkezelésbe adott 

eszközök után elszámolt értékcsökkenés visszapótlásának összegét. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Bella Árpád, Gyevitur Nkft. ügyvezető 
4. Kovács Erika, Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. Irattár 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

177/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről – Gyeviép Nkft. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Katona Antal Gyeviép Nkft. ügyvezető „Tájékoztatás vagyonkezelésbe 
adott eszközökről - Gyeviép Nkft.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a „Tájékoztatás vagyonkezelésbe adott eszközökről – Gyeviép Nkft.” 
2017. évről adott kimutatását. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a vagyonkezelésbe adott 

eszközök után elszámolt értékcsökkenés visszapótlásának összegét. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Katona Antal, Gyeviép Nkft. ügyvezető 
4. Kovács Erika, Pénzügyi és Adócsoport vezető 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

178/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Park Kft. 2018. május 25. napján tartandó taggyűlésén hozandó 

döntéshez felhatalmazás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Park Kft. 2018. május 25. napján 
tartandó taggyűlésén hozandó döntéshez felhatalmazás” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 

I. 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2018. május 25. napján tartandó taggyűlésén az 1. napirendi pontban az alábbi 
álláspontot képviselje:    elfogadás 
 

2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2018. május 25. napján tartandó taggyűlésén a 2. napirendi pontban az alábbi 
álláspontot képviselje:    elfogadás 
 

3) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2018. május 25. napján tartandó taggyűlésén a 3. napirendi pontban az alábbi 
álláspontot képviselje:   elfogadás 
 

4) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2018. május 25. napján tartandó taggyűlésén a 4. napirendi pontban az alábbi 
álláspontot képviselje:    elfogadás 
 

5) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő 
Park Kft 2018. május 25. napján tartandó taggyűlés 5. napirendi pont 4. bekezdésében az 
alábbi álláspontot képviselje:   elfogadás 
 

II. 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Ormay Tamást, mint az Algyő Park Kft. 
ügyvezetőjét, hogy írásban tájékoztassa az Algyői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Adócsoportját az Algyő Park Kft. területén vállalkozási tevékenységet folytató gazdasági 
társaságokról. 
2) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Adócsoportot, hogy a hatályos 
adójogszabályoknak megfelelően, illetve Ormay Tamás ügyvezető úr által rendelkezésre 
bocsátott cégadatok alapján tájékoztassa a Képviselő-testület Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési Bizottságát az Ipari Park területén gazdasági tevékenységet folytató 
társaságok 2017. évi összesített iparűzési adójáról. 



3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, 
hogy dolgozza ki Algyő Nagyközség rövid-, közép- és hosszú távú stratégiáját az Ipari 
Park vonatkozásában, az Algyő Park Kft. bevonásával. 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Algyő Park Kft – Ormay Tamás ügyvezető 
4. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

179/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: „Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti zöld iskola átalakítása”című 

közbeszerzési eljárás lezárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24 napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti zöld iskola 
átalakítása című közbeszerzési eljárás lezárása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a „Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti zöld iskola 
átalakítása című közbeszerzési eljárás lezárása” tárgyú, a Kbt. 115. § szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a további 

intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a GYEVIÉP Nonprofit Kft-vel, mint 
nyertes ajánlatot adóval szerződést kössön. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport, Izsákné Kövesdi Gabriella 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Kovács Erika, Pénzügyi és Adócsoport 
6. GYEVIÉP Nonprofit Kft 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

180/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Fehér Ignác Általános Iskola külső homlokzati javítási 

munkának szerződés módosítása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Fehér Ignác Általános Iskola külső 
homlokzati javítási munkának szerződés módosítása II.” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért Algyő Fehér Ignác Általános Iskola 
külső homlokzati javítási munkáinak szerződés módosításával. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy a GYEVIÉP Nonprofit Kft-vel a 
módosított szerződést aláírja. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Kovács Erika, Pénzügyi és Adócsoport 
4. GYEVIÉP Nonprofit Kft. 
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

181/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú 

helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata III. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata III.” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 89/2018. (III. 22.) Kt. határozatban a 

Gyevi Patika Bt. (6750 Algyő, Egészségház u. 42.) részére a nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (6750 Algyő, Egészségház u. 42., gyógyszertár) bérleti díjaként 
meghatározott 120.000,- Ft/hó összegű bérleti díjat 2018. november 01. napjától 
kívánja érvényesíteni, az Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti ingatlan 
értéknövelő beruházásra való hivatkozással. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. számú 

mellékletét képező szerződés módosítás aláírására, és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Angyal Zsolt aljegyző 
Határidő: 15 nap 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 89/2018. (III. 22.) Kt. határozatban a 

Denti-Cure Kft. (6750 Algyő, Egészségház u. 42.) részére a nem lakás céljára 
szolgáló helyiség (6750 Algyő, Egészségház u. 42., fogorvosi rendelő) bérleti 
díjaként meghatározott 50.000,- Ft/hó összegű bérleti díjat 2018. május 1. 
napjától kívánja érvényesíteni, tekintettel az Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti 
ingatlan értéknövelő beruházásra, valamint arra, hogy a megállapodásnak 
megfelelően, a rendelő rezsiköltségeire és takarítási díjára nem született külön 
megállapodás az önkormányzat és a bérlő között, így azok költségeit az 
önkormányzat fizeti, továbbá arra, hogy a magánrendelés nem választható külön 
a területi ellátási kötelezettséggel végzett fogszakorvosi ellátástól. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. számú 

mellékletét képező megállapodás módosítás aláírására, és a jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Angyal Zsolt aljegyző 
Határidő: 8 nap 

 



A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport – Kordás Edina 
5. Gyevi Patika Bt. – dr. Roczkó András 
6. Denti-Cure Kft. – dr. Kovács Ágnes 
7. Irattár 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



     181/2018. (V.24.) Kt. határozat 1. sz. melléklet 

 
 

LAKÁS ÉS HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 
 

amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzat (6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40., törzsszám: 726973, adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 15726975-8411-
321-06, képv.: Molnár Áron Polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó),  
másrészről a GYEVI PATIKA Bt. (Cégjegyzékszám: 06-06-007021, adószám: 21737730-
2-06, székhely: 6750 Algyő, Egészségház u. 42., képviseli: Dr. Roczkó András), mint 
bérlő (továbbiakban: bérlő) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2001. április 24. napján Lakás és helyiségbérleti 
szerződés jött létre a bérbeadó tulajdonát képező Algyő, Egészségház utca 42. szám alatt 
megtalálható I. emeleti, összesen 75,80 m2 alapterületű lakás (továbbiakban: szolgálati 
lakás), valamint az ugyanott megtalálható, földszinti, összesen 125,1 m2 alapterületű 
gyógyszertár + kiszolgáló helyiségek (továbbiakban: nem lakás céljára szolgáló egyéb 
helyiségek) ingatlan vonatkozásában. A Felek a hivatkozott szerződést 2007. május 30. 
napján közös megegyezéssel módosították. 
 
2.) A Szerződő Felek Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 381/2017. (XI.23.) Kt. 
határozata, a 89/2018. (III.22.) Kt. határozata, és a 181/2018. (V.24.) Kt. határozata 
alapján, egyező akarattal módosítják a 2001. április 24. napján kelt Lakás és 
helyiségbérleti szerződés 3.) pontját az alábbiak szerint: 
 
A bérlő a szolgálati lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatáért 
lakbért, illetve bérleti díjat köteles fizetni számla ellenében, tárgyhó 15. napjáig. 
Szerződő felek rögzítik, illetve megállapodnak abban, hogy tárgybeli bérlemények 
vonatkozásában a lakbér, valamint a bérleti díj az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001. (VIII.04.) 
önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak, illetve a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény alapján vizsgálható felül, illetve módosulhat. Felek 
megállapodnak, hogy a bérleti díj mértékét évente legkésőbb március 31-ig 
felülvizsgálják, és amennyiben a piaci viszonyok változása ezt indokolja, közös 
megegyezéssel módosítják. 
 
A lakbér kiszámításánál figyelembe vett alapterület: 75,80 m2. 
A szolgálati lakás esetében 2018. január 1. napjától a hatályos lakbér mértéke: 75,80 m2 
x 534,- Ft = 40.477,- Ft/hó. A Rendelet 16. § (4) bekezdése alapján a bérlőt a lakbér 
mértékéből 30 %-os bérleti díjkedvezmény illeti meg, így a lakbér mértéke: 28.334,- 
Ft/hó. 
A nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek esetében a hatályos bérleti díj mértéke: 
125,1 m2 x 428 Ft = 53.542,- Ft/hó. A bérleti díj mértéke a szerződő felek megállapodása 
alapján 2018. november 1. napjától: 120.000,- Ft/hó. 
 
A bérlő a szolgálati lakás és nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek használatáért 
fizetett bérleti díjon túl: 



 a vízellátás és csatornahasználatért; 
 a gázszolgáltatásért; 
 az elektromos szolgáltatásért; 
 a hulladék elszállításért 

a szolgáltató által megállapított, kiszámlázott díjat köteles fizetni. 
 
3.) Szerződő felek kijelentik, hogy a 2001. április 24. napján létrejött, 2007. május 30. 
napján közös megegyezéssel módosított Lakás és helyiségbérleti szerződés jelen 
módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
A jelen szerződés módosítását a Felek elolvasás és kellő értelmezés után a mai napon, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták. 
 
 
 
 
 
 
Algyő, 2018. ………………..  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ _________________________________________________ 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Gyevi Patika Bt. 
képv.: Molnár Áron polgármester képv.: Dr. Roczkó András 

Bérbeadó Bérlő 
 

  



     181/2018. (V.24.) Kt. határozat 2. sz. melléklet 

 
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzat (6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40., törzsszám: 726973, adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 15726975-8411-
321-06, képv.: Molnár Áron Polgármester), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),  
másrészről a DENTI-CURE Kft. (Cégjegyzékszám: 06-09-011923, adószám: 14150744-
1-06, székhely: 6750 Algyő, Egészségház u. 42., képviseli: Dr. Kovács Ágnes), mint 
megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2004. február 2. napján határozatlan időre szóló 
Megállapodás jött létre, Algyő Nagyközség lakosai részére történő fogorvosi ellátás 
biztosítása tárgyában. A Felek a hivatkozott szerződést 2007. december 7. napján, 2010. 
augusztus 11. napján és 2011. április 11. napján közös megegyezéssel módosították. 
 
2.) A Szerződő Felek Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a 381/2017. (XI.23.) Kt. 
határozata, a 89/2018. (III.22.) Kt. határozata, és a 181/2018. (V.24.) Kt. határozata 
alapján, egyező akarattal módosítják a 2010. augusztus 11. napján kelt Megállapodás 
módosítás 5. bekezdését az alábbiak szerint: 
 
A Megbízó 2010. június 30. napjával hozzájárul, hogy a DENTI-CURE Kft. a keddi és 
csütörtöki napokon, 14.00 órától 16.00 óráig, magánrendelés céljára, 50.000,- Ft/hó 
bérleti díjért, a kiállított számla ellenében használja a 6750 Algyő, Egészségház u. 42. 
szám alatti ingatlanban lévő fogorvosi rendelőt és az önkormányzati tulajdonú 
eszközöket. A bérleti díj mértéke 2018. május 1. napjától hatályos. 
Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj mértékét évente legkésőbb március 31-ig 
felülvizsgálják, és amennyiben a piaci viszonyok változása ezt indokolja, közös 
megegyezéssel módosítják. 
 
3.) Szerződő felek kijelentik, hogy a 2004. február 2. napján létrejött, 2007. december 7. 
napján, 2010. augusztus 11. napján és 2011. április 11. napján közös megegyezéssel 
módosított Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
A jelen szerződés módosítását a Felek elolvasás és kellő értelmezés után a mai napon, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták. 
 
 
Algyő, 2018. ………………..  
 
 
_________________________________________________ _________________________________________________ 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Denti-Cure Kft. 
képv.: Molnár Áron polgármester képv.: Dr. Kovács Ágnes 

Megbízó Megbízott 
 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

182/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: „Fehér Iskola helyiségének bérbeadása a Gyevikult Nkft részére” 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Fehér Iskola helyiségének bérbeadása a 
Gyevikult Nkft részére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bérbe adja, bérleti díj megfizetése nélkül, 
2018. június 1. napjától 2018. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra, 
10.000. Ft-os közüzemi díj hozzájárulás mellett, a Fehér Iskola főbejáratától balra 
lévő első helyiséget, volt tantermet, a Gyevikult Nkft részére. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban 

foglaltak alapján írja alá a bérleti szerződést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ákos jegyző 
3. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 
4. Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető 
5. Kovács László Gyevikult Nkft. ügyvezető 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

183/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: TAO műfüves labdarúgó pálya felújítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május hó 24 napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „TAO műfüves labdarúgó pálya felújítása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület véleménye szerint a 105*68 
méteres, műfüves futballpálya (címe: 6750 Algyő, Sport u. 7.) éves karbantartása 
megvalósult, a pálya állapota megfelelő, ezért a testület annak felújítását nem javasolja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2.D.) 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

184/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Lehet Könnyebben Egyesülettel megkötött megállapodások 

felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Lehet Könnyebben Egyesülettel megkötött 
megállapodások felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Lehet Könnyebben Egyesülettel a 
350/2017. (X.19.) Kt. határozat alapján megkötött megállapodás módosítását 
kéri abban a vonatkozásban, hogy az Egyesület az által bérelt helyiség közüzemi 
díjait átalány formájában fizesse meg 2018. június 1. napjától. 

 

2. A Képviselő-testület az Egyesület által bérelt helyiségre vonatkozó közüzemi 
díjátalányt 5.000,- Ft/hónap összegben állapítja meg. 

 

Felelős: Angyal Zsolt aljegyző 
Határidő: 2018. június 1. 

 

3. A Képviselő-testület a Lehet Könnyebben Egyesülettel a 378/2017. (XI.23.) Kt. 
határozat alapján megkötött megállapodás módosítását kéri abban a 
vonatkozásban, hogy az Egyesület a személygépkocsi üzembe tartójaként ne 
legyen bejegyezve a személygépkocsi forgalmi engedélyébe. 

 

Felelős: Angyal Zsolt aljegyző 
Határidő: 2018.június 1. 

 

4. A Képviselő-testület kéri, hogy a vagyongazdálkodás szempontjainak figyelembe 
vételével történjen meg az együttműködési megállapodás módosítása, továbbá az 
egyesület által történő gépjármű használat. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Kovács Erika csoportvezető 
5. Lehet Könnyebben Egyesület 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

185/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület 
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 

 
2. A Képviselő-testület az „Önkormányzati részesedéssel rendelkező társaságok 

2017. évi beszámolóinak elfogadása” tárgyú előterjesztést a 2018. júniusi soros 
képviselő-testületi ülésére kéri elkészíteni. 

 

Felelős: dr. Varga Ákos jegyző 
Határidő: 2018. június 21. 

 
3. A Képviselő-testület a „Beszámoló az I. félévi adózásról, az adóztatási feladatok 

ellátásáról valamint a bevételek alakulásáról” tárgyú előterjesztést a 2018. júliusi 
soros képviselő-testületi ülésére kéri elkészíteni. 

 

Felelős: dr. Varga Ákos jegyző 
Határidő: 2018. július 19. 

 
4. A Képviselő-testület a 136/2018. (IV.19.) Kt. határozat végrehajtását a 2018. 

júniusi soros képviselő-testületi ülésére kéri.  
 

Felelős: dr. Varga Ákos jegyző 
Határidő: 2018. június 21. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Juhász Rita, Pénzügyi és Adócsoport 
5. Vidács Ágnes, Pénzügyi és Adócsoport 
6. Berényi András, Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Tisza Volán SC. 
8. Irattár 

K.m.f. 
 

 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ákos sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester jegyző aljegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. május 24. napján tartott soros, nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

186/2018. (V.24.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. május 24. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester aljegyző aljegyző 

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 


