
KIVONAT 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
296/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat  
Tárgy:  2012. augusztus 13-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés  

1. Belterületi utakra történő behajtásra vonatkozó súlykorlátozás 
Előterjesztő: Polgármester  

2. DAOP-2.1.2-12 Dél-Alföldi Operatív Program keretében „Üzleti célú szálláshelyek 
fejlesztése” témakörben pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat kiadása a Gyevitur Kft. részére 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Gyevitur Kft. részére tagi kölcsön nyújtása 
Előterjesztő: Polgármester 
 

 

 

Erről értesül: 
1) Herczeg polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár 
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Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester       jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
297/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat  
Tárgy:  Képviselő-testületi hozzájárulás lakossági meghallgatáshoz 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
 

 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „Belterületi 
utakra történő behajtásra vonatkozó súlykorlátozás” tárgyú napirend megvitatása során 
szót kapjanak az ülésen a lakosság részéről megjelent érdeklődők. 

 
 

Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 
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Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
  polgármester       jegyző 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
298/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat  
Tárgy:  Belterületi utakra történő behajtásra vonatkozó súlykorlátozás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. augusztus 13. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester ”Belterületi utakra történő behajtásra vonatkozó 
súlykorlátozás” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
  
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Berek, Szüret és Nyírfa utcákban, 

az utakra vonatkozó 15 tonna össztömegű súlykorlátozás fenntartásával. 
 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a korlátozás alá eső területre történő ennél 
nagyobb össztömegű jármű eseti behajtására – legfeljebb évi négy alkalommal – 
külön engedélyt adhat. Az engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező a 
13/2010. (X.5.) NFM rendelet szerinti kérelmet nyújtson be, valamint az engedélyes 
részére kiadott közútkezelői hozzájárulás tartalmazza, hogy teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik a behajtással okozott mindennemű kárért. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy az Algyői Hírmondó című helyi újság 
szeptemberi számában tájékoztassa a lakosságot a belterületi utakat érintő 
súlykorlátozás bevezetéséről és jelen Képviselő-testületi határozatról. 

 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Településüzemeltetési Csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 
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Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
  polgármester       jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
299/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat  
Tárgy:  DAOP-2.1.2-12 Dél-Alföldi Operatív Program keretében „Üzleti célú 

szálláshelyek fejlesztése” témakörben pályázat benyújtásához tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Gyevitur Kft. részére 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. augusztus 13. napján tartott 

rendkívüli ülésén megtárgyalta a Polgármester „DAOP-2.1.2-12 Dél-Alföldi Operatív 
Program keretében „Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése” témakörben pályázat 
benyújtásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadása a Gyevitur Kft. részére” 
tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 

 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyevitur 

Kft. szálláshely-fejlesztési elképzeléseit, a DAOP-2.1.2-12 - Üzleti célú 
szálláshelyek fejlesztése elnevezésű pályázati kiírásra történő pályázat 
beadásával egyetért.  
 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviseletében a 
Gyevitur Kft. pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulást aláírja, illetve a 
pályázathoz szükséges egyéb nyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 

 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző  
4. Fejlesztési Csoport 
5. Gyevitur Kft. ügyvezető 
6. Irattár 
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Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 13-án tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
300/2012. (VIII. 13.) Kt. határozat  
Tárgy: Gyevitur Kft. részére tagi kölcsön nyújtása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. augusztus 13-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 160.311.025,- Ft összegben tagi kölcsönt 

nyújt a Gyevitur Kft. részére, pályázati önerő igazolása céljára. 
 

2. A Képviselő-testület az alábbi feltételekkel nyújtja az 1. pont szerinti tagi kölcsönt: 
 

a. ha a DAOP-2.1.2-12 kódszámú „Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése” című 
pályázati kiírásra benyújtott pályázat nem nyer támogatást, akkor a Gyevitur Kft. 
az önerőként rendelkezésére bocsátott összeg pénzintézetben történő 
lekötésének lejártát követően, azonnal visszautalja az Önkormányzat Raiffeisen 
Bank Zrt-nél vezetett költségvetési számlájára. A kölcsön éves kamata a 
mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű. 
 

b. ha a Kft. a pályázati támogatást elnyeri, akkor a tagi kölcsön a támogatási 
szerződés aláírásának napjával tőketartalékba adott támogatásnak minősül át. 

 
3. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti összeget a 2012. évi költségvetés 8. melléklet 

„Szabadidőközpont 600 adagos konyha bővítése” előirányzat terhére biztosítja, 
felhívja a Jegyzőt a költségvetés soron következő módosításánál ennek 
figyelembevételére. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pontnak megfelelő 
tartalmú kölcsönszerződés aláírására. 

 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető 
4. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 
5. Irattár 
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Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester       jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


