
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
222/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

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

1. Algyő településrendezési eszközök módosítása lakossági kezdeményezések és 
polgármesteri hivatal módosítási a javaslatai alapján 2014 évben 
Előterjesztő: Polgármester, Talmácsi István önkormányzati főépítész 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 32014. (III.13.) 
Ör. módosítása (II.)  
Előterjesztő: Polgármester 

3. Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasziget Kirendeltségének 
finanszírozása, köztisztviselői létszáma 
Előterjesztő: Polgármester 

4. KEOP 4.10.0.F pályázat energetikai korszerűsítése 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Közvilágítás korszerűsítése Algyő belterületén” c. pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Tájékoztatás a borospince és a hozzá tartozó terek hasznosításáról 
Bene Zoltán intézményvezető 

7. Szabadidő központi vizesblokk fejlesztése 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási 
szabályzatának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Aljegyző 

9. Gyevi Art Kulturális Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Bartók Béla utcai járdaépítés 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Borbála fürdő A-27 termálkút tanulmány 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2013-2014-es nevelési évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Polgármester  

13. Épülő új konyha és szálló megközelítését biztosító út és környezetének rendezése 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Szőlőültetvény támrendszer kialakítása 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Északi Vízmű területének használati megállapodása 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Beszámoló a lakosságot érintő rekonstrukciós és ivóvízhálózat tisztítási 
munkákról 



Előterjesztő: Polgármester 
17. Szénasági csatorna karbantartási munkái 

Előterjesztő: Polgármester 
18. Kassné dr. Bakó Ildikó kérelme rendelési idő módosítása iránt 

Előterjesztő: Polgármester 
19. Szegedi Fegyház és Börtön Algyő-Nagyfa Objektumában elhelyezett konténerizált 

víztisztító és vízkiadó berendezéshez kapcsolódó támogatás igénylése 
Előterjesztés: Polgármester 

20. Szabadidő központ csapadékvíz elvezetés, belső térvilágítás 
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 

21. Szabadidő központ környezetének rendezése 
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 

22. Tájház leltárban szereplő eszközök felújítása 
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 

23. Borbála fürdő puffer tároló tartályok közbeszerzési eljárása 
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 

24. Borbála fürdő, új kút meghívásos közbeszerzési eljárása 
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 

25. Borbála fürdő gyógyászati lehetőségeinek vizsgálata 
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 

26. Algyő, Egészségház u.42. emelet 4. szám alatti lakás bérleti szerződésének 
meghosszabbítása 
Előterjesztő: Polgármester 

27. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Aljegyző 

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

29. Algyő Nagyközség Önkormányzat víziközmű vagyonának hosszú távú gördülő 
fejlesztési tervre, I. II. III. ütem 

30. Egyebek, bejelentések 
 
Zárt ülés: 

31. Tájékoztató az Algyő 01770/15 hrsz-ú terület rendezéséről, eredeti állapot 
helyreállításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

32. Kitüntető cím adományozása 2014. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár  

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
223/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő településrendezési eszközök módosítása lakossági 

kezdeményezések és polgármesteri hivatal módosítási a javaslatai 
alapján 2014 évben 

 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott 
ülésén megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint 

módosítja a település 3/1999. (I. 15.) KT. számú határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervét. 
Felelős: Herczeg József polgármester 
Határidő: hatályba lépéskor 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester  
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Balogh Tünde tervező 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



 
223/2014. (VII.30.) Kt. határozat melléklete 
 

Településszerkezeti terv módosítások leírása 
 

1. A Bartók Béla utcától Ny-ra lévő kertvárosias lakóterület kisvárosias 
lakóterületi átsorolást nyer. MOL Nyrt. DS Logisztikai Terméktárolás, Algyő 
Vasúti-Közúti Töltő- és Gázterméktisztító felső küszöbértékű veszélyes üzem 
felülvizsgált veszélyességi övezetét átveszi a szerkezeti terv.  

Módosított T-2 Településszerkezeti terv részlet – Bartók Béla utcától Ny-ra 

 



Indoklás: A nagyközség alközpontja formálódik a Borbála fürdő, a Fehér Ignác Általános 
Iskola és a sportközpont vonzásában. Az Lke kertvárosias lakóterület Az intenzívebb 
területhasználat igénye merült fel a környező lakóterületen, ami nagyobb beépítettséget 
követel meg, a kertvárosias lakóterület keretein belül azonban a 30 %-os maximum-érték 
tovább nem emelhető. Az Lk kisvárosias lakóterület egyrészt módot ad a nagyobb 
intenzitású beépítésre, másrészt az intézményekhez kapcsolódóan elvárható 
funkcióbővülésre, aminek egyelőre kevés jele van (szállás- és egyéb szolgáltatások, 
vendéglátás, stb.). A még beépítetlen lakóterületi tömböket is célszerű átsorolni, mert a 
legutóbbi módosítás során kisebbre vett telekméretekhez (500 m2) indokolt a 40 %-os 
beépítettség lehetővé tétele. A veszélyes üzem felülvizsgált veszélyességi övezetének 
átvétele a CsM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatközlése szerint, a 2013. december 6-
án kelt, 88-11/2013/IPB. számú határozata alapján történt.   

 
2. A. Szent Anna templom előtti tér „Z” közpark területe kiegészül a Tüskevár 

utca 3. (hrsz.: 1002/1) telekkel. 

Hatályos Településszerkezeti terv    Módosított Településszerkezeti 
terv  

        

Indoklás 

Az önkormányzat megkezdte a tér rendezésének előkészítését. Folyamatban van a tér 
területének kiegészítése a Tüskevár utca 3. faliszámú ingatlan megvásárlásával és 
bontásával. A változás kedvező irányú, növeli a zöldterületet.  

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
224/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend elhalasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja elfogadott 
napirendje sorrendjét és az „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) Ör. módosítása (II.)” tárgyú előterjesztést leveszi 
napirendjéről az összes költségvetést érintő napirendi pont megtárgyalásáig.  
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester  
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
225/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltségének 

finanszírozása, köztisztviselői létszáma 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30-i ülésén megtárgyalta Herczeg 
József polgármester „Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltségének 
finanszírozása, köztisztviselői létszáma” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Tiszasziget Község 

Önkormányzat az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Tiszaszigeti Kirendeltségére 
vonatkozó hozzájárulás összegéből, 2014. augusztus 31. napjáig 5 millió forintot 
átutal Algyő Nagyközség Önkormányzat részére. 
  

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 169/2014. (V. 28.) számú Kt. határozatban 
foglaltakat megerősíti azzal, hogy Tiszasziget Község Önkormányzata 
vonatkozásában, a 2014. január 1-től 2014. szeptember 15-ig terjedő időszakra jutó 
finanszírozás összegének visszafizetési határidejét 2014. július 30-ról 2014. 
augusztus 31-re változtatja és kéri, hogy kerüljön vissza a 2014. október havi 
Képviselő-testületi ülésre a közös hivatal fenntartásának megszüntetésének 
lehetősége. 
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Tiszasziget által visszafizetendő összeg 
végleges rendezését követően, illetve a 2014. októberi helyi önkormányzati 
választásokat követően tárgyalja meg a közös hivatal köztisztviselőinek létszámának 
bővítését.  
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Ferenczi Ferenc polgármester 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és adócsoport vezető 
5. Irattár 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
226/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: KEOP 4.10.0.F. pályázat. energetikai korszerűsítés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján megtárgyalta Herczeg 
József polgármester ”KEOP 4.10.0.F. pályázat. energetikai korszerűsítés” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a KEOP 4.10.0.F. energetikai 

korszerűsítés című benyújtandó pályázatot. A képviselő testület vállalja, hogy a 
pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási 
időszakban üzemelteti azt. A pályázat támogatási intenzitása 100%. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a TÜK Bizottságot, hogy a pályázat 

beadását megelőzően véleményezze annak műszaki tartalmát. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. TÜK Bizottság elnök 
4. Üzemeltetési csoport 
5. Fejlesztési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
227/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése Algyő belterületén 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Közvilágítás korszerűsítése Algyő belterületén” c. pályázat 
benyújtása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a KEOP 5.5.0/K. Közvilágítás 

korszerűsítése című benyújtandó pályázatot. A képviselő testület vállalja, hogy a 
pályázat sikeressége esetén megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási 
időszakban üzemelteti azt. A pályázat támogatási intenzitása 100%. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a pályázat készítőjét, hogy annak 
beadása előtt kérje ki a TÜK Bizottság véleményét.  

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. TÜK Bizottság elnök 
4. Üzemeltetési csoport 
5. Fejlesztési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
228/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztatás a borospince és a hozzá tartozó terek hasznosításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető „Tájékoztatás a borospince és a hozzá 
tartozó terek hasznosításáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete az elo terjeszte sben foglalt ta je koztato t 
tudoma sul veszi. 
 
 
 
Határozatról értestül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Bene Zoltán intézményvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
229/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadidő központi vizesblokk fejlesztése tárgyú előterjesztés 

napirendről történő levétele 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a megalapozott döntés 
meghozatalához szükséges információk beszerzésének idejére leveszi napirendjéről az 
„Szabadidő központi vizesblokk fejlesztése” tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
Határozatról értestül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Fejlesztési csoportvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
230/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálási szabályzatának felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Angyal Zsolt aljegyző „Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szabályzatának 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a 145/2009. (VII.29.) Kt. határozat mellékletének 4. pontját 

2014.08.01. napjától kezdődően az alábbiak szerint módosítja: 
„4. A pályázó a támogatásra, azaz az ösztöndíjra akkor rászorult, ha a családban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosának összegét.” 

 
2. Az egységes szerkezetbe foglalt 145/2009. (VII.29.) Kt. határozat jelen határozat 

mellékletét képezi. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye 
figyelembe 2014. év II. félévében és 2015. évben az 1. pont szerint meghatározott 
változtatást. 
 

4. A 145/2009(VII.25.)Kt. határozat mellékletének 7. pontja törlésre kerül. 
 
 
Határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Pénzügyi csoport 
4. Dr. Varga Ákos, ügyintéző - Igazgatási és Szociális csoport 
5. Irattár 

 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



230/2014.(VII.30.) Kt. határozat melléklete 
 

KIVONAT 
(egységes szerkezetben) 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2009. július 29. napján megtartott soros, nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
145/2009.(VII.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő Nagyközség Képviselő-testületének Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 
helyi szabályairól. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester „Algyő 
Nagyközség Képviselő-testületének Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a módosítással és jóváhagyja a 
határozat mellékletét képező Szabályzat módosított szövegét. 
 
 
 
Erről értesül: 
1.) Dr. Piri József polgármester 
2.) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3.) Flender Erika ügyintéző Igazgatási és Szociális csoport 
4.) Irattár Helyben 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Dr. Piri József s.k.                                                           Dr. Varga Ildikó s.k. 
   polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



145/2009.(VII.29.) Kt. határozat melléklete (egységes szerkezetben) 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestületének Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályzata 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 145/2009. (VII.29.) Kt. számú 
határozatával az alábbi szabályzatot alkotja: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pénzügyi lehetősége függvényében évente dönt 
(a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának értesítésében szabott határidőn belül) az 
Oktatási Minisztérium kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról. 
 
2. A szabályzat hatálya kiterjed a település közigazgatási területén állandó lakhellyel 
rendelkezőkre, akik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön- 
díjpályázathoz való csatlakozás feltételeivel rendelkeznek. 
 
3. A Képviselő-testület (a csatlakozási szándék kinyilvánítását követően) elfogadja a 
mindenkori ösztöndíj pályázati kiírást, ha az abban résztvevők részére anyagi 
támogatást a központi költségvetés biztosít. 
 
4. A pályázó támogatásra, azaz az ösztöndíjra akkor rászorult, ha a családban az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosának összegét. 
 
A pályázat elbírálásakor előnyt élvez az a pályázó, aki  
 

a. árva, félárva, 
b. családjában lévő eltartottak száma három, vagy annál több, 
c. egyedül neveli gyermekét, 
d. valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban 

folyamatos ellátást igénylő beteg, vagy rokkant van, 
e. eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban 

részesül. 
 
A pályázati felhívás értelmében a pályázatnak tartalmaznia kell: 
 a pályázati kiírásban meghatározott személyi és egyéb adataikat, 
 a pályázó szociális helyzetének bemutatása (pl.: árva, félárva, bejáró, kollégista stb.) 
 a gondviselők helyzete (munkahellyel rendelkezik-e, nyugdíjas-e, munkanélküli stb.) 
 a családtagok helyzete (eltartottak száma, állandó egészségügyi ellátást igénylő, 

tartósan beteg van-e a családban stb.) 
 a család anyagi helyzete (pl.: egy főre jutó átlagjövedelem, lakásfenntartási költségek 

stb.) 
 a fentieket igazoló dokumentumokat, illetve másolataikat, iskolalátogatási igazolást, a 

kérelmező családjában a keresők jövedelemigazolását, egyéb szociális indok igazolását.  
 
Az egy háztartáson belül az egy főre jutó havi jövedelem meghatározásánál, ha a 
felsőoktatásban részt vevőhallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és az Általános Szerződési Feltételek ellentétesen 



nem rendelkeznek, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
4.§ (1) bekezdését kell figyelembe venni.  
A jövedelem vizsgálatánál figyelembe vehető időszak, ha a felsőoktatásban részt 
vevőhallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III.26.)  Kormányrendelet és az Általános Szerződési Feltételek ellentétesen nem 
rendelkeznek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § 
(2)-(5) bekezdésében szabályozottak.  
 
A pályázó, valamint családjában élő tartósan beteg/fogyatékossággal élő: ha  
– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
tv. alapján fogyatékossági támogatásban részesül, 
– a rokkantsági járadékról szóló 83/1987 (XII. 27.) MT rendelet alapján rokkantsági 
járadékban részesül, 
– a családok támogatásáról szóló többször módosított 1998. évi LXXXIV. törvény szerint 
saját jogán magasabb összegű családi pótlékban részesül, 
– súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
alapján ellátásra jogosult. 
 
5. A 4. pontban foglalt rászorultsági okok figyelembe vételével a Képviselő-testület 
(hatáskör átruházás esetén a hatáskör jogosultja) pályázónként eltérő mértékű 
ösztöndíjat állapíthat meg, melynek mértéke 3.000,.- Ft-tól 5.000,- Ft-ig terjedhet. 
 
6. A Képviselő-testület a megítélt ösztöndíjat visszavonja  

a.) “A” típusú pályázat esetén, ha: 
        a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt az ösztöndíj 
folyósítási feltételeknek nem felel meg, 
        a támogatásban részesített állandó lakóhelye megszűnik a településen. 

b.) “B” típusú pályázat esetén, ha: 
        az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, 
        a támogatásban részesített állandó lakóhelye megszűnik a településen. 

A támogatott pályázók rászorultságát évente egyszer felülvizsgálásra kerül -“B” típusú 
pályázat esetén- két tanulmányi félévet követően. 
 
7. A Szabályzat 2013. november 27. napján lép hatályba, de rendelkezéseit alkalmazni 
kell a folyamatban lévő ügyekben. 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
231/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Gyevi Art Kulturális Egyesület kérelme 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester a „Gyevi Art Kulturális Egyesület kérelme” 
tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 1/2003. (I.27.) Ör. 1. számú melléklet 17. pontja 
alapján megállapította, hogy a polgármester feladatköre a nemzetközi 
partnerkapcsolatok szervezése, kezelése és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása, 
továbbá a polgármesteri alap feletti rendelkezés, amelyből finanszírozható a külföldi 
kapcsolatok fenntartása. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy fontolja meg a Gyevi Art Kulturális 
Egyesület kérelmét. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport  
4. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
232/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Bartók Béla utcai járda 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján megtartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Bartók Béla utcai járdaépítés” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben leírt Bartók Béla utca 
19. számtól a Kastélykert utcáig a Nyugati (páratlan) oldalon a járdaszakasz 
megvalósítását támogatja és biztosítja az előzetesen bekért árajánlat alapján a 
bruttó 3.267.111,- forintot. 

2. A Képviselő-testület kéri az önkormányzatot, hogy a lakókkal történt egyeztetést 
követően a 2014. szeptemberi testületi ülésre kerüljön vissza az előterjesztés. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt a 
megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja az Aljegyzőt, hogy a költségvetés 
módosításánál vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat.  

 

A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
233/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Borbála Fürdő A-27 termálkút tanulmány 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester ”Borbála Fürdő A-27 termálkút tanulmány” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a tanulmányt elfogadja. 

 
 

 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
234/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2013/2014-es nevelési évben 

végzett munkájáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2013/2014-
es nevelési évben végzett munkájáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2013/2014-as 
nevelési évben végzett oktató nevelő munkájáról készített beszámolót tudomásul 
veszi.  

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul szeptembertől a logopédiai 

órák számának emeléséhez. 
 

3. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 2013/2014. évben végzett 
nevelőmunkáért az óvoda minden dolgozójának. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Ozsváth Lászlóné óvodavezető (Szivárvány Óvoda) 
4. Irattár 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
235/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Épülő új konyha és szálló megközelítését biztosító út és 

környezetének rendezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Épülő új konyha és szálló megközelítését 
biztosító út és környezetének rendezése” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben leírt Épülő új konyha és 

szálló megközelítését biztosító út és környezetének rendezését támogatja. 
2. A Képviselő-testület felkéri Keresztes Attila műszaki előadót, hogy kérjen be három 

árajánlatot az épülő új konyha és szálló megközelítését biztosító út tervezésére. 
3. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot a tervezővel történő egyeztetésre. Az 

előzetes tervezői költségbecslés alapján behatárolható lesz a projekt 
megvalósításának várható költsége, melynek TÜK Bizottság általi elfogadását 
követően kerüljön az előterjesztés újra a Képviselő-testület elé 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
236/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Szőlőültetvény támrendszer kialakítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Szőlőültetvény támrendszer kialakítása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
  

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szőlőültetvény támrendszerének 
kialakítását támogatja és fejlesztési célú támogatásként 450.000.- forintot biztosít 
a Gyeviép NKft. részére az Általános Tartalék előirányzat terhére.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
237/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Északi Vízmű területének használati megállapodása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester az „Északi Vízmű területének használati 
megállapodása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete az elo terjeszte sben foglalt ta je koztato t 

tudoma sul veszi. 
2. A Ke pviselo -testu let az elo terjeszte s melle klete t ke pezo  haszna lati mega llapoda st 

jo va hagyja a mega llapoda s 5. pontja nak „elo va sa rla si jog” bejegyze sre ira nyulo  re sz 
to rle se mellett, tova bba  felhatalmazza a Polga rmestert annak ala í ra sa ra a 01278/6 
hrsz.-u  ingatlan telekalakí ta sa nak ingatlan-nyilva ntarta sban valo  a tvezete se t 
ko veto en. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport  
5. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
238/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend módosítás 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Zsura Zoltán Borbála fürdő 
fürdővezető jelenlétére tekintettel módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és az 
„Északi Vízmű területének használati megállapodása” tárgyú előterjesztést követően 
veszi napirendjére a 
23. Borbála fürdő puffer tároló tartályok közbeszerzési eljárása 

Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 
24. Borbála fürdő, új kút meghívásos közbeszerzési eljárása 

Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 
25. Borbála fürdő gyógyászati lehetőségeinek vizsgálata 

Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 
tárgyú előterjesztéseket. 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
239/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő puffer tároló tartályok közbeszerzési eljárása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Borbála Fürdő puffer tároló tartályok közbeszerzési 
eljárása” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő–testülete elfogadja a közbeszerzési eljárás tartalmát, az 

abban megfogalmazottakkal egyet ért. 
 

2. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívások kiküldését 2014. július 31-i hatállyal 
elrendeli. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetőt, hogy legalább 
három, a szakmában jelenleg is tevékenykedő szakipari cég számára küldje ki a 
felhívást. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár  

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
240/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő, új kút meghívásos közbeszerzési eljárása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Borbála Fürdő, új kút meghívásos közbeszerzési eljárása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatott hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő–testülete elfogadja a közbeszerzési eljárás 
tartalmát, az abban megfogalmazottakkal egyet ért azzal, hogy az ajánlattételi 
felhívás „szűrési előirányzat” sorában a „Johnson-szűrő” helyett, Johnson típusú 
szűrő elnevezés szerepeljen. 

 
2. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívások kiküldését 2014. július 31-i 

hatállyal elrendeli. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetőt, hogy legalább 
három, a szakmában jelenleg is tevékenykedő szakipari cég számára küldje ki a 
felhívást. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
241/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Borbála fürdő gyógyászati lehetőségeinek vizsgálata 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Borbála fürdő gyógyászati lehetőségeinek vizsgálata” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja 

és támogatja a Gyevitur Kft ügyvezetőjének elképzeléseit a gyógyászati részleg 
üzemeltetésével kapcsolatban. 

2. A Képviselő-testület felkéri Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetőt további gyógyászati 
lehetőségek bemutatására. 
Határidő: 2014. október havi Képviselő-testületi ülés 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft. ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport  
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
242/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a lakosságot érintő rekonstrukciós és ivóvízhálózat 

tisztítási munkákról 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Beszámoló a lakosságot érintő 
rekonstrukciós és ivóvízhálózat tisztítási munkákról” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tájékoztatót 

tudomásul veszi. 
2. A Képviselő-testület felkéri az Üzemeltetési csoportvezetőt, hogy amennyiben a 

rekonstrukcióval érintett utcákban szolgalmi joggal terhelt vízbekötés van, és annak 
megszűntetése miatt lakossági kérés merül fel, azokat továbbítsa a kivitelező felé. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport  
5. Irattár 

 
 

 

 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
243/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szénasági csatorna karbantartási munkái 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József polgármester  a 
„Szénasági csatorna karbantartási munkái” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tájékoztatót 
tudomásul veszi és a karbantartás végrehajtását indokoltnak tartja. 

2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja további három árajánlat bekérését a 
Szénasági csatorna karbantartási munkálatainak elvégzésére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
a legkedvezőbbet válassza ki, majd döntését hozza a testület elé. 
Határidő: 2014. szeptember havi Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. TÜK Bizottság elnök 
4. Üzemeltetési csoport 
5. Adó és Pénzügyi csoport  
6. Irattár 

 
 

 

 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
244/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend elnapolása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a érintettek 
jelenlétének hiányára tekintettel elnapolja a „Kassné Dr. Bakó Ildikó kérelme rendelési 
idő módosítása iránt” c. előterjesztés megtárgyalását. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 

 

 

 

 

 

 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
245/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Fegyház és Börtön Algyő - Nagyfa Objektumában elhelyezett 

konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezéshez kapcsolódó 
támogatás igénylése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Szegedi Fegyház és Börtön Algyő - Nagyfa 
Objektumában elhelyezett konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezéshez 
kapcsolódó támogatás igénylése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szegedi Fegyház és Börtön 

Algyő - Nagyfa Objektumában elhelyezett konténerizált víztisztító és vízkiadó 
berendezéshez kapcsolódó, vissza nem térítendő állami támogatást Algyő 
Nagyközség Önkormányzata megigényelje. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat mellékletét 
képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 

3. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és az Aljegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Tikász Sándor bv. dandártábornok 
3. Számadó Róza BM ÖKI főosztályvezető 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Fróman Gábor üzemeltetési csoport vezető 
6. Kovács Erika Pénzügyi és adócsoport vezető 
7. Irattár 

 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

 

245/2014.(VII.30.) Kt. határozat melléklete 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
mely létrejött egyrészről a SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  (6724 Szeged, Mars tér 13. 
adószám: 15752105-2-51, bankszámlaszám: 10028007-01393338-00000000,  
képviseli: Tikász Sándor bv. dandártábornok intézetparancsnok), mint Intézet 
(továbbiakban: Intézet)  
 
másrészről az ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., 
adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 15726975-8411-321-06, képviseli: Herczeg 
József Polgármester), mint Önkormányzat  (továbbiakban: Önkormányzat) továbbiakban 
együtt: Felek, között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:  

 
1. Felek rögzítik, hogy 2013. november 13-án a HM EI Zrt. az Intézet III. 

Objektumában (Algyő-Nagyfa) az egészséges ivóvízellátás jogszabályban 
meghatározott előírásainak megfelelően 1 db AsR 10/40M-136 azonosító számú 
arzénmentesítő konténert (továbbiakban: konténer) telepített, amelynek 
műszaki átadás-átvételi eljárása 2014. február 20-án lezárult. Ezt követően az 
Intézet megkezdte a víztisztító berendezés üzemeltetéséhez szükséges hatósági 
engedélyezési eljárást, amelynek eredményeként 2014. április 1-én a konténeres 
hálózati ivóvíz utókezelő és kiadó berendezés üzemeltetése megkezdődődött. 
 

2. Jelenleg Algyő-Nagyfa területén élő lakosság és az ott elhelyezett fogvatartott 
személyek számára az átmeneti ivóvízellátást az Intézet a fenti pontban 
meghatározott konténerrel biztosítja az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 
ATIVH-10170-8-4/2014. számú határozatában foglaltak szerint. 
 

3. Felek kijelentik, hogy a konténer üzembe helyezésével, így az ivóvíz minőségi 
laboratóriumi vizsgálattal, vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával kapcsolatos 
költségeket eddig az Intézet viselte. Az üzemeltetési engedély kiadásának 
napjától kezdve az üzemeltetés költségeit (vízdíj, áramdíj, akkreditált 
laboratórium által végzett vízminőség vizsgálatokat) teljes egészében az Intézet 
fizeti. 
 

4. Felek rögzítik, hogy az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 
támogatásáról szóló 18/2014. (III. 4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 
lehetőséget biztosít konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez 
kapcsolódóan vissza nem térítendő támogatás igénylésére települési 
önkormányzatok számára. 
 

5. Felek kijelentik, hogy szem előtt tartják az egészséges ivóvíz ellátás 
jogszabályban meghatározottak szerinti biztosítását. Ennek megfelelően felek 
kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy Algyő-Nagyfa területére vonatkozóan a 
lakossági ellátásra tekintettel igénylésre kerül a BM Rendeletben foglaltak 
alapján igénybe vehető támogatás. 
 

 



6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a BM Rendelet 4.§ (1) bekezdés a) és b) pontja 
alapján, az 5. § (1) bekezdés ab),  b) és d) pontjának megfelelő mértékű 
támogatásra pályázatot nyújt be az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben 2014. augusztus 31-ig.  
 

 

7. Intézet kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges és 
Önkormányzat által Intézet számára írásban megjelölt valamennyi 
dokumentumot a pályázat benyújtása előtt az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsájtja. A dokumentumok hiányából, vagy hiányosságából eredő esetleges kár 
az Intézetet terheli, amennyiben ezen dokumentumokat Önkormányzat írásbeli 
felhívása ellenére nem csatolja. 
 

8. A pályázat elnyerése esetén, a BM Rendelet szerinti támogatói okiratban szereplő 
támogatást, az Önkormányzatnak, mint kedvezményezettnek a kincstár a 
miniszter utalványozása alapján egy összegben folyósítja. Az Önkormányzat 
vállalja, hogy a lakossági ellátásra tekintettel, a szűrőberendezés üzemeltetési 
költségeinek részbeni fedezésére, az Intézet által kiállított számla ellenében a 
támogatásnak megfelelő összeget átutalja.   
 

9. A pályázati támogatás elnyerése esetén az Intézet az Önkormányzat számára a 
2014. április 01-ig terjedő időszakra számlát állít ki közvetített szolgáltatásról 8 
napos fizetési határidővel a BM rendelet 5. §. (1) bek. b) pontja szerinti  
igazgatási szolgáltatási díj összegéről, valamint az 5. § (1) bek. d) pontja szerinti 
ivóvízminőségi laboratóriumi vizsgálatok költségeinek támogatott összegéről. 
Ezen túlmenően visszamenőlegesen április 01-ig havi bontásban állítja ki az 
intézet a BM rendelet 5. §. (1) bek. ab) pontja szerinti üzemeltetési költségekről a 
számlákat bruttó 80.000,-Ft összegben, szintén 8 napos fizetési határidővel 
„ivóvíztisztító berendezés üzemeltetési költségei – helyi lakosság részére történő 
ivóvíz biztosításhoz” tartalommal. 
A pályázat elnyerését követő időszakra az üzemeltetési költségekről szóló 
számlát a fenti tartalommal és fizetési határidővel az Intézet tárgyhóra, a hónap 
15-ik napjáig elkészíti. 

 
10. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás felhasználásának határideje 2015. 

január 31. és az Önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2014. december 31-i 
fordulónappal, az éves költségvetési beszámolójában számol el. 
 

11. Az Intézet kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Önkormányzatnak a 
pályázat elszámolása során visszafizetési kötelezettsége keletkezik, mert az 
Intézet által kiállított számlát nem fogadják el, azt az Intézet teljes körűen, a 
visszafizetendő összeget haladéktalanul megtéríti az Önkormányzat részére. 

 
12. Jelen megállapodást felek az aláírás napjától számított határozott időtartamig, a 

szűrőberendezés üzemeltetésének végéig, a BM Rendelet(ek)ben meghatározott 
támogatás(ok) sikeres elszámolását követő sikeres pályázati lezárás idejéig kötik. 
 

13. Felek vállalják, hogy a megállapodás során kölcsönösen együttműködnek és 
haladéktalanul, írásban egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, 
körülményeket, amelyek a megállapodásban foglaltak teljesítését akadályozzák. 



 

14. Felek megegyeznek abban, hogy a megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés 
úton, egyeztetés igénybevételével kísérlik meg rendezni. Amennyiben az nem 
vezet eredményre, úgy kikötik az Intézet székhelye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét. 
 

 

15. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és 
az egyéb vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéséi az 
irányadók. 

 
 
Felek jelen kettő (3) számozott oldalból és tizennégy (15) pontból álló együttműködési 
megállapodást elolvasás és kellő értelmezés után a mai napon, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták. 
 
 
Jelen együttműködési megállapodást Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete ………./2014. (……) Kt. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Szeged, 2014.…………………….   Algyő, 2014…………………………. 
 
                   

 
...................................................... 

Szegedi Fegyház és Börtön 
képviseletében: Tikász Sándor 

Bv. dandártábornok Intézetparancsnok 

 
...................................................... 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében: Herczeg József 

Polgármester 
 
 
 
  
Pénzügyi ellenjegyezéssel látta el a 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 55. § (2) bekezdésnek a) pontja 
alapján:  
 
 
 
……………………..      ……………………..   
Gazdasági vezető          Gazdasági vezető 
 
 
 
 
 Ellenjegyezte:                                                                                               Ellenjegyezte: 
 
 
 
……………………..                                                                               …………………… 
Jogtanácsos                                                                                            

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
246/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadidő központ csapadékvíz elvezetés, belső térvilágítás 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Szabadidő központ csapadékvíz elvezetés, belső 
térvilágítás” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a szálló – konyha hátsó 
udvarában 10 darab Leányfalu KKO-143-1 típusú díszkandeláber elhelyezését, 
melyhez nettó 5.500.000,- forint fejlesztési támogatást nyújt az Általános 
Tartalék terhére. 

2. A Képviselő-testület támogatja a szálló – konyha épületek csapadékvíz 
elvezetését, melyhez legfeljebb nettó 4.748.153.- forint fejlesztési támogatást 
nyújt az Általános Tartalék terhére. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a Gyevitur Kft. a hivatal műszaki csoportjával 
egyeztetve mutassa be a testület számára a Levendula Hotel automata öntözési 
rendszert is magában foglaló kertészeti tervezésére vonatkozó javaslatait. 
Határidő: 2014. szeptember havi Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Keresztest Attila műszaki előadó 
5. Kovács Erika Pénzügyi csoport 
6. Irattár  

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
247/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Szabadidőközpont környezetének rendezése 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 

megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Szabadidőközpont környezetének rendezése” tárgyban 
készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2.430.594,- Ft fejlesztési támogatást nyújt a 
Szabadidő Központ környezetének rendezésére a költségvetés 7. sz. mellékletének 12. 
sor Gyevitur Kft-nek felhalmozási célú pénzeszköz átadás c. költségvetési sorban 
meghatározott összeg terhére, az alábbi fejlesztési munkálatok elvégzésére: 
 

 Szálloda körüli kerítés megépítése automatizált kapuval:  N° 1.808.394,- Ft 
 A Képviselő-testület a Szabadidőközpontot körülhatároló kerítés kialakítására 

további tervezői javaslatot kér Keresztes Attila műszaki előadótól. 
 A Képviselő-testület kéri, hogy a Hangár és lemezraktár közötti kerítés javítása, 

és egy nyitható-zárható kapu kiépítése (N° 622.200,- Ft) Keresztes Attila műszaki 
előadó tervei alapján valósuljon meg. 

 A Képviselő-testület a parkoló szélétől három méterre terjedő területtel 
bezárólag egységes – automata öntözőrendszert magában foglaló - kertészeti 
vázlatterv bemutatását kéri, mely a TÜK Bizottság véleményezését követően 
kerüljön a testület elé.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. TÜK Bizottság elnök 
5. Kovács Erika Pénzügyi csoport 
6. Keresztes Attila műszaki előadó 
7. Irattár  

 
 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
248/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájház leltárban szereplő eszközök felújítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Tájház leltárában lévő eszközök felújítása” tárgyban 
készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem támogatja a Tájház leltárában lévő 
eszközök felújítását. 
 

A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és adócsoport 
5. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
249/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend felvétel 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy sürgősséggel napirendjére 
veszi a „Tájház átadásának határidő módosítása” tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
250/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájház átadásának határidő módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Tájház átadásának határidő módosítása”tárgyban készült 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztést elfogadja, és a Tájház 
átadásának véghatáridejét 2014. november 8. (szombat) napjában határozza meg.  
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és adócsoport vezető 
5. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
251/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Egészségház u. 42. emelet 4. szám alatti lakás bérleti 

szerződésének meghosszabbítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester az „Algyő, Egészségház u. 42. emelet 4. szám 
alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása” tárgyú előterjesztését és a 
következő döntést hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Algyő, Egészségház u. 

42. emelet 4. szám alatti lakás bérlőjével, Dénesné Pinczés Ágnessel kötött 
lakásbérleti szerződést 2017. augusztus 21. napjáig meghosszabbítja. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés módosítás 
aláírására.  

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 

2. Dénesné Pinczés Ágnes  
3. Angyal Zsolt aljegyző 

4. Pénzügyi és Adócsoport  

5. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
252/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Angyal Zsolt aljegyző „Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztja: 
 

Draxler Rita Kamilla, 6750 Algyő, Szamóca u. 25. 
Oláh Endre, 6750 Algyő, Szeder u. 41. 
Terhes Lászlóné, 6750, Algyő, Berek u. 48/B. 

 
szám alatti lakosokat. 
 

2) A Képviselő-testület Vidács László, 6750 Algyő, Téglás u. 109. szám alatti lakost 
és Draxler Ferenc, 6720 Szeged, Kazinczy u. 6-8. szám alatti lakost póttaggá 
választja. 

 
A határozatról értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Angyal Zsolt aljegyző 
3) Draxler Rita Kamilla, 6750 Algyő, Szamóca u. 25. 
4) Oláh Endre, 6750 Algyő, Szeder u. 41. 
5) Terhes Lászlóné, 6750, Algyő, Berek u. 48/B. 
6) Vidács László, 6750 Algyő, Téglás u. 109. 
7) Draxler Ferenc, 6720 Szeged, Kazinczy u. 6-8. 
8) dr. Varga Ákos - Igazgatási Szociális és csoport 
9) Irattár 

 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
253/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József 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. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
254/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat víziközmű vagyonának 

hosszútávú gördülő fejlesztési terve, I. II. III. ütem 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester az „Algyő Nagyközség Önkormányzat 
víziközmű vagyonának hosszú távú gördülő fejlesztési terve, I. II. III. ütem” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a Szegedi Vízmű Zrt., mint víziközmű szolgáltató által 
készített 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervet tudomásul vette, elfogadja és 
végrehajthatónak tartja. 

 
2. A Képviselő-testület a gördülő fejlesztési tervnek a Magyar Energia és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz történő beadáshoz hozzájárul. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Szegedi Vízmű Zrt. 
5. Adó és Pénzügyi csoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
255/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Kassné Dr. Bakó Ildikó kérelme rendelési idő módosítása iránt 

 
 

HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. július 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Kassné Dr. Bakó Ildikó kérelme rendelési idő 
módosítása iránt” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:  
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Kassné Dr. Bakó Ildikó kérelmét elfogadja, és 

kérelmének megfelelően a rendelési idő módosításához hozzájárul az alábbiak 
szerint: 

Hétfő:    8.00 – 12.00 
Kedd:    8.00 – 12.00 
Szerda:   12.00 – 16.00 
Csütkörtök: 12.00 – 16.00 
Péntek:    8.00 – 12.00 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2012. december 31. napján 
elfogadott Megállapodás 1. pont szerinti módosításának aláírására. 

 
 

 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Kassné Dr. Bakó Ildikó 
4. dr. Varga Ákos szociális-előadó 
5. Apagyi Vivien személyügyi előadó 
6. Irattár 

 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
256/2014.(VII.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend újrafelvétel 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy valamennyi költségvetést 
érintő kérdés megtárgyalását követően ismételten napirendjére veszi az „Algyő 
Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.13.) Ör. 
módosítása (II.)” tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester  
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 


