
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 4. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

237/2013.(IX.04.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. szeptember 4-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
napiréndjavaslata t az ala bbiak szérint: 
 
Nyí lt ü lé s: 

1. Bőrba la fü rdő  A-27-és térma lkü t hőmőkőla sa 
Elő térjésztő : Gyévitür Kft. ü gyvézétő  

2. A Szabadidő kő zpőnt kőnyha é s sza llő  félü jí ta s kivitélézé sé ré vőnatkőző  
kő zbészérzé si élja ra s érédmé nyé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

3. Algyő i cső nakkikő tő  lé tésí tmé nyéinék hélyréa llí ta si münka i II. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

4. Kasté lykért ütca 44. sz. alatti pincéfélü jí ta s 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

 
 

E rtésí té st kap: 

1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) Iratta r  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  
 
 
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 4. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

 
238/2013.(IX.04.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft – Borbála fürdő A-27-es termálkút homokolása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. széptémbér 04-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta O krő s Erika Gyévitür Kft. ü gyvézétő , a „Gyévitür Kft - Bőrba la fü rdő  A-27-
és térma lkü t hőmőkőla sa” ta rgyban ké szü lt élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzta: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété félké ri O krő s Erika ü gyvézétő  asszőnyt, 

hőgy a Bőrba la fü rdő  A-27-és térma lkü tja mü szérés vizsga lata nak élvé gzé sé vél 
bí zza még a Géő-Lőg Kő rnyézétvé délmi é s Géőfizikai Kft-t az élő térjészté s szérinti 
aja nlata szérint. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza O krő s Erika ü gyvézétő  asszőnyt, hőgy az 
élő ké szí té si é s kü tvizsga latna l félmérü lő  münka latők élvé gzé sé ré ké rjé fél az 
a ltala szakmailag mégfélélő nék í té lt cé gét. A Ké pvisélő -téstü lét az élő ké szí té si é s 
a kü tvizsga latna l félmérü lő  münka latők élvé gzé sé ré légféljébb1.305.000,- főrint 
ő sszégét éngédé lyéz. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri O krő s Erika ü gyvézétő  asszőnyt, hőgy az 1. é s 2. pőnt 
szérinti münka latők élvé gzé sé nék kő ltsé gé t a Gyévitür Kft. pé nzü gyi főrra sa 
térhé ré biztősí tsa. 

 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
4. Iratta r 

 
 

 
K. m. f 

 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. dr. Varga Ildikő  sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér jégyző  aljégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 4. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

 
239/2013.(IX.04.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szabadidőközpont konyha és szálló felújítás kivitelezésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. széptémbér 4. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „A Szabadidő kő zpőnt kőnyha é s sza llő  
félü jí ta s kivitélézé sé ré vőnatkőző  kő zbészérzé si élja ra s érédmé nyé” ta rgyban ké szü lt 
élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété tőva bbi 86 702 539 Ft ő sszégét biztősí t a 
Szabadidő kő zpőnt kőnyha bő ví té sé ré, amélybő l 68 211 739 Ft ő sszégét biztősí t a 
kő ltsé gvété s Szabadidő kő zpőnt sza llő  é pí té sé sőra nak térhé ré é s 18 490 800 Ft 
ő sszégét biztősí t a pa lya zatők saja t érő  alapja térhé ré. 

2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété félhí vja a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s 
mő dősí ta sa val vézéssé a t az 1. pőnt szérinti ő sszégékét az élő ira nyzatők kő ző tt. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét a Gyévitür Kft a ltal indí tőtt „Kőnyha- é s sza llő é pü lét bő ví té sé 
az algyő i szabadidő kő zpőnt térü lété n” ta rgyü  nyí lt (a Kbt. 121. § (1) békézdé s b) 
pőntja szérinti) kő zbészérzé si élja ra s nyértés aja nlattévő jé nék a STRABAG MML 
Kft – A-MEZO GE P Kft-t főgadja él. 
 

 

Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Gyévitür Kft 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 

K. m. f 
Hérczég Jő zséf sk. dr. Varga Ildikő  sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér jégyző  aljégyző  
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Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 4. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

 
240/2013.(IX.04.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői csónakkikötő létesítményeinek helyreállítási munkái II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. széptémbér 4-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az „Algyő i cső nakkikő tő  lé tésí tmé nyéinék 
hélyréa llí ta si münka i II.” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét tüdőma sül vészi, hőgy a térvézétt münka latőkra a főlyő n 

réndszérésén lévőnülő  a rhülla mők őkőzta hőrdalé kléraka s, féltő ltő dé s miatt van 
szü ksé g. A kivitélézé st kő vétő én a jő vő bén é rkéző , réndézétt parté l szintjé t 
méghaladő  a rhülla mők a jélénlégi a llapőt ismé télt kialakí ta sa hőz vézéthétnék, mély 
a térépréndézé s ü jbő li élvé gzé sé nék szü ksé géssé gé t érédmé nyézhéti.  

2. A kivitélézé s főlytata sa t mégélő ző én í ra sban kéll béjélénténi az ATI-VIZIG illété kés 
szakaszmé rnő ksé gé nék. 

3. A jő va hagyőtt térvékbén a Ví zü gyi Igazgatő sa g a ltal éngédé lyézétt féladatők 
béféjézé sé nék vé gréhajta sa ra az a ltala nős kő ltsé gvété si tartalé k térhé ré brüttő  
1.000.000,- Ft-őt biztősí t. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri, hőgy a münka latők sőra n kitérmélt hőmők égy ré szé a 
jélénlégi lővaspa lya kő ré  kérü ljő n kisza llí ta sra, a Dé l-alfő ldi Va gta cé lja ra 
kialakí tandő  fütő pa lya féltő lté sé nék biztősí ta sa ra. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a RédBlőck Kő rnyézétvé délmi 
Kft-vél a térvéző i mü vézété si, az ATI-VIZIG-gél a szakfélü gyéléti szérző dé s, é s a TÜ K 
Bizőttsa g a ltal ma r kiva lasztőtt MA T-E P Kft. kivitéléző vél méglé vő  va llalkőza si 
szérző dé s mő dősí ta sa nak ala í ra sa ra. 

 
 
Errő l é rtésü l: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) Ü zéméltété si csőpőrt. 
4) Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt  
5) Iratta r  

 
 

K. m. f 
Hérczég Jő zséf sk. dr. Varga Ildikő  sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér jégyző  aljégyző  
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KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 4. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
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241/2013.(IX.04.) Kt. határozat 
Tárgy: Kastélykert utca 44. sz. alatti pincefelújítás 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. széptémbér 4. napja n tartőtt téstü léti 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Kasté lykért ütca 44. sz. alatti 
pincéfélü jí ta s” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét a méglé vő  é pü létré sz é s pincé félü jí ta sa, a talakí ta sa 
bérüha za shőz a pa lya zatőn élnyért 5.663.435,- Ft ő sszég méllé  3.383.841,- Ft 
saja t főrra st biztősí t a pa lya zatők saja t érő  alapja térhé ré. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét ta mőgatja a pa lya zatőn félü li bérüha za sőkat, azaz a 
pincébéja rat élő tti ré sz té rbürkőla sa t é s az í gy kialakült térasz léfédé sé t, a 
félü jí ta ssal é rintétt é pü létré sz é s pincé fü té sé nék térvézé sé t é s kivitélézé sé t, é s 
biztősí tja a mégvalő sí ta shőz szü ksé gés 4.895.695,- Ft ő sszégét az A ltala nős 
Féjlészté si Tartalé k élő ira nyzat térhé ré. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért é s a Jégyző t a 
mégvalő sí ta shőz szü ksé gés inté zkédé sék mégté télé ré. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l végyé 
figyélémbé az 1. pőntban főglaltakat.  

 

 

Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s adő  csőpőrt 
5. Iratta r 

 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. dr. Varga Ildikő  sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér jégyző  aljégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 
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Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. széptémbér 4. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

 
/2013.(IX.04.) Kt. határozat 
Tárgy:   
 

HATÁROZAT 
 
 
 

K. m. f 
Hérczég Jő zséf sk. dr. Varga Ildikő  sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér jégyző  aljégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



 


