
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
102/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. március 26. napján megtartott soros testületi ülés 

napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Nyílt ülés: 
1. Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója 

Előterjesztő: Polgármester 
2. 2015. évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák 

Előterjesztő: Polgármester 
3. MÁV Zrt. kártalanítási megállapodás jóváhagyása 

Előterjesztő: Polgármester 
4. Köztisztasági rendelet módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
5. Gyeviép Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: Polgármester 
6. Gyeviép NKft. 2015. évi fejlesztési terve 

Előterjesztő: Gyeviép NKft. ügyvezető 
7. Tájékoztató a 2015. évi fejlesztések előkészítéséről 

Előterjesztő: Polgármester 
8. Nyári intézményi felújítás 2015.  

Előterjesztő: Polgármester 
9. Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
10. 2015. évi közbeszerzési terv 

Előterjesztő: Polgármester 
11. Tájékoztató a 2015. évi tavaszi algyői Egészséghetekről 

Előterjesztő: AESZI intézményvezető 
12. Vizsgálat eredménye a termálkút közbeszerzésével kapcsolatban 

Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 
13. Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút tartályok beszerzésének elindítása 

Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 
14. Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút záró vizsgálata, gyógyvízzé történő 

minősítéséhez, egyéb kötelező éves bevallásokhoz szükséges vízvizsgálat 
elvégeztetése 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

15. Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla vonatkozásában 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

16. Borbála Gyógyfürdő wellness- és uszodafejlesztésére komplex fürdővezetői 
javaslat, összefoglaló, kiegészítve uszodafejlesztés TAO, kiemelt sportági 
támogatottság leírásával, élményfürdő jellegű fejlesztési irányokkal 
Előterjesztők: Gyevitur Kft. ügyvezető 
 Gyevitur Kft. fürdővezető 

17. Borbála Gyógyfürdő, szauna fejlesztés meglévő egység átalakításával 



 

Előterjesztők: Gyevitur Kft. ügyvezető 
 Gyevitur Kft. fürdővezető 

18. Borbála Gyógyfürdő, kamerarendszer bővítése, vendégek számára elérhető 
szabad internetsáv kiépítése 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

19. Gyevitur Kft. alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

20. Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút szűrőzési lehetőségeinek 
bemutatása, döntés előkészítés 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

21. Lovas pálya fejlesztése és turisztikába való becsatlakozása 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Az Alkotóház udvarán álló melléképület átalakítása kerámiaműhellyé 
Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 

23. Az Algyői Faluház és Könyvtár humánerőforrás igénye 
Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 

24. Az Algyői Faluház és Könyvtár továbbképzési terve 2015-2016. 
Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 

25. Sajtóreferensi beszámoló az I. féléves munkáról és a további kommunikációs 
fejlesztési lehetőségek 
Előterjesztő: Polgármester 

26. Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek 
érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők 
teljesítménykövetelménye 2015. 
Előterjesztő: Polgármester 

27. Gyermektáboroztatási Alap pályázati adatlapja 
Előterjesztő: Polgármester 

28. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. 
(III.13.) Ör. módosítása V.) 
Előterjesztő: Polgármester 

29. Algyő Nagyközség Önkormányzat által kötött vagyonhasznosítási 
szerződések 
Előterjesztő: Polgármester 

30. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeinek 
normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumainak 
ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 

31. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének 
Éves összefoglaló jelentéséről 
Előterjesztő: Jegyző 

32. Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása 
Előterjesztő: Polgármester 

33. Kamatmentes kölcsön igénylése 
Előterjesztő: Polgármester 

34. Szabadstrand területén közösségi tér kialakítása 
Előterjesztő: Polgármester 

35. A Tisza-folyó algyői szakaszának hasznosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

  



 

36. Kikötői elemek megvásárlása 
Előterjesztő: Polgármester 

37. Algyő, 140/3 hrsz-ú területen húsfeldolgozó üzem létesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

38. Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

39. Téglás utcai közvilágítás módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

40. Közösségi közlekedésfejlesztés tájékoztató 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

43. Egyebek 
 
Zárt ülés:  

44. Gyevitur Kft. Felügyelő Bizottság vizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

45. Az Algyő 93/5 hrsz-ú terület eladása iránti kérelem 
Előterjesztő: Polgármester 

46. Piri Gábor ajánlata az Algyő 1771/94. hrsz. alatti ingatlana megvásárlására 
Előterjesztő: Polgármester 

47. Rappai Csavar Kft. ajánlata ingatlanainak megvásárlására 
Előterjesztő: Polgármester 

48. Bornemissza Tiborné Algyő, Csángó u. 19. szám alatti lakos fellebbezése 
hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás elutasítása ügyében 

49. özv. Góri Lászlóné Algyő, Téglás u. 55. szám alatti lakos fellebbezése 
hulladékszállítási díjkedvezmény támogatás elutasítása ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 

50. Kiss Istvánné Algyő, Rodostó u. 11. szám alatti lakos fellebbezése 
közgyógyellátásra való jogosultság elutasítása ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 

51. Kiss István Algyő, Rodostó u. 11. szám alatti lakos fellebbezése 
közgyógyellátásra való jogosultság elutasítása ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 

K.m.f. 
Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
103/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester ”Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2014. évi beszámolója” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2014. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-
testületi határozatról a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget tájékoztassa. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Csoportot, hogy a tűzgyújtás szabályairól szóló egyszerűsített 
tájékoztató kerüljön fel a honlapra, kerüljön bele az Algyői Hírmondó következő 
számába, valamint a településen levő hirdetőfelületeken és a mezőőrök által a 
külterületen kerüljön kihirdetésre a jogszabályváltozás. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszöntét fejezi ki Ördög István tü. 
alezredes kirendeltség vezető úrnak a beszámoló elkészítéséért, továbbá 
munkájához sok sikert, erőt, egészséget kíván. 

5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Csongrád megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének a 
település érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
104/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2015. évi Vízügyi Építési Alap terhére 
végzendő munkák” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület a Szegedi Vízmű által készített javaslatot 
elfogadta. 

2. A Képviselő-testület 19.126.524,- Ft + ÁFA előirányzattal jóváhagyja a 2015. évi 
Vízügyi Építési Alap munkáit. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2015. április havi soros testületi ülésre 
készüljön el és kerüljön előterjesztésre Algyő tűzcsap-, valamint működő 
közkifolyó térképe. 
Felelős: Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Szegedi Vízmű Zrt. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
105/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: MÁV Zrt. kártalanítási megállapodás jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „MÁV Zrt. kártalanítási megállapodás 
jóváhagyása” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, az előterjesztés szerint, jóváhagyja a MÁV 
Zrt. kártalanítási megállapodás tárgyában elkészített megállapodás tervezetét. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az elfogadott megállapodás 
aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Szeged – Algyő Önkormányzati Társulás 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
106/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyeviép Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat 
elbírálása” előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Katona Antalt (an.: Huszka Anna, szül. 
hely, idő: Csengele, 1962. 05. 10., állandó lakcím: 6750 Algyő, Boróka u. 8.) 
határozatlan időtartamra megválasztja a Gyeviép Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
2015. április 1. napjától kezdődően. 

2. A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét 380.000,- Ft összegben és egyéb 
juttatásban (NAV norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolás, valamint a 
Gyeviép NKft. mindenkori Cafeteria-rendszere szerinti juttatás) állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pont szerinti 
tartalommal kötött munkaszerződés aláírására. 

4. A Képviselő-testület felhívja az Ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a cégnyilvántartáson történő átvezetés iránt. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyeviép NKft. 
4. Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Személyügyi előadó 
7. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
107/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Előterjesztés napirendről történő levétele 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozathozatalhoz szükséges 
további információk beszerzésének idejére leveszi napirendjéről a „Gyeviép NKft. 2015. 
évi fejlesztési terve” című előterjesztés megtárgyalását. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
108/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi fejlesztések előkészítéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztató a 2015. évi fejlesztések előkészítéséről” 
tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
 
Ssz. Fejlesztés megnevezése A fejlesztésre vonatkozó elfogadott 

módozat 
1. Közvilágítás és járdaépítés a 

kis közökbe 
Közvilágítás kialakítása tervezéssel, 
engedélyeztetéssel, kivitelezéssel és üzembe 
helyezéssel: hálózatról működő közvilágítási 
lámpaoszlopokkal (szakaszos megvalósítással). 
Járdafelújítás: új járda építése helyben gyártott új 
járdaelemekből (szakaszos megvalósítással). 

2. Közvilágítás bővítés Az előterjesztésben leírtak szerint. 
3. Közvilágítás pályázat tájékoztató Pályázatból valósuljon meg (KEOP). 
4. Kisállatotthon és ló ambulancia Pályázatból valósuljon meg, lehetőség szerint 

vállalkozói önerő hozzáadásával. 
5. Gyűjtő utak fejlesztése 2. Hóvirág utca tervezésének megvalósítása. 

Gyűjtő utak fejlesztése kizárólag pályázati 
finanszírozással valósuljon meg. 

6. Csapadékvíz elvezetés Szénasági és Szomolyai külterületi csatornák, 
valamint a sürgősségi belterületi csatornák 
karbantartására vonatkozóan történjen 
árajánlat bekérése. 

7. Algyői Szivárvány Óvoda 
közösségi tér kialakítása 

Pályázati forrásból valósuljon meg 

8. Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának saját 
kezelésében lévő úthálózata 
forgalomtechnikai és 
forgalombiztonsági 
felülvizsgálata 2015. 

Tanulmányterv elkészítése bruttó 873.300,- 
Ft összegben 

9. Kerékpárutak fejlesztése Pályázati forrásból valósuljon meg 
10. Kerékpártároló tervezése, 

elkészítése a Téglás utcai 
körforgalomnál 

2015. évben kerüljön kialakításra 

11. Lakossági utcák aszfaltozása (a fejlesztés költsége a 2015. évi 
költségvetésben megképzésre került) 



 

12. Járdaépítés (a fejlesztés költsége a 2015. évi 
költségvetésben megképzésre került) 

13. Fásítás (belterületi fásítás, 
valamint a 47. sz. főút mellé 
véderdő létesítése) 

A Képviselő-testület kéri, hogy a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság, valamint az önkormányzat 
Településfejlesztési és Üzemeltetési 
csoportja készítsen a teljes települést lefedő, 
ötéves, komplett fásítási programot, majd a 
szakemberek által, 2015. évre tett fásítási 
javaslatról készüljön testületi előterjesztés. 

14. Szüret u. szennyvízcsatorna 
építés 

(a fejlesztés költsége a 2015. évi 
költségvetésben megképzésre került) 

15. Gondozóház kialakítása Pályázati forrásból valósuljon meg. 
16. Utcanév táblák, tájékoztató 

táblák kihelyezése 
A Képviselő-testület kéri, hogy a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság, valamint a Gyeviép NKft. tegyen 
javaslatot az utcanév táblák, valamint a 
tájékoztató táblák 
kihelyezésére/javítására/pótlására 
vonatkozóan. 
Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi 
ülés. 

17. Vezetéstechnikai vagy 
versenypálya 

Pályázati forrásból valósuljon meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyeviép NKft. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság  
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
109/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Nyári intézményi felújítás 2015. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. február 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester ”Nyári intézményi felújítás 2015.” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a nyári intézményi felújítások 
előterjesztés szerinti „B” változatával, mely jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

109/2015.(III.26.) Kt. határozat melléklete 
„B” Változat 
 

 
Önkormányzat 

 
  Munkák Bruttó ár (Ft) 

 
1. Polgármesteri Hivatal 985 000 

 

  Terasz festése, lexán tető átvizsgálása 250 000 

 

  Csatorna tisztítása, javítása 55 000 

 

  Udvari bejárati ajtó csere 190 000 

 

  Utcai bejárati ajtó javítása, mázolása 50 000 

 

  Adócsop. menyezet festése, felvizesedés javítása, parketta csiszolása, 
lakkozása 

180 000 

 

  Kmpl. mosdó csere 35 000 

 

  Iktató helyiség parketta csiszolás, lakkozás 
  

 
tisztasági festés 

 

  Személyzeti irodában beázás megszüntetése tisztasági festése 85 000 

 

  Fsz. új épületszárny irodáinak parketta csiszolása, lakkozása, festése   

 

  Informatikus iroda, parketta csiszolás, lakkozás, tisztasági festés, 140 000 

 
2 Egészségház u. 42. Orvosi Rendelő 680 517 

 

  Betegváró klimatizálása pályázat útján  

 

  Tisztasági festés a betegváró és orvosi rendelő helyiségeiben. 680 517 

 
3. Kikelet u. 4 sz. 50 000 

 

  Homlokzat javítása, festése 50 000 

 
4.  Rákóczi telepi FORFA barak épület 208 000 

 

   Homlokzaton vakolat javítás 130 000 

 

   Ereszcsatorna javítás, tisztítás 78 000 

 
5. Kínai Üzletház 720 000 

 

  Elektromos hálózat felülvizsgálata, javítása 120 000 

 

  Ereszcsatorna javítása, tisztítása 100 000 

 

  Homlokzaton vakolat javítás, festés 380 000 

 

  Kirakati portálok felújítása, javítása 120 000 

 
  Összesen: 2 643 517 

    

 
Búvár u. 9. 14 lakásos TÁRSASHÁZ 

 
 

Munkák Bruttó ár 

 
1 ÉVSZ mérések 600 000 

 
2 Lakások bejárati ajtók cseréje 14 db. pályázat útján  

 
3 Lépcsőházak festése 750 000 

 
4  Burkolat felújítás, új beköltözők előtt 500 000 

 
  Összesen: 1 850 000 

    

 
GÖRPÁLYA 

 
  Munkák Bruttó ár 

 
1 Meglévő felújítása, 995 362 

 
2 Meglévő pályaelem átépítése   

 
3 Új eszközök beszerzése   



 

 
4 Helyszínre szállítás, beüzemelés és TÜV minősítés 100 000 

 
5 Aszfaltozott sportpályán lebetonozható  kézilabda kapu 1db. 80 000 

 
6 Lebetonozható kosárlabda palánk 2 db. 200 000 

 
  Összesen: 1 375 362 

    

 
Algyői Faluház és Könyvtár 

 

  FALUHÁZ 250 000 

 
  Munkák Bruttó ár 

 

1 
Fűtési rendszer működőképességének helyreállítása kazán felújítás, 
vagy csere, radiátorok mosása, szelepek cseréje, külső 
hőmérsékletérzékelő áthelyezése 

TOP  

 
2 faluház előlépcsőjének balesetveszélyes burkolatainak javítása 250 000 

 

  KÖNYVTÁR 350 000 

 
1 Új tárolópolcok beszerzése           fm 350 000 

 
  IFJÚSÁGI KLUB 97 941 

 
1 Tisztasági meszelés 97 941 

 

  CIVIL SZERVEZETEK HÁZA 100 000 

 

1. 
Konvektoros fűtési rendszer felújítása, karbantartása, 
működésének helyreállítása 

100 000 

 

2. 
Udvari kemence fölötti tető felületének növelése, a kemence 
állagmegóvása érdekében 

  

 
3. 60 db szék beszerzése   

 

  Összesen: 797 941 

     ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

  Munkák Bruttó ár 

 1. 

Konyhára a törött, lecsempült tányérok, poharak pótlása (100-100 db, 
pohár 250 Ft/db, tányér 500,- Ft/db. – Gyeviép NKft. elfogadott 
üzleti terve tart. 75 000 

 2. 
Öltöző folyosó falának védelme (lambéria), a tűzoltósággal előzetesen 
egyeztetni kell – A burkolat anyagára variációk kellenek. 100 000 

 3. 5 db pad és 20 db szék (4. korcsoportos) 250 000 

 4. Alsós öltözőszekrények beszerzése 160 000 

 5. Vegyszerszekrény beszerzése (kiszellőztetett, vagy aktív szűrős) 500 000 

 6. Számítástechnika terem klímatizálása 650 000 

 7. Udvari tófóliás tó cseréje műanyag tóra 300 000 

 8. Könyvtár elé árnyékoló felszerelése (fa szerkezetű 5m*10m) 750 000 

 9. 
Aula leválaszthatóvá tétele (az öltözők és a büfé felőli mobil lezárással) 
2 db harmonika ajtó tűzoltóság előzetes hozzájárulása esetén  

 10. Hangosítási szekrény készítése 100 000 

 11. Udvari hulladéktárolók átalakítása fedelessé 300 000 

 12. Új játék és sporteszközök beszerzése 100 000 

 13. 

30 fő befogadására alkalmas szabadtéri tanterem, 8m * 4m udvari 
pihenő akácból, 4 db garnitúra asztal padokkal, zsindely fedéssel, 
telepítés költsége 
Az épület stílusához igazodjon. 3 000 000 

  Összesen 6 285 000 
 



 

 
AESZI 

 
  Munkák Bruttó ár 

 

  VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 200 000 

 
1. Tisztasági festés , vakolat javítás 200 000 

 
2. Nyílászárók mázolása  TOP 

 

  BÓBITA BÖLCSŐDE 1 540 000 

 

1 
Terasz fali csempe pótlása, sérült falrészek felújítása, repedések 
megszüntetése 

55 000 

 

2. 

Tisztasági festés, faljavítás, főzőkonyhában repedések megszüntetése, 
fehér mosogató, előkészítők,raktárak, az épület valamennyi 
mellékhelyisége, étkező (emeleti), mosókonyha, Katica csoport, 
Pillangó csoport fürdőszobája, emeleti öltöző 

500 000 

 

3. 
Tetőtéri ablakok gumitömítésének felülvizsgálata, cseréje (beázás 
veszély megszüntetése), szúnyogháló felszerelése (katica csoport 
fürdőszobája, emeleti öltöző) 

200 000 

 
4. Fűtés-keringető szivattyú cseréje (csapágy probléma) 65 000 

 
5. Gyermek tusoló átalakítása (pillangó csoport) 45 000 

 

6. 
Kerti pancsoló- a festett felületen a festék felrepedezett- burkolás 
csúszásmentes lapokkal- víz nem folyik el. A vízadagoló csöveket 
fixálni kell. 

200 000 

 
7. Elektromos kapu beléptető szülői bejáratnál 85 000 

 
8  Kertrendezés (növények) 150 000 

 
9. Bicikli tárolóba kerékpártartók 3 db. 200 000 

 
10. Főbejárat- szélfogó padozati csempe javítás 40 000 

 

  IDŐSEK NAPKÖZIOTTHONA 250 000 

 
1. Udvar felöli bejárat lábazat feletti vakolat javítása TOP  

 
2. Új garázsajtó (zárható) TOP  

 
3. Kazánfelújítás TOP  

 

4. 
Hátsó bejárat fölé esővédő tető (ahol az ebédet osztják, ott várakoznak 
sokan a szabad ég alatt időjárástól függetlenül) 

 TOP  

 
5. Iroda festése 100 000 

 
6. Térkő javítás, betonozás az ételszállító kocsi bejárójánál  TOP  

 
7. 2 db utcai/pihenő pad beszerzése az udvarra 150 000 

 
  Összesen: 1 990 000 

    

 
SZIVÁRVÁNY ÓVODA 

 
  Munkák Bruttó ár 

 
1. Egészségügyi meszelés (WC-k, mosdók, melegítő konyha, mosogatók,) 400 000 

 
3. Csoportszoba ajtóinak, ajtófélfáinak javítása, festése 500 000 

 
4. Konyha épület ablakainak cseréje  TOP  

 
5. Udvari játékeszközök folyamatos karbantartási munkái 80 000 

 

6 
Új épület faláról a klinker tégla hullik, ennek következtében ázik, 
penészesedik a fal. 

 TOP  

 

8. 
Hátsó nyílászárók javítása, szigetelése (bejönnek alatta a békák, 
egerek) 

50 000 
TOP  

 
9. Parketta javítása, karbantartása 1 353 180 

 
10. 

Kazánház falának javítása, folyamatosan beázik 
75 000 

 
kazánházi folyosó festése 



 

 

11. 
Gyermekkert világításának, szellőzésének kiépítése (pára miatt romlik 
az épület, a bent lévő játékok állaga) , faházak festése 

700 000 

 
12. Riasztórendszer cseréje (20 éves elavult) 150 000 

 
13. Tetőszerkezet  javítása, felújítása   

 
  Összesen: 3 308 180 

 

Összesítve Bruttó ár (Ft) 

  Önkormányzat 2 643 517 

  Búvár u. 9. 14 lakásos TÁRSASHÁZ 1 350 000 

  Görpálya 1 375 362 

  Algyői Faluház és Könyvtár 797 941 

  AESZI 1 990 000 

ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA 6 285 000 

  SZIVÁRVÁNY ÓVODA 3 308 180 

        

    ÖSSZESEN 18 250 000 
 
 
 
 

  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
110/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának módosítása” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a 
határozat melléklete szerint fogadja el. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Közbeszerzési Bírálóbizottságba a jelenlegi 
tagok mellé kerüljön delegálásra a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságból, 
valamint a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságból egy-egy fő.  

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a következő soros Jogi, Ügyrendi és Humán 
Bizottsági ülésre mindhárom gazdasági társaság mutassa be hatályos 
Közbeszerzési Szabályzatát. 

4. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy Pongrácz Tamás képviselő által, a 
Közbeszerzési Szabályzat módosítására tett, írásos formában megküldött 
észrevételeit továbbítsa Dr. Géczi József közbeszerzési szakértő részére. 

5. A Képviselő-testület felkéri Dr. Géczi József közbeszerzési szakértőt, hogy a 
megküldött észrevételeket vizsgálja felül, majd tegyen javaslatot azok 
Közbeszerzési Szabályzatba építhetőségére vonatkozóan. 
Határidő: 2015. április havi Képviselő-testületi ülés 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Dr. Géczi József közbeszerzési szakértő 
4. Valamennyi gazdasági társaság vezető 
5. Valamennyi bizottsági elnök 
6. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Pénzügyi és Adócsoport 
8. Irattár 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

110/2015.(III.26.) Kt. határozat melléklete 

 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Érvényes: 2015. március 26-tól. 



 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított 

beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny megvalósulásának 
elősegítésére Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési 

szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya 

 
(1) Jelen szaba lyzat ce lja, hogy a ko zbeszerze sekro l szo lo  2011. e vi CVIII. to rve ny (a 
tova bbiakban: Kbt.) 22.§ (1) bekezde se nek megfelelo en meghata rozza Algyo  Nagyko zse g 
O nkorma nyzata nak (a tova bbiakban: önkormányzat) ko zbeszerze si elja ra sai 
elo ke szí te se nek, lefolytata sa nak, belso  elleno rze se nek felelo sse gi rendje t, az 
o nkorma nyzat, mint aja nlatke ro  neve ben elja ro , illeto leg az elja ra sba bevont szeme lyek, 
szervezetek felelo sse gi ko re t e s a ko zbeszerze si elja ra sok dokumenta la sa nak rendje t. 

(2) A szaba lyzat szeme lyi hata lya kiterjed Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata 
Polga rmesteri Hivatal dolgozo ira, az o nkorma nyzat neve ben elja ro  szeme lyekre, 
lebonyolí to  szervezetekre. 

(3) A szaba lyzat ta rgyi hata lya kiterjed minden olyan – a ko zbeszerze s ta rgya t ke pezo  – 
a rubeszerze sre, e pí te si beruha za sra, e pí te si koncesszio ra, szolga ltata s-megrendele sre, 
szolga ltata si koncesszio ra e s tervpa lya zatra, amelyek vonatkoza sa ban a Kbt. 
versenyeztete st í r elo , tova bba  ha a ko zbeszerze si e rte khata rok azt ko telezo ve  teszik e s az 
o nkorma nyzat aja nlatke ro . 

 
II. FEJEZET 

Általános rendelkezések, alapelvek 
 

(1) Az o nkorma nyzat a Kbt. 6.§ (1) bekezde s b) pontja alapja n a Kbt. szeme lyi hata lya ala  
tartozo  aja nlatke ro , e s mint ilyen szervezet, a Kbt. ta rgyi hata lya ala  tartozo  beszerze sek 
sora n a ko zbeszerze si to rve ny rendelkeze seinek marade ktalan betarta sa ra ko telezett. 

(2) A Kbt. 21. § (1) bekezde se ben szereplo  bejelente si ko telezettse g teljesí te se e rt a 
bí ra lo bizottsa g elno ke felel. 

(3) A szaba lyzatban haszna lt – beszerze ssel, versenyeztete ssel o sszefu ggo  – fogalmak, 
kifejeze sek tartalma azonos a Kbt-ben alkalmazott e s a to rve ny e rtelmezo  
rendelkeze seiben ro gzí tett tartalommal. 

(4) Az o nkorma nyzat tekintete ben ko telezettse g-va llala sra jogosult a ke pviselo -testu let, 
illetve felhatalmaza sa alapja n a polga rmester. 

(5) A ko zbeszerze si elja ra s lebonyolí ta sa sora n a to rve ny elo í ra saito l csak annyiban lehet 
elte rni, amennyiben azt a to rve ny kifejezetten megengedi. 



 

(6) A ko zbeszerze si elja ra s sora n minden cselekme nyt, inte zkede st í ra sban kell 
dokumenta lni. A ko zbeszerze ssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az elja ra s 
leza ra sa t, illetve a szerzo de s teljesí te se t ko veto  o t e vig meg kell o rizni. Az o rze sro l az 
o nkorma nyzat iratkezele si szaba lyzata nak elo í ra sait figyelembe ve ve a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  gondoskodik. 

(7) Amennyiben a Ko zbeszerze si Hato sa g vagy ma s illete kes elleno rzo  vagy ma s illete kes 
szerv a ko zbeszerze ssel kapcsolatos iratok megku lde se t ke ri, a megku lde st a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ve gzi el a polga rmester egyideju  
ta je koztata sa val. 

(8) A ko zbeszerze si elja ra sok e rte khata rait a szaba lyzat 1. sza mu  fu ggele ke tartalmazza. 
Az e rte khata rokban beko vetkezo  va ltoza sokat a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  halade ktalanul a tvezeti a szaba lyzat fu ggele ke n. 

(9) A ko zbeszerze shez kapcsolo do  jogszaba lyokat a szaba lyzat 2. sza mu  fu ggele ke 
tartalmazza. 

(10) A Ko zbeszerze si E rtesí to ben illetve az Euro pai Unio  Hivatalos Lapja ban e s a 
hirdetme nyek elektronikus napilapja ban to rte no  ko zze te teli ko telezettse get elektronikus 
u ton to rte no  felada s forma ja ban kell teljesí teni. 

(11) Az elektronikus felada shoz szu kse ges azonosí to  beszerze se e s karbantarta sa a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  feladata. 

(12) A Kbt. 23. §-a valamint a kapcsolo do  jogszaba lyok szerint a ko zpontosí tott 
ko zbeszerze shez to rte no  o nke ntes csatlakoza sro l a ke pviselo -testu let do nt. 

 
III. FEJEZET 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság 
 

(1) Az o nkorma nyzat a Kbt. 22. § (4) bekezde se alapja n o ttagu  Ko zbeszerze si 
Bí ra lo bizottsa got (tova bbiakban: bírálóbizottság) hoz le tre. 

(2) A bí ra lo bizottsa g a llando  tagjai: 

a) Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata jegyzo je (a bí ra lo bizottsa g elno ke), 
akada lyoztata sa esete n az aljegyzo  
b) Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata Polga rmesteri Hivatal pe nzu gyi csoportja nak 
vezeto je 
c) Algyo  Nagyko zse g O nkorma nyzata Polga rmesteri Hivatala nak ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo je 
d) a polga rmester a ltal delega lt, a ko zbeszerze s ta rgya nak megfelelo  szake rtelemmel 
rendelkezo  u gyinte zo  vagy ku lso  szakember 
e) a Telepu le sfejleszte si e s U zemeltete si Bizottsa g egy tagja, akit a bizottsa g delega l.  

 
(3) A (2) c) pontban meghata rozott szeme lynek megfelelo  ko zbeszerze si szake rtelemmel 
kell rendelkeznie. 

(4) Az egyes beszerze sek esete n a Kbt. 22. § (3) bekezde s elo í ra sainak e rve nyre juttata sa 
e rdeke ben a bí ra lo bizottsa g munka ja t szakmailag segí theti a Polga rmesteri Hivatal 
megfelelo  szakmai ke pzettse ggel rendelkezo  u gyinte zo je. A bí ra lo bizottsa g munka ja t eseti 
megbí za s alapja n ku lso  szake rto  is segí theti. 



 

(5) A bí ra lo bizottsa g hata rozatke pes, ha u le se n az a llando  tagok ko zu l legala bb ha rom fo  
jelen van. A bí ra lo bizottsa g hata rozatait a jelenle vo  tagok szo to bbse gi szavazata val hozza. 

(6) A bí ra lo bizottsa g u gyrendje t maga hata rozza meg. U le se ro l jegyzo ko nyvet kell 
ke szí teni, melyet a II. fejezet (6) pont szerint kell mego rizni. 

(7) A bí ra lo bizottsa g munka ja nak teljes ko ru  í ra sbeli dokumenta la sa e rt a bí ra lo bizottsa g 
elno ke felel. 

 
IV. FEJEZET 

A közbeszerzési eljárások tervezése és összesítése 
 
(1) Az o nkorma nyzat a ko zbeszerze si elja ra sok lebonyolí ta sa sora n to rekszik arra, hogy a 
leheto  legsze lesebb ko rben biztosí tva legyen a verseny, tova bba  hogy az elja ra s sora n a 
leheto  legro videbb ido n belu l sor keru lhessen a szerzo de s megko te se re. Mindezeket szem 
elo tt tartva keru lhet meghata roza sra a lefolytatando  elja ra s. 

(2) Az o nkorma nyzat a beszerze se sora n a Kbt-ben szaba lyozott ba rmely elja ra st 
lefolytathatja, amennyiben a to rve nyben meghata rozott felte telek fenna llnak. 

(3) Az o nkorma nyzat a ko ltse gvete si e v eleje n, legke so bb ma rcius 31. napja ig a Kbt. 33.§ 
(1) bekezde s szerinti e ves o sszesí tett ko zbeszerze si tervet (tova bbiakban: közbeszerzési 
terv) ke szí t a szaba lyzat 3. sza mu  fu ggele ke nek formai e s tartalmi elo í ra sai szerint. A 
ko zbeszerze si terv elke szí te se e rt a bí ra lo bizottsa g elno ke felel. A ko zbeszerze si tervhez 
pe nzu gyi-beruha za si adatokat a pe nzu gyi-, a fejleszte si e s az u zemeltete si csoport 
szolga ltat. A ko zbeszerze si tervet a ke pviselo -testu let hata rozatban fogadja el. 

(4) A ko zbeszerze si terv e s mo dosí ta sainak honlapon, valamint a helyben szoka sos 
mo don to rte no  ko zze te tele e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(5) A ko zbeszerze si terv elke szí te se elo tt indí tando  elja ra sro l a ke pviselo -testu let 
hata rozatban do nt. 

(6) A ko zbeszerze si terv elfogada sa t ko veto en az o nkorma nyzat kiza ro lag olyan 
ko zbeszerze si elja ra st indí that meg, amely szerepel a ko zbeszerze si tervben. Amennyiben 
a tervezett beszerze s nem szerepel a ko zbeszerze si tervben, azt a ke pviselo -testu let 
hata rozattal hagyja jo va . 

(7) Amennyiben a beszerze snek a ko zbeszerze si tervben szereplo  adataiban va ltoza s 
ko vetkezik be, a ko zbeszerze si tervet a ke pviselo -testu let hata rozattal mo dosí tja. 

(8) Amennyiben a ko zbeszerze si tervben szereplo  beszerze st a ke pviselo -testu let nem 
kí va nja megvalo sí tani, u gy a ko zbeszerze si tervbo l a beszerze st a ke pviselo -testu let 
hata rozattal to rli. A megvalo sí ta s elmarada sa t indokolni kell. 

(9) A (6)–(8) pontban szereplo  tervmo dosí ta s elo ke szí te se e rt a bí ra lo bizottsa g felel. 

(10) A ko zbeszerze si tervet a ta rgye vet ko veto  5 e vig a szaba lyzat II. fejezet (6) pontja 
szerint meg kell o rizni. 

(11) Az o nkorma nyzat a beszerze seiro l elo zetes o sszesí tett ta je koztato t nem ke szí t. A 
ke pviselo -testu let etto l elte ro en do nthet. 

(12) Amennyiben elo zetes o sszesí tett ta je koztato  elke szí te se ro l do nt a ke pviselo -testu let, 
u gy a ta je koztato t a bí ra lo bizottsa g ke szí ti el e s a bizottsa g elno ke inte zkedik a 
ko zze te tele ro l. 



 

(13) Az e ves statisztikai o sszegeze st a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §-a szerint a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ke szí ti el e s a polga rmester 
jo va hagya sa uta n megku ldi a Ko zbeszerze si Hato sa g re sze re legke so bb a ta rgye vet ko veto  
e v ma jus 31. napja ig. 

 
V. FEJEZET 

A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága 
 

(1) A Kbt. 24. § szerinti o sszefe rhetetlense g fenn nem a lla sa ro l az e rintett szeme lynek a 
szaba lyzat 4. sza mu  fu ggele ke szerinti o sszefe rhetetlense gi e s titoktarta si nyilatkozatot 
kell tennie a ko zbeszerze si elja ra ssal kapcsolatos munka megkezde se elo tt. 

(2) A ke pviselo -testu let tagjai megva laszta sukat ko veto en az alakulo -u le s sora n, de 
legke so bb az u j ke pviselo -testu let megalakula sa t ko veto  elso  ko zbeszerze si elja ra s 
megindí ta sa elo tt a ltala nos o sszefe rhetetlense gi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a 
szaba lyzat 5. sza mu  fu ggele ke tartalmazza.  

(3) A megbí zata s sora n lefolytatott ko zbeszerze si elja ra sokban az o sszefe rhetetlense g 
fenn nem a lla sa nak biztosí ta sa a ke pviselo  feladata e s felelo sse ge. Amennyiben ba rmilyen 
o sszefe rhetetlense g fenna ll egy ke pviselo vel szemben, u gy azt halade ktalanul jeleznie kell 
a polga rmester e s a bí ra lo bizottsa g elno ke fele . 

(4) Az o sszefe rhetetlen ke pviselo  az elja ra s sora n az elo ke szí te si, do nte si 
cselekme nyekben nem vehet re szt az o sszefe rhetetlense g fenna lla sa ig. 

(5) A ko zbeszerze si elja ra s elo ke szí te se sora n a beszerze s becsu lt e rte ke t megfelelo  
ko ru ltekinte ssel kell meghata rozni. A becsu lt e rte k meghata roza sa t dokumentumokkal 
kell ala ta masztani. 

(6) A becsu lt e rte k meghata roza sa hoz szu kse ges adatgyu jte st a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ve gzi. 

(7) Az egybesza mí ta si szaba ly (Kbt. 18. §) alkalmaza sa e rdeke ben az o nkorma nyzat 
beszerze seiro l a pe nzu gyi csoport te teles nyilva ntarta st vezet az egybesza mí ta s 
elve gze se hez szu kse ges re szletezettse ggel. 

(8) A ko zbeszerze si tervben szereplo  elja ra s megindí ta sa ro l a polga rmester do nt. 

(9) Az elja ra st megindí to  aja nlati, aja nlatte teli, re szve teli felhí va st, konzulta cio ra szo lo  
felhí va st, tervpa lya zati kií ra st (tova bbiakban: felhívás) az o nkorma nyzat e rdekeit 
marade ktalanul szem elo tt tartva a bí ra lo bizottsa g ke szí ti el, az aja nlatte tel felte teleit, 
szaba lyait a bizottsa g dolgozza ki. A felhí va s elke szí te se e rt e s szaba lyszeru se ge e rt a 
bí ra lo bizottsa g elno ke felel. 

(10) Az e rte kele si szempontokro l (legalacsonyabb o sszegu  ellenszolga ltata s vagy 
o sszesse ge ben legelo nyo sebb aja nlat), illetve ezen belu l a re szszempontokro l, tova bba  a 
pe nzu gyi e s gazdasa gi, valamint mu szaki-szakmai alkalmassa gi 
minimumko vetelme nyekro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a Telepu le sfejleszte si e s 
U zemeltete si Bizottsa g do nt. 

(11) Az elke szu lt felhí va st a bí ra lo bizottsa g elno ke terjeszti a polga rmester ele  jo va hagya s 
ce lja bo l. A jo va hagya st megelo zo en a ko zbeszerze si elja ra s nem indí thato  meg. 



 

(12) Amennyiben az elja ra s sora n dokumenta cio , re szve teli dokumenta cio , elo mino sí te si 
dokumenta cio , ismerteto  (a tova bbiakban egyu tt: dokumentáció) ke szí te se re keru l sor, a 
dokumenta cio  o sszea llí ta sa e rt a bí ra lo bizottsa g elno ke felel. A dokumenta cio  mu szaki-
szakmai re sze t a Polga rmesteri Hivatal megfelelo  szakmai ke pzettse ggel rendelkezo  
u gyinte zo je a llí tja o ssze. A dokumenta cio t a ko zbeszerze si jogszaba lyokkal o sszhangban 
kell o sszea llí tani. Ko zbeszerze si szempontbo l a dokumenta cio t a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  vizsga lja felu l. A dokumenta cio  o sszea llí ta sa ba ku lso  
szake rto  is bevonhato . 

(13) Az egyes beszerze sek megvalo sí ta sa ce lja bo l lefolytatando  elja ra s fajta ja t a 
bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let a ko zbeszerze si tervben hagyja jo va . 

(14) Amennyiben az o nkorma nyzat e rdekei megkí va nja k, a Kbt. szaba lyaira figyelemmel az 
elja ra snak a ko zbeszerze si tervben meghata rozott fajta ja t a bí ra lo bizottsa g javaslata 
alapja n a ke pviselo -testu let mo dosí thatja. 

(15) A ko zbeszerze si elja ra s lebonyolí ta sa ba re szben vagy ege szben megbí za si jogviszony 
kerete ben, megfelelo  szakmai ismeretekkel rendelkezo  szeme ly vagy szervezet bevonhato . 
Feladatait e s felelo sse ge t a megbí za si szerzo de sben re szletesen ro gzí teni kell. 

(16) A (19) pont szerinti szeme ly vagy szervezet bevona sa ro l a bí ra lo bizottsa g elno ke 
do nt. 

(17) A Kbt. 29. § (1) bekezde s alapja n a ko zbeszerze si elja ra sban valo  re szve tel joga nak a 
jogszaba lyokban meghata rozottak szerinti fenntarta sa ro l a ke pviselo -testu let do nt. 

(18) A Kbt. 82. § (3) bekezde s szerinti dinamikus beszerze si rendszer le trehoza sa ro l a 
ke pviselo -testu let do nt. 

(19) A Kbt. 83. § (6) bekezde s, a 85. § (2) bekezde s, valamint a 88. § (3) bekezde s 
tekintete ben a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a polga rmester do nt. 

(20) A Kbt. 31. § (1) bekezde s szerinti ko telezo  informa cio k honlapon illetve a helyben 
szoka sos mo don to rte no  ko zze te tele e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  felel. 

(21) A Kbt. 31. § (2)-(5) bekezde sek szerinti ko telezo  ta je koztata st a polga rmester 
jo va hagya sa t ko veto en a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  adja meg. 

(22) A Kbt. 28. § (2) bekezde s szerinti panaszt vagy bejelente st a bí ra lo bizottsa g a llí tja 
o ssze e s a polga rmester jo va hagya sa t ko veto en megku ldi a Gazdasa gi Versenyhivatalnak. 

 
VI. FEJEZET 

A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályai 
 

Az eljárás megindítása 
 

(1) Az aja nlati felhí va s ko zze te tel ce lja bo l, a Ko zbeszerze si E rtesí to  Szerkeszto bizottsa ga 
(tova bbiakban: szerkesztőbizottság) re sze re elektronikus u ton to rte no  megku lde se e rt a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

 



 

Az ajánlattételi szakasz 
 
(2) A dokumenta cio t a tvevo  ce g adatait (ce g neve, cí me, ke pviselo je nek neve, 
telefonsza ma, telefaxsza ma) a dokumenta cio  a tada sakor ro gzí teni kell. A dokumenta cio  
a tada sa ro l a tve teli elismerve nyt kell ke szí teni, amit az a tvevo  ce g ke pviselo je ala í r. 

(3) A (2) pontban elo í rt adatro gzí te s kiza ro lagos ce lja, hogy az aja nlattevo k fele  a Kbt. 
elo í ra sai szerint teljesí tendo  ta je koztata si ko telezettse ge nek az o nkorma nyzat eleget 
tehessen. Egye b ce lokra az adatok nem haszna lhato k fel. Az adatve delem jogszaba lyi 
elo í ra sait biztosí tani kell. 

(4) Amennyiben az aja nlattevo  a dokumenta cio  megku lde se t ke ri, a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ko teles inte zkedni a Kbt. szaba lyai szerint. A 
megku lde st í ra sban kell dokumenta lni. 

 

(5) Az aja nlatte tel szakasza ban az elja ra s lefolytata sa val kapcsolatosan az aja nlattevo k 
a ltal ke rt kiege szí to  ta je koztata st a bí ra lo bizottsa g adja meg a Kbt. szaba lyai szerint. 

(5) Az aja nlatte tel szakasza ban a beszerze s ta rgya val kapcsolatosan az aja nlattevo k a ltal 
ke rt kiege szí to  ta je koztata st a Polga rmesteri Hivatal megfelelo  szakmai ke pzettse ggel 
rendelkezo  u gyinte zo je vagy a bí ra lo bizottsa g adja meg a Kbt. szaba lyai szerint. 

(6) Az aja nlatte teli hata rido  Kbt. 41. § (2) bekezde s szerinti meghosszabbí ta sa ro l a 
bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a polga rmester do nt. A hata rido  meghosszabbí ta sa t 
indokolni kell. 

(7) A Kbt. 41. § (3) bekezde s szerinti ta je koztata s a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  feladata. 

(8) A Kbt. 45. § (7) bekezde se szerint konzulta cio  megtarta sa ro l a polga rmester do nt. A 
konzulta cio  lebonyolí ta sa a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  feladata. 
A konzulta cio  jegyzo ko nyv forma ja ban to rte no  dokumenta la sa e rt e s a jegyzo ko nyv 
aja nlattevo k re sze re to rte no  megku lde se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  felel. 

(9) A ko zbeszerze si mu szaki leí ra s elke szí te se e rt e pí te si beruha za s e s e pí te si koncesszio  
esete n a Polga rmesteri Hivatal Telepu le sfejleszte si e s U zemeltete si csoportja nak vezeto je 
felel. A rubeszerze s, szolga ltata s-megrendele s e s szolga ltata si koncesszio  esete n a 
Polga rmesteri Hivatal beszerze s ta rgya val kapcsolatos szakmai ke pzettse ggel rendelkezo  
u gyinte zo je felel. 

(10) A ko zbeszerze si mu szaki leí ra s elke szí te se vel ku lso  szake rto  is megbí zhato . A feladat- 
e s felelo sse gi ko rt a megbí za si szerzo de sben ro gzí teni kell. 

(11) Az aja nlati biztosí te k Kbt. 59. § (5) bekezde s szerinti visszafizete se t, illetve a Kbt. 59. § 
(6) bekezde s szerinti megfizete se t a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  
kezdeme nyezi a pe nzu gyi csoport vezeto je ne l. A visszafizete sro l illetve a megfizete sro l a 
pe nzu gyi csoport vezeto je a jogszaba lyban megadott hata rido n belu l gondoskodik. 

(12) Az aja nlati felhí va s illetve a dokumenta cio  mo dosí ta sa ro l, az aja nlatte teli hata rido  
meghosszabbí ta sa ro l, az aja nlati felhí va s visszavona sa ro l a Kbt. szaba lyai szerint, a 
bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a polga rmester do nt. 



 

(13) A mo dosí ta shoz, visszavona shoz kapcsolo do , Kbt. szerinti ta je koztata si, hirdetme ny-
ko zze te teli ko telezettse g teljesí te se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  felel. 

(14) Az aja nlatokat megfelelo  gondossa ggal kell a tvenni e s o rizni. Az a tve telt í ra sban kell 
dokumenta lni. Az a tve telkor meg kell gyo zo dni arro l, hogy az aja nlat csomagola sa 
se rtetlen-e, illetve megfelel-e a felhí va sban e s a dokumenta cio ban meghata rozott 
ko vetelme nyeknek. 

(15) Az aja nlat csomagola sa ra ra  kell vezetni az a tve tel napja t e s pontos ido pontja t, 
valamint az a tvevo  ke zjegye t. 

(16) Az aja nlatok bonta sig to rte no  o rze se ro l a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  gondoskodik. 

 
Az ajánlatok felbontása 

 
(17) Az aja nlatok felbonta sa t a bí ra lo bizottsa g legala bb 2 tagja ve gzi. Amennyiben az 
elja ra st ku lso  szakember vagy szervezet – belee rtve a hivatalos ko zbeszerze si tana csado t 
is – bonyolí tja le, u gy az aja nlatok felbonta sa t ezen szakember vagy szervezet ke pviselo je 
e s a bí ra lo bizottsa g 1 tagja ve gzi. 

(18) A bonta si elja ra s to rve nyesse ge e rt e s í ra sbeli dokumenta la sa e rt a bí ra lo bizottsa g 
elno ke felel. 

(19) A bonta si elja ra sro l ke szu lt jegyzo ko nyv Kbt. 62. § (7) bekezde s szerinti 
megku lde se ro l a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  gondoskodik. 

 
Az ajánlatok elbírálása és értékelése 

 
(20) Az aja nlatok elbí ra la sa t e s e rte kele se t a bí ra lo bizottsa g ve gzi. A bí ra lati munka t teljes 
ko ru en, í ra sban kell dokumenta lni. A dokumenta la se rt a bí ra lo bizottsa g elno ke felel. 

(21) A Kbt. 76. § (1) bekezde s szerinti eredme nytelenne  nyilva ní ta sro l a bí ra lo bizottsa g 
javaslata ra a polga rmester do nt. Erro l a do nte sro l e s annak indokola sa ro l a polga rmester a 
ke pviselo -testu letet a soron ko vetkezo  u le se n ta je koztatja. 

(22) Az aja nlatok hia nyossa gait a bí ra lo bizottsa g jegyzo ko nyvben a llapí tja meg, e s a 
bí ra lo bizottsa g elno ke hia nypo tla sra hí vja fel az aja nlattevo ket. A hia nypo tla si felhí va s 
megku lde se ro l a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  gondoskodik. 

(23) A hia nyossa gok po tla sa t ko veto en a Kbt. szaba lyai, a felhí va s e s a dokumenta cio  
rendelkeze sei alapja n a bí ra lo bizottsa g formai e s tartalmi szempontbo l e rte keli az 
aja nlatokat. 

(24) A Kbt. 68. § szerinti javí ta st e s az aja nlattevo k ta je koztata sa t a bí ra lo bizottsa g ve gzi el. 

(25) A Kbt. 67. § szerinti felvila gosí ta st, tiszta za st a bí ra lo bizottsa g ke ri be az 
aja nlattevo to l. 

(26) Az aja nlatok Kbt. 69. § (1) e s (2) bekezde s e s 70. § (1) e s (2) bekezde s szerinti 
mino sí te se e s a hozza  kapcsolo do  adatok e s indokola s megke re se a bí ra lo bizottsa g 
hata sko re be tartozik. 



 

(27) Az aja nlat Kbt. 69. § (5) bekezde s e s 70. § (3) bekezde s szerint e rve nytelennek 
nyilva ní ta sa ro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let do nt. A do nte si 
javaslathoz a bí ra lo bizottsa gi tagok szeme lyes í ra sbeli indokola st ke szí tenek. 

(28) A Kbt. 69. § (8) bekezde s szerinti ta je koztata se rt a bí ra lo bizottsa g elno ke felel. 

(29) A Kbt. 74. § (1) e s (2) bekezde sei alapja n az aja nlat e rve nytelense ge ro l, valamint a 
Kbt. 75. § (1) bekezde s szerint az aja nlattevo  kiza ra sa ro l a rendelkeze sre a llo  adatok 
alapja n a bí ra lo bizottsa g do nt. A kiza ro  okok fenn nem a lla sa nak elleno rze se t a 
bí ra lo bizottsa g ve gzi el. A do nte sro l a do nte shozatalban re sztvevo  bí ra lo bizottsa gi tagok 
mindegyike í ra sbeli indokola st ke szí t. A bí ra lo bizottsa g elno ke a bí ra lo bizottsa g 
do nte se ro l a ke pviselo -testu letet a soron ko vetkezo  u le sen ta je koztatja. 

(30) A Kbt. 75. § (2) bekezde s szerinti kiza ra sro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n 
ke pviselo -testu let do nt. 

(31) A Kbt. 72. § (3) bekezde s szerinti sorsola s megtarta sa ro l a bí ra lo bizottsa g javaslata 
alapja n a polga rmester do nt. A sorsola st a bí ra lo bizottsa g bonyolí tja le a Kbt. szaba lyai 
szerint. 

(32) A Kbt. 72. § (5) bekezde s szerinti a rlejte s kezdeme nyeze se ro l a bí ra lo bizottsa g 
javaslata alapja n a polga rmester do nt. 

(33) A bí ra lo bizottsa g í ra sbeli szakve leme nyt e s do nte si javaslatot ke szí t a ke pviselo -
testu let re sze re. A bí ra lo bizottsa g bí ra latban re szt vevo  valamennyi tagja nak a bí ra latro l a 
szaba lyzat 6. sza mu  fu ggele ke t ke pezo  bí ra lati lapot kell kia llí tania. 

(34) Az elja ra s eredme nye ro l vagy eredme nytelense ge ro l a bí ra lo bizottsa g szakve leme nye 
e s do nte si javaslata alapja n a ke pviselo -testu let hata rozatban do nt. 

(35) Az aja nlattevo k Kbt. 77. § (1) bekezde s szerinti ta je koztata sa e rt a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(36) A ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  az aja nlatokro l a Kbt. 
szaba lyai szerint az elja ra s eredme nye t vagy eredme nytelense ge t ro gzí to  í ra sbeli 
o sszegeze st ke szí t, melyet a polga rmester hagy jo va .  

(37) Az o sszegeze s Kbt. 77. § (2) e s (5) bekezde sei szerinti megku lde se a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  feladata. 

 
Tájékoztató az eljárás eredményéről és a szerződés megkötése 

 
(38) A Kbt. 81. §-a szerinti ta je koztata st, a polga rmester jo va hagya sa t ko veto en a 
bí ra lo bizottsa g elno ke adja meg. 

(39) Az elja ra s eredme nye ro l vagy eredme nytelense ge ro l szo lo  ta je koztato (k) elke szí te se 
e s Kbt. szerinti ko zze te tele a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  
feladata. A ta je koztato (ka)t a ko zze te tel ce lja bo l to rte no  megku lde s elo tt a bí ra lo bizottsa g 
elno ke hagyja jo va . 

(40) A szerzo de s megko te se t a bí ra lo bizottsa g vagy a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  ke szí ti elo . 

(41) A szerzo de s Kbt. 31. § (1) bekezde se szerinti – honlapon to rte no  – ko zze te tele e rt a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felelo s. 



 

(42) Amennyiben a Kbt. egye b ta je koztato k ko zze te tele t í rja elo , azt a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ke szí ti el, e s a polga rmester jo va hagya sa t ko veto en 
ku ldi meg ko zze te tel ce lja bo l a szerkeszto bizottsa g re sze re. 

(43) Eredme nytelen elja ra s esete n u j elja ra s indí ta sa ro l a szaba lyzat IV. fejezet (5) e s (6) 
pontja nak rendelkeze seire tekintettel a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -
testu let do nt. 

 
VII. FEJEZET 

A két szakaszos eljárás lefolytatásának általános szabályai 
 

A részvételi szakasz 
 
(1) A re szve teli felhí va s ko zze te tel ce lja bo l a szerkeszto bizottsa g re sze re to rte no  
megku lde se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(2) A re szve teli dokumenta cio  ke szí te se ro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a 
polga rmester do nt. 

(3) A re szve teli dokumenta cio t illeto leg ismerteto t (a tova bbiakban egyu tt: részvételi 
dokumentáció) megva sa rlo  ce g adatait (ce g neve, cí me, ke pviselo je nek neve, telefonsza ma, 
telefaxsza ma) a dokumenta cio  a tada sakor ro gzí teni kell. A re szve teli dokumenta cio  
a tada sa ro l a tve teli elismerve nyt kell ke szí teni, amit az a tvevo  ce g ke pviselo je ala í r. 

(4) A (3) pontban elo í rt adatro gzí te s kiza ro lagos ce lja, hogy az aja nlattevo k fele  a Kbt. 
elo í ra sai szerint teljesí tendo  ta je koztata si ko telezettse ge nek az o nkorma nyzat eleget 
tehessen. Egye b ce lokra az adatok nem haszna lhato k fel. Az adatve delem jogszaba lyi 
elo í ra sait biztosí tani kell. 

(5) Amennyiben az aja nlattevo  a re szve teli dokumenta cio  megku lde se t ke ri, a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ko teles inte zkedni a Kbt. szaba lyai 
szerint. A megku lde st í ra sban kell dokumenta lni. 

 

(6) A kiege szí to  ta je koztata ssal kapcsolatosan a szaba lyzat VI. fejezet (7)–(8) pontja ban 
meghata rozottak az ira nyado k azzal, hogy aja nlatte tel szakasza helyett re szve teli szakaszt 
kell e rteni. 

(6) A Kbt. 45. § (7) bekezde se szerint konzulta cio  megtarta sa ro l a polga rmester do nt. A 
konzulta cio  lebonyolí ta sa a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  feladata. 
A konzulta cio  jegyzo ko nyv forma ja ban to rte no  dokumenta la sa e rt e s a jegyzo ko nyv 
aja nlattevo k re sze re to rte no  megku lde se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  felel. 

(7) A re szve teli felhí va s illetve a re szve teli dokumenta cio  mo dosí ta sa ro l, a re szve teli 
hata rido  meghosszabbí ta sa ro l, a re szve teli felhí va s visszavona sa ro l a Kbt. szaba lyai 
szerint, a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a polga rmester do nt. 

(8) A mo dosí ta shoz, visszavona shoz kapcsolo do , Kbt. szerinti ta je koztata si, hirdetme ny-
ko zze te teli ko telezettse g teljesí te se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  felel. 



 

(9) A re szve teli jelentkeze seket megfelelo  gondossa ggal kell a tvenni e s o rizni. Az a tve telt 
í ra sban kell dokumenta lni. Az a tve telkor meg kell gyo zo dni arro l, hogy a re szve teli 
jelentkeze s csomagola sa se rtetlen-e, illetve megfelel-e a re szve teli felhí va sban e s a 
re szve teli dokumenta cio ban meghata rozott ko vetelme nyeknek. 

(10) A re szve teli jelentkeze s csomagola sa ra ra  kell vezetni az a tve tel napja t e s pontos 
ido pontja t, valamint az a tvevo  ke zjegye t. 

(11) A re szve teli jelentkeze sek bonta sig to rte no  o rze se ro l a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  gondoskodik. 

 
A részvételi jelentkezések bontása 

 
(12) A re szve teli jelentkeze sek felbonta sa t a bí ra lo bizottsa g legala bb 2 tagja ve gzi. 
Amennyiben az elja ra st ku lso  szakember vagy szervezet – belee rtve a hivatalos 
ko zbeszerze si tana csado t is – bonyolí tja le, u gy a re szve teli jelentkeze sek felbonta sa t ezen 
szakember vagy szervezet ke pviselo je e s a bí ra lo bizottsa g 1 tagja ve gzi.  

(13) A bonta si elja ra s to rve nyesse ge e rt e s í ra sbeli dokumenta la sa e rt a bí ra lo bizottsa g 
elno ke felel. 

(14) A bonta si elja ra sro l ke szu lt jegyzo ko nyv megku lde se ro l a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  gondoskodik. 

 
A részvételi jelentkezések elbírálása és értékelése 

 
(15) A re szve teli jelentkeze sek elbí ra la sa t e s e rte kele se t a bí ra lo bizottsa g ve gzi. A bí ra lati 
munka t teljes ko ru en, í ra sban kell dokumenta lni. A dokumenta la se rt a bí ra lo bizottsa g 
elno ke felel. 

(16) A re szve teli jelentkeze sek hia nyossa gait a bí ra lo bizottsa g jegyzo ko nyvben a llapí tja 
meg, e s a bí ra lo bizottsa g elno ke hia nypo tla sra hí vja fel a jelentkezo ket. A hia nypo tla si 
felhí va s megku lde se ro l a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  
gondoskodik. 

(17) A hia nyossa gok po tla sa t ko veto en a Kbt. szaba lyai, a re szve teli felhí va s e s a re szve teli 
dokumenta cio  rendelkeze sei alapja n a bí ra lo bizottsa g formai e s tartalmi szempontbo l 
e rte keli a re szve teli jelentkeze seket. 

(18) A re szve teli jelentkeze sek Kbt. 67. § szerinti hia nypo tla sa vagy felvila gosí ta s ke re se a 
bí ra lo bizottsa g hata sko re be tartozik. 

(19) A Kbt. 74. § (1) e s (3) bekezde sei alapja n a re szve teli jelentkeze s e rve nytelense ge ro l, 
valamint a Kbt. 75. § (1) bekezde se szerint a jelentkezo k kiza ra sa ro l a rendelkeze sre a llo  
adatok alapja n a bí ra lo bizottsa g do nt. A do nte sro l a do nte shozatalban re sztvevo  
bí ra lo bizottsa gi tagok mindegyike í ra sbeli indokola st ke szí t. A bí ra lo bizottsa g elno ke a 
bí ra lo bizottsa g do nte se ro l a ke pviselo -testu letet a soron ko vetkezo  ke pviselo -testu leti 
u le sen ta je koztatja. 

(20) A Kbt. 75. § (2) bekezde s szerinti kiza ra sro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a 
ke pviselo -testu let do nt. 

(21) A bí ra lo bizottsa g a re szve teli szakaszra vonatkozo an í ra sbeli szakve leme nyt e s 
do nte si javaslatot ke szí t a ke pviselo -testu let re sze re. A bí ra lo bizottsa g bí ra latban re szt 
vevo  valamennyi tagja nak a bí ra latro l bí ra lati lapot kell kia llí tania. 



 

(22) A re szve teli szakasz eredme nye ro l vagy eredme nytelense ge ro l a bí ra lo bizottsa g 
szakve leme nye e s do nte si javaslata alapja n a ke pviselo -testu let hata rozatban do nt. 

(23) A re szve teli jelentkezo k Kbt. 77. § (1) bekezde s szerinti ta je koztata sa e rt a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(24) A ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  a re szve teli jelentkeze sekro l a 
Kbt. szaba lyai szerint a re szve teli szakasz eredme nye t vagy eredme nytelense ge t ro gzí to  
í ra sbeli o sszegeze st ke szí t, melyet a polga rmester hagy jo va . Az o sszegeze s Kbt. 77. § (2) 
e s (5) bekezde sei szerinti megku lde se a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  feladata. 

(27) Eredme nytelen re szve teli szakasz esete n u j elja ra s indí ta sa ro l a szaba lyzat IV. fejezet 
(5) e s (6) pontja nak rendelkeze seire tekintettel a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a 
ke pviselo -testu let do nt. 

 
A két szakaszos eljárás ajánlattételi szakasza 

 
(28) Az aja nlatte teli felhí va s megku lde se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  felel. 

(29) Az aja nlatte teli szakaszra a VI. fejezet vonatkozo  rendelkeze seit kell megfelelo en 
alkalmazni azzal, hogy aja nlati felhí va s helyett aja nlatte teli felhí va st kell e rteni. 

(30) A Kbt. 84. § (4) e s (5) bekezde sei szerinti keretsza m e s a rangsorola s mo dja nak 
meghata roza sa ra a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let jogosult. 

 
VIII. FEJEZET 

A versenypárbeszéd lefolytatásának különös szabályai 
 

(1) A Kbt. 101. § (1) bekezde s szerinti pa rbesze d lefolytata sa ra a szaba lyzat IX. fejezet 
(1)–(11) pontjai ira nyado k azzal, hogy ta rgyala s helyett pa rbesze det kell e rteni. 

(2) A megolda si javaslatnak a Kbt. 105. § (5) bekezde s alapja n to rte no  e rve nytelenne  
nyilva ní ta sa ro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let do nt. 

(3) A ve gso  aja nlat megte tele re az aja nlattevo ket a Kbt. 107. § (1) bekezde s szerint a 
bí ra lo bizottsa g szo lí tja fel. 

(4) A Kbt. 107. § (2) bekezde s tekintete ben a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a 
polga rmester do nt. 

(5) A ve gso  aja nlat e rve nytelense ge ro l a Kbt. rendelkeze sei szerint a bí ra lo bizottsa g do nt. 
A do nte sro l a do nte shozatalban re sztvevo  bí ra lo bizottsa gi tagok mindegyike í ra sbeli 
indokola st ke szí t. A bí ra lo bizottsa g elno ke a bí ra lo bizottsa g do nte se ro l a ke pviselo -
testu letet a soron ko vetkezo  ke pviselo -testu leti u le sen ta je koztatja. 

(6) A versenypa rbesze dre egyebek tekintete ben a ke t szakaszos elja ra s lefolytata sa nak 
szaba lyait kell megfelelo en alkalmazni. 

 



 

IX. FEJEZET 
A tárgyalásos eljárás lefolytatásának szabályai 

 
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás  

 
(1) A hirdetme ny ko zze te tele vel indulo  ta rgyala sos elja ra sra a szaba lyzat VII. fejezete nek 
szaba lyait kell megfelelo en alkalmazni. 

(2) A ta rgyala s(ok) menete nek re szletes szaba lyait a Kbt. rendelkeze seit figyelembe ve ve, 
a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let hata rozza meg. 

(3) A ta rgyala s(oka)t a bí ra lo bizottsa g folytatja le. 

(4) A ta rgyala s(ok) sora n a ko zbeszerze si szaba lyok betarta sa t a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felu gyeli. 

(5) A ta rgyala s(ok)ro l szo lo  jegyzo ko nyv elke szí te se e rt e s megku lde se e rt a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(6) Az aja nlattevo k Kbt. 90. § (3) bekezde s szerinti le tsza ma nak vagy keretsza ma nak, 
valamint a Kbt. 90. § (4) bekezde s szerinti rangsorola s mo dja nak meghata roza sa ra a 
bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let jogosult. 

 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

 
(7) A Kbt. 95. § (2) bekezde s szerint aja nlatte telre felke rt aja nlattevo k sza ma t e s 
szeme lye t a ke pviselo -testu let hata rozza meg. 

(8) Az aja nlattevo k szeme lye re javaslatot tehet: 

a) a polga rmester 
b) a ke pviselo -testu let tagja 
c) a ke pviselo -testu let bizottsa ga nak tagja 
d) a bí ra lo bizottsa g tagja. 

(9) A ta rgyala s(ok) menete nek re szletes szaba lyait a Kbt. rendelkeze seit figyelembe ve ve, 
a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let hata rozza meg. 

(10) A ta rgyala s(oka)t a bí ra lo bizottsa g folytatja le. 

(11) A ta rgyala s(ok) sora n a ko zbeszerze si szaba lyok betarta sa t a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felu gyeli. 

(12) A ta rgyala s(ok)ro l szo lo  jegyzo ko nyv elke szí te se e rt e s megku lde se e rt a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(13) A Kbt. 100. § szerinti ko telezo  ta je koztata s o sszea llí ta sa e rt a bí ra lo bizottsa g felel. A 
ta je koztata st a polga rmester jo va hagya sa t ko veto en a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  ku ldi meg a Ko zbeszerze si Do nto bizottsa g re sze re. 

(14) A Kbt. 96. § (2) bekezde s alapja n a dokumenta cio  ke szí te se ro l a bí ra lo bizottsa g 
javaslata alapja n a polga rmester do nt. 

(15) A kiege szí to  ta je koztata ssal kapcsolatosan a szaba lyzat VI. fejezet (7)–(8) pontja ban 
meghata rozottak az ira nyado k. 



 

(16) Az aja nlatte teli hata rido  e s a dokumenta cio  mo dosí ta sa ra, az aja nlatte teli felhí va s 
visszavona sa ra e s az ezekkel kapcsolatos ta je koztata si e s hirdetme ny-ko zze te teli 
ko telezettse g teljesí te se re a szaba lyzat VI. fejezet (15)–(16) pontja ban meghata rozottak az 
ira nyado k. 

(17) A Kbt. 99. § (3) bekezde s c) pontja alapja n a kiza ro  okok fenn nem a lla sa nak 
elleno rze se t a bí ra lo bizottsa g ve gzi el. 

 
X. FEJEZET 

Az építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályok 
 

(1) Az elja ra st megindí to  hirdetme ny ko zze te tel ce lja bo l, a szerkeszto bizottsa g re sze re 
to rte no  megku lde se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(2) Az elja ra s eredme nye ro l vagy eredme nytelense ge ro l szo lo  ta je koztato  elke szí te se re e s 
ko zze te tele re a szaba lyzat VI. fejezete nek (48) pontja ban meghata rozottak az ira nyado k. 

(3) A Kbt. 111. § (6) bekezde se ben foglaltakro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a 
ke pviselo -testu let do nt. 

(4) Egyebek tekintete ben a szaba lyzatnak a lefolytatando  elja ra s tí pusa ra vonatkozo  
elo í ra sai az ira nyado k. 

 
XI. FEJEZET 

A tervpályázati eljárás szabályai 
 

(1) A pa lya zo k a tervpa lya zati elja ra sok szaba lyairo l szo lo  305/2011. (XII. 23.) Korm. 
Rendelet (e fejezetben a tova bbiakban: Rendelet) 22. § (2) bekezde se szerinti le tsza ma nak 
vagy keretsza ma nak, valamint a Rendelet 22. § (3) bekezde se szerinti rangsorola s 
mo dja nak meghata roza sa ra a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let 
jogosult. 

(2) A Rendelet 24. § (2) bekezde se szerint az elja ra sban valo  re szve telre meghí vott 
aja nlattevo k megjelo le se re a ke pviselo -testu let jogosult. 

(3) A tervpa lya zati kií ra st ko zze te tel ce lja bo l a szerkeszto bizottsa g re sze re a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ku ldi meg. 

(4) Az elja ra s eredme nye ro l vagy eredme nytelense ge ro l szo lo  ta je koztato  elke szí te se e s 
ko zze te tel ce lja bo l a szerkeszto bizottsa g re sze re to rte no  megku lde se a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  feladata. 

 
XII. FEJEZET 

A keretmegállapodásos eljárás szabályai 
 

(1) A keretmega llapoda sos elja ra s elso  re sze sora n a va lasztott elja ra s szaba lyait kell 
megfelelo en alkalmazni. 

(2) Az aja nlattevo k Kbt. 109. § (3) bekezde s szerinti keretsza ma ro l valamint a 
keretmega llapoda s ideje ro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a ke pviselo -testu let do nt. 

(3) Az elja ra s ma sodik re sze t a bí ra lo bizottsa g folytatja le. 



 

(4) A konzulta cio ra szo lo  felhí va s megku lde se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  felel. 

(5) A Kbt. 30. § (2) bekezde s szerinti ta je koztato  elke szí te se e rt e s ko zze te tel ce lja bo l a 
szerkeszto bizottsa g re sze re to rte no  megku lde se e rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  felel. 

(6) A Kbt. 110. § (5) bekezde se szerinti aja nlatte teli felhí va s megku lde se e rt a 
ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(7) A Kbt. 109. § (5) bekezde se szerinti e rtesí te s lebonyolí ta sa e rt a bí ra lo bizottsa g elno ke 
felel. 

 

XIII. FEJEZET 
A nemzeti eljárásrend szabályai 

 
(1) A nemzeti elja ra srend hata lya ala  tartozo  ko zbeszerze sek esete ben a Kbt. elo í ra sai 
(Kbt. 121. § - 123. §) e s hivatkoza sai alapja n a szaba lyzat vonatkozo  fejezetei megfelelo en 
alkalmazando ak az ala bbi pontok figyelembeve tele vel. 

(2) A Kbt. 122. § (1) bekezde se szerint az aja nlatte teli felhí va st ko zze te tel ce lja bo l a 
szerkeszto bizottsa g re sze re a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ku ldi 
meg elektronikus u ton. 

(3) A Kbt. 122. § (7) bekezde s a) pontja, illetve a Kbt. 122/A. § (1) bekezde se szerint 
aja nlatte telre felke rt aja nlattevo k sza ma t e s szeme lye t a ke pviselo -testu let hata rozza meg 
azzal, hogy legala bb ha rom, – leheto leg ku lo no sen mikro-, kis- vagy ko ze pva llalkoza snak 
mino su lo  - az elo í rt alkalmassa gi felte teleket az aja nlatke ro  megí te le se szerint teljesí teni 
ke pes gazdasa gi szereplo t kell felke rni. 

(4) Az aja nlattevo k szeme lye re javaslatot tehet: 

a) a Polga rmester 
b) a Ke pviselo -testu let tagja 
c) a Ke pviselo -testu let bizottsa ga nak tagja 
d) a bí ra lo bizottsa g tagja 

 
(5) A Kbt. 122. § (7) bekezde s a) pontja, illetve a Kbt. 122/A. §-a szerinti ko zbeszerze si 
elja ra sok esete ben az elja ra s eredme nye ro l vagy eredme nytelense ge ro l a bí ra lo bizottsa g 
szakve leme nye, illetve javaslata alapja n a polga rmester do nt. Eredme nytelen elja ra s 
esete n az u j elja ra s megindí ta sa ro l szinte n a polga rmester do nt. A polga rmester a 
do nte sekro l a ke pviselo -testu letet a soron ko vetkezo  ke pviselo -testu leti u le sen 
ta je koztatja. 

(6) A Kbt. 122. § (9) bekezde s alapja n a re szve tel joga nak fenntarta sa ro l a bí ra lo bizottsa g 
javaslata ra a ke pviselo -testu let do nt, kive ve a Kbt. 122. § (7) bekezde s a) pontja szerinti 
elja ra sokat, amelyek esete ben a polga rmester do nt. 

(7) A Kbt. 123. § (1) bekezde s szerinti o na llo  elja ra si szaba lyok kialakí ta sa nak 
leheto se ge ro l a bí ra lo bizottsa g javaslata ra a ke pviselo -testu let do nthet. 

(8) Amennyiben a (6) pont alapja n o na llo  elja ra si szaba lyok kialakí ta sra keru lnek, a Kbt. 
123. § (2) bekezde se szerinti elja ra st megindí to  felhí va st ko zze te tel ce lja bo l a 
szerkeszto bizottsa g re sze re a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ku ldi 
meg elektronikus u ton. 



 

(9) A Kbt. 123. § (9) bekezde s szerinti ta je koztata se rt a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  felel. 

(10) A ta rgyala sos elja ra s esete n a szaba lyzat IX. fejezet (1)–(11) pontjai az ira nyado ak. 

 
XIV. FEJEZET 

Szolgáltatási koncesszióval kapcsolatos különös szabályok 
 

(1) A Ko zbeszerze si Hato sa got Kbt. 9. § (1) bekezde s i) e s j) pontjai szerinti esetben a 
Polga rmester jo va hagya sa t ko veto en a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott 
u gyinte zo  ta je koztatja. 

 
 

XV. FEJEZET 
A szerződés módosítása és teljesítése 

 
(1) A szerzo de s Kbt. 132. § szerinti mo dosí ta sa ro l a ke pviselo -testu let do nt. 

(2) A Kbt. 128. § (3) bekezde sben meghata rozott – az alva llalkozo  szeme lye t e rinto  
mo dosí ta shoz to rte no  – hozza ja rula st a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a polga rmester 
adja meg. A bí ra lo bizottsa g a javaslata t megelo zo en e bekezde s alapja n megvizsga lja a 
teljesí te sbe bevonni kí va nt alva llalkozo  alkalmassa ga t. 

(3) A Kbt. 130. § (1) bekezde s szerinti nyilatkozat megte tele e rt illetve a Kbt. 130. § (2) 
bekezde s szerinti igazola s kiada sa e rt a polga rmester felelo s. 

(4) A Kbt. 31. § (1) bekezde s szerinti – honlapon to rte no  – ko zze te tele rt a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  felel. 

(5) A szerzo de s szerinti ellenszolga ltata s a Kbt. 130. § (3) – (6) bekezde sei szerinti, illetve 
az e pí te si beruha za sok ko zbeszerze se nek re szletes szaba lyairo l szo lo  306/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezde se szerinti hata rido n belu l to rte no  teljesí te se e rt a 
Pe nzu gyi e s Ado csoport vezeto je felel. 

(6) Az e pí te si beruha za sok ko zbeszerze se nek re szletes szaba lyairo l szo lo  306/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 10. § szerinti elleno rze si feladat teljesí te se e rt hata sko rto l fu ggo en a 
Telepu le sfejleszte si e s U zemeltete si csoport vezeto je felel. 

(7) A szerzo de s Kbt. 125. § (5) bekezde se e s 129. § (8) bekezde se szerinti felmonda sa ro l 
a Ke pviselo -testu let do nt. 

(8) A Kbt. 30. § (4) bekezde s szerinti ta je koztato t a ko zbeszerze sek koordina la sa val 
megbí zott u gyinte zo  ke szí ti el, majd a Polga rmester jo va hagya sa t ko veto en ko zze te tel 
ce lja bo l megku ldi a szerkeszto bizottsa g re sze re. 

 
XVI. FEJEZET 

A közbeszerzések ellenőrzése 
 

(1) A ko zbeszerze sekkel kapcsolatos feladatok, ko telezettse gek e s elo í ra sok betarta sa nak 
e s ve grehajta sa nak elleno rze se e rt az o nkorma nyzat belso  elleno ri feladattal megbí zott 
szeme lye felel. 

(2) A ko zbeszerze sekkel kapcsolatos elleno rze si feladatai az ala bbiakra terjednek ki: 



 

a) a Kbt-ben elo í rt szaba lyoza si, terveze si, adatszolga ltata si ko telezettse gek 
teljesí te se nek elleno rze se; 
b) a ko zbeszerze si elja ra sokkal kapcsolatos dokumenta la si ko telezettse gek e s a jelen 
szaba lyzatban meghata rozottak betarta sa nak elleno rze se; 
c) a ko zbeszerze si elja ra s to rve nyesse gi e s szaba lyszeru se gi elleno rze se. 

 
(3) Su lyos szaba lytalansa g (hia nyossa g, jogse rte s, mulaszta s) e szlele se, felta ra sa esete n 
ko teles halade ktalanul, í ra sban, egyideju leg ta je koztatni a Polga rmestert e s a 
bí ra lo bizottsa g elno ke t. 

 
XVII. FEJEZET 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai 
 

(1) A Kbt. 137. § (1) bekezde s szerinti jogorvoslati elja ra s megindí ta sa ro l e s a 139. § (5) 
bekezde s szerinti visszavona sa ro l a ke pviselo -testu let do nt. 

(2) Jogorvoslati elja ra s sora n az o nkorma nyzatot u gyve d e s ko zbeszerze si ke pzettse ggel 
rendelkezo  szeme ly ke pviseli. 

(3) A jogorvoslati ke relem elke szí te se, a Ko zbeszerze si Do nto bizottsa g re sze re to rte no  
megku lde se e s esetleges hia nypo tla sa a (2) pontban meghata rozott szeme lyek feladata. A 
ke relmet megku lde se elo tt a polga rmester hagyja jo va . 

(4) A ke relemmel indí tott elja ra s igazgata si dí ja nak megfizete se t a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  a polga rmester jo va hagya sa t ko veto en kezdeme nyezi 
a Pe nzu gyi e s Ado csoport vezeto je ne l. A dí j megfizete se ro l a Pe nzu gyi e s Ado csoport 
vezeto je gondoskodik. 

(5) A Ko zbeszerze si Do nto bizottsa g ve gze se nek e s e rdemi hata rozata nak bí ro sa gi 
felu lvizsga lata t a (2) pontban meghata rozott szeme lyek javaslata alapja n a Ke pviselo -
testu let kezdeme nyezheti. 

(6) A keresetlevelet a (2) pontban meghata rozott szeme lyek ke szí tik el e s a Polga rmester 
jo va hagya sa t ko veto en benyu jtja k Ko zbeszerze si Do nto bizottsa ghoz. 

(7) Az elso  fokon elja ro  bí ro sa g hata rozata ellen benyu jtando  fellebbeze sro l a (2) pontban 
meghata rozott szeme lyek javaslata alapja n a Ke pviselo -testu let do nt. 

(8) A Kbt. 166. § (2) bekezde s szerinti orvosla sro l a (2) pontban meghata rozott 
szeme lyek javaslata alapja n a Ke pviselo -testu let do nt. 

(9) A Kbt. 166. § (3)–(5) bekezde sei szerinti ta je koztata st a (2) pontban meghata rozott 
szeme lyek ke szí tik el e s a Polga rmester jo va hagya sa t ko veto en megku ldik a Ko zbeszerze si 
Hato sa g re sze re.  

 



 

XVIII. FEJEZET 
A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő és az úgynevezett „in house” 

beszerzésekre vonatkozó előírások 
 

(1) A ko zbeszerze si e rte khata rt el nem e ro  beszerze snek mino su l a Kbt. Harmadik re sze 
szerinti nemzeti elja ra srend e rte khata rait el nem e ro  e rte ku  beszerze s. 

(2) Az 1. pontban hivatkozott – 3,0 millio  Ft e rte khata rt meghalado  – beszerze sek esete n 
legala bb ha rom a raja nlatot kell beke rni, kive ve az azonnali beavatkoza st ige nylo  
beszerze seket abban az esetben, ha ko zvetlen e letvesze ly, mu ko de ske ptelense g 
elha rí ta sa ro l van szo . 

(3) A beszerze si elja ra s elo ke szí te se t e s lebonyolí ta sa t a Polga rmesteri Hivatal 
Telepu le sfejleszte si e s U zemeltete si csoportja ve gzi. 

(4) Alternatí v aja nlatok elbí ra la sa ban az illete kes szakbizottsa g e s a Pe nzu gyi e s 
Gazdasa gfejleszte si Bizottsa g elo zetes ve leme nye nek ismerete ben a Polga rmester do nt.  

(5) Azonos mu szaki tartalmu  aja nlatok esete ben a legalacsonyabb o sszegu  aja nlatot ado  
ce ggel vagy szervezettel kell szerzo de st ko tni e s a beszerze st megvalo sí tani. 

(6) A 3,0 millio  Ft e rte khata rt el nem e ro  beszerze sekro l a Polga rmester do nt. 

(7) A Kbt. 9. § (1) bekezde s k) pontja szerinti, u gynevezett „in house” beszerze sekro l – 
amelyek a Kbt. hata lya alo li kive telt ke peznek - a Telepu le sfejleszte si e s U zemeltete si 
Bizottsa g do nt.  

 
XIX. FEJEZET 

Záró rendelkezések 
 

(1) Az o nkorma nyzat ko zbeszerze seit bonyolí to  szervezeti egyse gek e s szeme lyek 
ko telesek a vonatkozo  jogszaba lyok e s a jelen szaba lyzat elo í ra sait a ttanulma nyozni, 
e rtelmezni e s az azokban foglaltak szerint a to lu k elva rhato  gondossa ggal elja rni. 
 
(2) A jelen szaba lyzat rendelkeze seit a hata lybale pe s uta n megkezdett beszerze sekre kell 
alkalmazni. A jelen szaba lyzatban nem szaba lyozott ke rde sekben a Kbt. e s a kapcsolo do  
jogszaba lyok rendelkeze seit kell alkalmazni. 
 
 
Kelt: Algyo , 2015. ma rcius 26. 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 polga rmester jegyzo  

 
  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
111/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Előterjesztés napirendre vétele 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 52. pontként napirendjére veszi a 
„KEOP 5.5.0/A Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” tárgyú előterjesztést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
112/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. évi közbeszerzési terv 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „2015. évi közbeszerzési terv” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 2015. évi 
közbeszerzési tervet. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
113/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi tavaszi algyői Egészséghetekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Tájékoztató a 2015. évi tavaszi algyői 
Egészséghetekről” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. évi tavaszi Egészséghetekről szóló tájékoztatót 
elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az Egészséghetek programja és szűrővizsgálatai az 
előterjesztés „A” pontjában meghatározottak szerinti tartalommal valósuljanak meg. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin Egészségügyi Kerekasztal koordinátor 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
114/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyeviép Nonprofit Kft 2015. évi fejlesztési tervének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép NKft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyeviép NKft. ügyvezető „A 
Gyeviép Nonprofit Kft 2015. évi fejlesztési tervének elfogadása” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft 2015. évi fejlesztési tervét 
elfogadja, a JCB 8026 mini-kotró (a Terra Hungária Építőgép Kft. ajánlata szerinti 
tartozékokkal) vásárlásához 11.000.000,- Ft fejlesztési támogatást biztosít a költségvetés 
Fejlesztési céltartalék sora terhére. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyeviép NKft. ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
115/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Vizsgálat eredménye a termálkút közbeszerzésével kapcsolatban 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezető 
„Vizsgálat eredménye a termálkút közbeszerzésével kapcsolatban” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az előterjesztésben leírtakat azzal, 
hogy felkéri a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, rendkívüli bizottsági ülés 
keretében pontosan határozza meg közbeszerzések átvilágításának területeit, majd jelezze azt 
a hivatal felé. 
Felelős: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
Határidő: 2015. április 10.  
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft. ügyvezető 
4. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
116/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút tartályok beszerzésének elindítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezető 
„Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút tartályok beszerzésének elindítása” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
Gyevitur Kft. tájékoztatását a Borbála Gyógyfürdő termálvizes kút tartályok ügyében, a 
módosított közbeszerzési ajánlattételi felhívásban leírtakkal egyet ért. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy az új termálvizes kút tartályaira vonatkozó vízjogi 
létesítési engedély, valamint a műszaki ellenőr arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a 
módosított ajánlattételi felhívás kiírható, kerüljön feltöltésre a hivatali szerver 
képviselők által elérhető felületére jelen előterjesztés kiegészítéseként. 

3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester asszonyt, hogy Ökrös 
Erika ügyvezető által részére továbbított vízjogi létesítési engedélyt, valamint műszaki 
ellenőri nyilatkozatot e-mail-en küldje meg a képviselők részére. 

4. A Képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, hogy 
2015. március 31. napjáig nevezze meg a közbeszerzési eljárásra meghívott 
résztvevőket (pályázókat). 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Gyevitur Kft. ügyvezető 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
117/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút záró vizsgálata, gyógyvízzé történő 

minősítéshez, egyéb kötelező éves bevallásokhoz szükséges vízvizsgálat 
elvégeztetése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26-án tartott ülésén megtárgyalta a 
Gyevitur Kft. „Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút záró vizsgálata, gyógyvízzé történő 
minősítéshez, egyéb kötelező éves bevallásokhoz szükséges vízvizsgálat elvégeztetése” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a 
Gyevitur Kft tájékoztatását a Borbála Gyógyfürdő új termálvizes kút záró vizsgálata, 
gyógyvízzé történő minősítéshez,  és  az egyéb kötelező éves bevallásokhoz szükséges 
vízvizsgálat elvégeztetése ügyében. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2.300.000 forintfejlesztési támogatást nyújt a 
Gyevitur Kft részére, az új termálkút vízvizsgálatainak elvégeztetésére, a 2014. évben 
termálkút fúrásra elkülönített Céltartalék terhére.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
118/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla vonatkozásában 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2015. március 26-án tartott ülésén megtárgyalta a 
Gyevitur Kft. „Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla vonatkozásában” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
Gyevitur Kft tájékoztatóját a megnövekedett fűtési költségek vonatkozásában, és 4.724.067,- 
Ft működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, a társaság likviditásának biztosítása 
érdekében a költségvetés Általános Tartalék sora terhére. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
119/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő wellness- és uszodafejlesztésére komplex 

fürdővezetői javaslat, összefoglaló, kiegészítve uszodafejlesztés TAO, 
kiemelt sportági támogatottság leírásával, élményfürdő jellegű fejlesztési 
irányokkal 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Gyevitur Kft. „Borbála Gyógyfürdő wellness- és uszodafejlesztésére komplex fürdővezetői 
javaslat, összefoglaló, kiegészítve uszodafejlesztés TAO, kiemelt sportági támogatottság 
leírásával, élményfürdő jellegű fejlesztési irányokkal” tárgyban készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy készüljön átfogó fürdőfejlesztési 
koncepció kalkulált költségekkel, határidőkkel és a megvalósítással keletkező várható 
bevételekkel és költségmegtakarításokkal. 

2. A Képviselő-testület fontosnak tartja a fürdőfejlesztést, ennek érdekében kéri, hogy a 
település vezetői, a szakbizottságok bevonásával keressék fel Algyő öt legnagyobb 
adózóját a TAO-ból származó bevételekkel kapcsolatban és az egyeztetésekről 
tájékoztassák a Képviselő- testületet.  

3. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft-t, készítsen előterjesztés azzal kapcsolatban, 
hogy miként lehetne növelni a Borbála Gyógyfürdő látogatottságát fejlesztések nélkül. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft.  
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
120/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, szauna fejlesztés meglévő egység átalakításával 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Gyevitur Kft. „Borbála Gyógyfürdő, szauna fejlesztés meglévő egység átalakításával” tárgyban 
készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a 
Gyevitur Kft. tájékoztatását a Borbála Gyógyfürdő szauna fejlesztéséről.  

2. A Képviselő-testület kivitelezési forgatókönyv összeállítását kéri, mely pontosan 
tartalmazza a kivitelezés időpontját, időtartamát. 

3. A Képviselő-testület utasítja a Gyevitur Kft-t, hogy az előírásoknak megfelelően 
válassza ki a kivitelezőket, továbbá egyeztessen minden lépést a hivatal 
Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport megbízott munkatársával. 

4. A Képviselő-testület 10.237.325,- forint fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft. 
részére, a Borbála Gyógyfürdő szauna fejlesztési elképzeléseire, a 2015. évi 
költségvetés céltartalék sora terhére. 

5. A Képviselő-testület 2.764.077,- forint működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft. 
részére, a beruházás ÁFA vonzatának finanszírozására, visszafizetési kötelezettséggel a 
2015. évi költségvetés Általános Tartalék sora terhére.  
A működési támogatás visszafizetésének határideje: 2015. december 31. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
121/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, kamerarendszer bővítése, vendégek számára 

elérhető szabad internetsáv kiépítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26-án tartott ülésén megtárgyalta a 
Gyevitur Kft. „Borbála Gyógyfürdő, kamerarendszer bővítése, vendégek számára elérhető 
szabad internetsáv kiépítése” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a 
Gyevitur Kft. tájékoztatását a Borbála Gyógyfürdő, kamerarendszer bővítése, vendégek 
számára elérhető szabad internetsáv kiépítése ügyében. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a tervezett fejlesztésekhez legalább három árajánlat 
bekérése történjen meg a Gyevitur Kft. részéről. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 924.000,- forint fejlesztési támogatást nyújt a 
Gyevitur Kft részére, az Általános Fejlesztési tartalék terhére.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
122/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta 
a Gyevitur Kft. „Gyevitur Kft alapító okiratának módosítása” tárgyban készült előterjesztést, és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyevitur Kft tevékenységi köreiben 
bekövetkezett változtatásokat, és felhatalmazza a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a Kft alapító okiratának módosítása ügyében. 

2. A Képviselő-testület kéri a Gyevitur Kft. alapító okirata ügyvezetőre vonatkozó 
bekezdésének kiegészítését azzal, hogy „az ügyvezetői tisztség pályázati eljárás 
keretében kerülhet betöltésre”. 

3. A Gyevitur Kft alapító okirata jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft. 
4. Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

122/2015. (III.26.) Kt. határozat melléklete 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
A GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Kft. 2006.01.16. napján kelt – 2006.03.01. és 
2007.07.23., 2009.07.06., 2012.03.01., 2012.05.23., 2013.04.15., 2015.02.23., valamint 
2015.03. 26. napján módosított – alapító okirata egységes szerkezetben az alábbi: 
(A vastagon szedett szövegrész tartalmazza a módosítást.) 
 

I. 
A társaság neve, székhelye, telephelye(i) 

 
1. A társaság cégneve: 
GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaság rövidített neve: 
GYEVITUR Kft.  
 
2. A társaság székhelye: 
6750 Algyő, Téglás u. 151. 
 
3. A társaság telephelye: 
6750 Algyő, Sport u. 9. 
6750 Algyő, 01721/5. hrsz. 
6750 Algyő, Kastélykert u. 42. 
 

II. 
A társaság tevékenységi körei 

 
Fő tevékenység: 
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
 
Egyéb tevékenységek: 
35.14 Villamosenergia-kereskedelem 
35.30 Gőzellátás, légkondicionális 
55.10 Szállodai szolgáltatás 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30 Kempingszolgáltatás 
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
56.10 Éttermi-, mozgó vendéglátás 
56.21 Rendezvényi étkeztetés 
56.29 Egyéb vendéglátás 
56.30 Italszolgáltatás 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlankezelés 
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
79.12 Utazásszervezés 
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
85.59 M.n.s. egyéb oktatás 
86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 



 

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
 
 
A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában végez. Az engedélyhez 
kötött tevékenységhez szükséges hatósági engedélyt a tevékenység megkezdésekor a 
cégbírósághoz be kell nyújtani.  
 

III. 
A társaság alapítója 

 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Székh.: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.,  
törzsszám: 3503,  
adószám: 15726975-2-06,  
KSH számjel: 15726975-8411-321-06,  
képv.: Molnár Áron Polgármester 
 

IV. 
A társaság törzstőkéje 

 
A társaság törzstőkéje 11.310.000,- (tizenegymillió-háromszáztízezer) forint, amely 
3.000.000,- (hárommillió) forint készpénzből, valamint 8.310.000,- (nyolcmillió-
háromszáztízezer) forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 
 
A nem pénzbeli hozzájárulás a tulajdonosnak a társasággal szemben tulajdonosi hitel (tagi 
kölcsön) jogcímén fennálló 8.310.000,- (nyolcmillió-háromszáztízezer) forint, a társaság 
részére átruházott követelése. 
 
Az alapító az alapításkor a pénzbeli hozzájárulás összegét a társaság számlájára befizette. 
 
Az alapító a törzstőke emelés során szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében 
a társaság rendelkezésére bocsátotta.  
 

V.  
A társaság időtartama 

 
A társaság időtartama: 
A társaság határozatlan időtartamra jön létre.  
 

VI. 
A társaság szervezete 

 
 
A/ Az Alapító 
1. A társaság egyszemélyes társaság. Ennek megfelelőn taggyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az Alapító dönt. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító 
vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik 
hatályossá.  

 



 

2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,  
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása, 
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által, 
- az elővásárlásra jogosult személy kijelölése, 
- az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása, 
- eredménytelen árverés esetén a döntés az üzletrészről, 
- üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
- a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat, 
- a 3:123 §-ában foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása 
- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
- a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével 
vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1], illetve élettársával köt, 
- a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések 
érvényesítése, 
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése, 
- az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása, 
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása,  
- alapító okirat módosítása, 
- a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 
- törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása, 
- törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése, 
- törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányáról 
való eltérés megállapítása, 
- törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása, 
- döntés olyan beruházásról, melynek összege az 1.000.000,- (egymillió) forintot meghaladja, 
- mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utal. 
 
A legfőbb szerv ülése nyilvános. A legfőbb szer ülésén a társaság vezető tisztségviselői és a 
felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt. 
 
Az Alapító által hozott határozatokat az ügyvezető köteles a Határozatok Könyvébe a 
meghozatalt követően haladéktalanul bevezetni.  
 
 
B/ Ügyvezető: 
 
A társaság ügyvezetője 2015.03.01. napjától határozatlan időtartamra Ökrös Erika (szül.: 
Szeghalom, 1979.06.06., an.: Vezsenyi Zsófia, adóazonosító jele: 8410634945) 6750 Algyő, 
Kastélykert u. 130. szám alatti lakos. 
 
Az ügyvezető látja el a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét harmadik 
személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt.  
Az ügyvezető munkaviszony alapján látja el az ügyvezetést. 
Az ügyvezetői tisztség pályázati eljárás keretében kerülhet betöltésre. 



 

 
Az ügyvezetőre a Ptk. 3:21. - 3:25 §-aiban, a 3:112., 3:115, 3:116.§-aiban, valamint a Ctv. 9/B § 
- 9/E §-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 
C./ Felügyelő Bizottság: 
A társaság felügyelő bizottsága 3 tagból áll.  
A felügyelő bizottság tagjait határozott időre, de legfeljebb 5 évre lehet kinevezni. 
 
Az Alapító 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő, határozott 
időtartamra a társaság felügyelő bizottság tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki: 
1. Nacsa József (szül.: Szeged, 1950.06.16., an.: Vér Rozália, adóazonosító jele: 8304812800) 
Szeged, Szigony u. 34. 
2. Torma Tiborné Sz Rekett Nagy Mária (szül.: Szeged, 1961.06.07., an.: Futó Terézia, 
adóazonosító jele: 8344903009) 6750 Algyő, Sövény u. 33. 
3. Dr. Szűcs Szilveszter (an.: Németh Magdolna, szül.: Szeged, 1981.09.26.) 6750 Algyő, Géza u. 
43. 
 
A felügyelő bizottság tagjaira a Ptk. 3:26-27. §, és a 3:121 §-aiban foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni.  
 

A felügyelőbizottság működése 

 

(1) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. 

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülésre a tagokat a napirend közlésével kell 
meghívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell 
eltelnie.  

(2) A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha mind a három fő az ülésen jelen van. 

(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb 
szerve hagyja jóvá. 

(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá 
csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása 
érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli 
határozathozatalt kezdeményezni. 

(5) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén 
ismertetni. 

(6) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

(7) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat 
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

(8) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni és annak 
döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a.  a társaság működése során olyan jogszabálysértés, vagy a társaság érdekeit 
egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése  az intézkedésre jogosult Alapító 
intézkedését teszi szükségessé, 
b.  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 



 

(9) A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye 
megállapítható. 

 

A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 

A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esete 

Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az üzemi tanács nem 
mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről. 

 

A felügyelőbizottság jogköre 

(1) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. 

(3) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő 
okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a 
gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb 
szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. 

(4) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely az (1)-(3) bekezdésben foglalt 
szabályoktól eltér. 

 
D/ Könyvvizsgáló: 
Az Alapító a társaság könyvvizsgálójának 2012. június 01. napjától 2015. május 31. napjáig 
terjedő határozott időtartamra a CONTROLEX Könyvszakértő és Befektetési Tanácsadó Kft.-t 
(Cg.sz.: 06-09-003048) 6722 Szeged, Béke u. 2/C., eljáró könyvvizsgáló: Stefán József, an..: 
Rémiás Erzsébet, 6772 Deszk, Kossuth u. 55. szám alatti lakos)  nevezi ki.  
A könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb 5 évre lehet kinevezni.  
 

VII. 
A cégjegyzés módja 

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg 
alá az ügyvezető önállóan írja a nevét a hiteles aláírási címpéldányban szereplő módon.  

 
VIII. 

Az üzleti év 
 
A társaság első üzleti éve cégbírósági bejelentésének napján kezdődik. Az üzleti éven naptári 
évet kell érinteni.  

IX. 
Vegyes rendelkezések 

 



 

1. Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
2. Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új 
tagokkal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani.  
4. Az Alapító Okirat egyes pontjainak érvénytelensége az egész szerződést nem teszi 
érvénytelenné.  
5. Jelen egységes szerkezetű Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
Algyő, 2015. március 26. 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képv.: Molnár Áron polgármester 

 
 
 
Záradék: A jelen Alapító Okiratot az időközi módosításokkal 2015.03. 26. napján egységes 
szerkezetbe foglalom. Igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt okirat megfelel a létesítő 
okirat hatályos tartalmának: 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Algyőn, 2015. március ….. napján 
 

 
  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
123/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Lovas pálya fejlesztése és turisztikába való becsatlakozása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Molnár Áron polgármester „Lovas pálya fejlesztése és turisztikába való becsatlakozása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyői Sportkör Lovas Szakosztálya 

részére, a két lovas rendezvény megtartásához szükséges 1,5 millió forint támogatás 
nyújtásával a költségvetés Általános Tartalék sora terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt, hogy a pénzeszköz átadásáról intézkedjen, 
valamint azt a 2015. évi költségvetésben az Általános Tartalék terhére vegye figyelembe. 

3. A Képviselő-testület egyetért a lovas udvar mellett lévő kihasználatlan terület 
rendezésével és füvesítésével. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a 
beérkezett árajánlat alapján a Gyeviép NKft-vel megkötésre kerülő Vállalkozási szerződést 
készítse elő. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gyeviép NKft-vel megkötésre 
kerülő Vállalkozási szerződést aláírja. 

6. A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt, hogy a területrendezés és füvesítés 2.137.300,- 
forintos költségét a költségvetés Általános Tartalék sora terhére vegye figyelembe. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Algyői Sportkör 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
124/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút szűrőzési 

lehetőségeinek bemutatása, döntés előkészítés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Gyevitur Kft. „Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút szűrőzési lehetőségeinek bemutatása, 
döntés előkészítés” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a 
Gyevitur Kft tájékoztatását a Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút szűrőzési 
lehetőségeinek bemutatása (döntés előkészítés) ügyében.  

2. A Képviselő-testület utasítja a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy a kivitelezővel a jelenlegi 
fúrási mélység szerint szűröztesse be a kutat (~1530 és 1610 m között, tervezés 
szerinti megosztásban, hosszban), ne fúrjanak a tervezett, jelenlegi mélységnél 
mélyebbre, illetve a fentebbi feltárt vízadó rétegben (~1450 méteren) is helyezzék el a 
megfelelő szűrőt, a kiviteli terv szerinti kialakítás szerint. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
125/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, új termálvizes kút tartályok beszerzésének elindítása 

(újra napirendre vétel) 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület úgy határoz, hogy újra napirendjére veszi a „Borbála 
Gyógyfürdő, új termálvizes kút tartályok beszerzésének elindítása” tárgyú előterjesztést és a 
testület 116/2015. (III.26.) Kt. határozatát 4. ponttal egészíti ki az alábbiak szerint: 
 
A Képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, hogy 2015. 
március 31. napjáig nevezze meg a közbeszerzési eljárásra meghívott résztvevőket 
(pályázókat). 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
126/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Alkotóház udvarán álló melléképület átalakítása kerámiaműhellyé 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Bene Zoltán intézményvezető „Az Alkotóház udvarán álló melléképület átalakítása 
kerámiaműhellyé” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Algyői Faluház és Könyvtár 
telephelyeként üzemelő Alkotóház udvari melléképületének kerámiaműhellyé 
alakítását. 

2. A Képviselő-testület felkéri Bene Zoltán intézményvezetőt, hogy a hivatal 
Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportjával egyeztetve kérjen be legalább három 
árajánlatot a minimálisan szükséges munkálatok elvégzésének költségeire 
vonatkozóan. 
Felelős: Bene Zoltán intézményvezető 
Határidő: 2015. májusi Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
127/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtár humánerőforrás igénye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Bene Zoltán intézményvezető „Az Algyői Faluház és Könyvtár humánerőforrás igénye” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Algyői Faluház és Könyvtár 
humánerőforrás-igényét 2015. április 15-i hatállyal megképzendő közalkalmazotti státusz 
formájában, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően pályáztatással kell betölteni. A 
bérezés a Kjt. szerint (a korábbi jogviszonyoktól függően, de minimum 122.000 Ft / hó + 
étkezési hozzájárulás és Cafeteria) 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Bene Zoltán intézményvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Személyügyi előadó 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
128/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtár továbbképzési terve 2015-2016. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Bene Zoltán intézményvezető „Az Algyői Faluház és Könyvtár továbbképzési terve 2015-
2016.” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja az Algyői 
Faluház és Könyvtár továbbképzési tervét. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Bene Zoltán intézményvezető 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
129/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Sajtóreferensi beszámoló az I. féléves munkáról és a további 

kommunikációs fejlesztési lehetőségek 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Sajtóreferensi beszámoló az I. féléves munkáról és a 
további kommunikációs fejlesztési lehetőségek” tárgyú előterjesztését és a következő 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megköszöni az elvégzett munkát Kovács László 
sajtóreferensnek. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön meghatározásra az előterjesztés szerinti 
kommunikációs eszközök fejlesztésének prioritása a szükséges anyagi ráfordítások 
megjelölésével. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Kovács László sajtóreferens 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
130/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi 

érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők 
teljesítménykövetelménye 2015. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek 
érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők teljesítménykövetelménye 2015.” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt, hogy a Jogi, Ügyrendi és Humán, valamint a 
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság javaslatainak figyelembevételével, azok 
összesítésével készüljön előterjesztés a következő testületi ülésre a 
teljesítménykövetelmények meghatározásának vonatkozásában. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Személyügyi előadó 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
131/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyermektáboroztatási Alap pályázati adatlapja 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „Gyermektáboroztatási Alap pályázati adatlapja” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a pályázati adatlapot a 
melléklet szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri Jogi- és Ügyrendi Bizottságot a következő soros ülésre 
dolgozza ki a Gyermektáboroztatási Alapra történő pályázat részletes szabályozását. 

3. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzatot a pályázat kiírására, egyben kéri, hogy 
a pályázati felhívás jelenjen meg az Algyői Hírmondóban és Algyő Nagyközség 
hivatalos honlapján. 

4. A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt a társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 
4/2011.(II.28). Ör. módosítására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Civil szervezetek 
5. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
6. Intézményvezetők 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

131/2015. (III.26.) Kt. határozat melléklete 
 (4/2011.(II.28.) Ör. 1 sz. melléklete) 

 
 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
GYERMEKTÁBOROZTATÁSI ALAP TÁMOGATÁSI KERET  

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

 
A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak, a pályázat 
szabályzatának nem megfelelő vagy határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár.  
KÉRJÜK 1 DB EREDETI PÉLDÁNYBAN BENYÚJTANI! 
 
Beadási határidő:  …………………  
Benyújtandó 1 példányban:  Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere részére 

Algyői Polgármesteri Hivatal 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.  
 

 
l. A pályázó adatai: 

hivatalos neve:     

hivatalos képviselőjének neve (igazgató, elnök stb.):  

pontos címe (irányítószámmal):   

algyői telephely címe (amennyiben a székhely nem algyői):  

levelezési cím:  

e-mail cím:     

adószáma:     

nyilvántartásba vétel száma:   

taglétszáma tárgyév január 1-jén: 

bankszámlájának száma:   

témaszám vagy alszámla szám (ha van):  

 

2. A pályázatért felelős személy neve:  

telefonszáma, e-mail címe:   

3. A pályázat tárgya (címszerűen): (amennyiben kulturális program megrendezésére kér a pályázó támogatást, 
konkrét programot kérünk beírni konkrét időpontokkal. Amennyiben egy szervezet működéséhez kérnek 
támogatást, akkor ezt kell részletesen feltüntetni.)  

A pályázat tartalmi leírását maximum 2 oldalon kérjük mellékelni az űrlaphoz. 

4. A pályázó által igényelt támogatási összeg (Ft):  

 

A pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél kiadásait kiadási fajtánként (példák: szállás, utazás, szállítás, 
nyomda stb.) részletező költségvetését.  
A pályázat kifejtésénél kérjük feltüntetni a főbb támogatókat és a támogatónként nyújtott összegeket is. 
 

5. A pályázati cél megvalósításának időszaka/i (csak a tárgyévi dátum szerepelhet): (A tárgyévi keretből 

csak tárgyévi célok támogathatók, melyek január 1. és december 31. között valósulnak meg). 

 

 



 

6. A pályázati cél megvalósításának helye/i (település/ek):  

 

 

 

7. Rendezvény esetén a várható résztvevők, kiadvány esetén a megjelenő példányok száma: 

 

8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó Algyő Nagyközség Önkormányzatától a jelen pályázat benyújtását 
megelőző évben milyen támogatásokat kapott. 

 
a támogatás forrása  célja  a támogatás összege  elszámolt-e a 
   (milyen keret)      (Ft)   támogatással? 
 

 
 
 

 
9. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez tervezett kiadások (kérjük, hogy valós számot, bruttó összeget, 
ezer forintra kerekítve adjanak meg! Kérjük elkerülni az ÁFÁ-ra és más járulékra való utalást!) 
 
 
 
 

10. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez tervezett bevételek: (kérjük, hogy valós számot, ezer forintra 
kerekítve adjanak meg!).  

l. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez rendelkezésre álló saját forrás: (Ft) 

2. már meglévő, támogatásból származó bevétel: 

3. egyéb forrásból remélt, függőben lévő bevétel: 

4. a pályázati cél megvalósulásától várható bevétel:  

5. egyéb támogatási keretből kért támogatás: 

Bevételek mindösszesen (1-5. pontok összege): 

 
(A "Kiadások mindösszesen" összegének és a "Bevételek mindösszesen" összegének meg kell egyeznie!) 

A pályázathoz csatolni kell a társadalmi szervezet jelen pályázat benyújtását megelőző évi számszaki és 
szöveges beszámolóját.  
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen pályázat benyújtását megelőző évben, az 
önkormányzattól kapott támogatási összeggel a Pénzügyi Csoport felé elszámolt.  
 

A pályázó tudomásul veszi, hogy: 
6. a támogatást a pályázatában megjelölt és általa megvalósítandó konkrét célra, támogatási programra 
jogosult fordítani; 
7. támogatás megállapítása esetén (csak ekkor) a támogatott köteles igazolni, hogy köztartozásait (vám, 
központi és helyi adó, illeték) megfizette, illetve nyilatkozni, hogy köztartozása nincs; 
8. támogatás csak támogatási szerződés alapján folyósítható; 
9. a pályázaton nyert összeggel a támogatott a szerződésben megszabott határidőre az Algyői Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoportján köteles elszámolni számlaösszesítővel, az eredeti számlák 
bemutatásával. Ellenkező esetben a támogatást vissza kell fizetnie, és 3 évig nem kaphat támogatást Algyő 
Nagyközség Önkormányzatától.   
10. részére a támogatást Algyő Nagyközség Önkormányzata kizárólag folyószámlára történő utalással 
folyósítja 

 
 
Dátum:     

P.H. 
 
 

 
............................................................................... 
a pályázó hivatalos képviselőjének olvasható aláírása  



 

(4/2011.(II.28.) Ör. 2. sz. melléklete) 
 

 
ELSZÁMOLÓLAP 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

(a pályázat benyújtását megelőző ) évi Gyermektáboroztatási Alap támogatási keretből kiutalt 
támogatása elszámolásához 

KÉRJÜK 2 DB EREDETI PÉLDÁNYBAN BENYÚJTANI! 
 

 
 
A támogatási szerződés iktatószáma:     ....................../……. 

 

A támogatott neve: ....................................................................................................................... 

A támogatott címe: ....................................................................................................................... 

A támogatott program megnevezése1: .......................................................................................... 

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

A kapott támogatás összege: .......................................................................................................Ft 

A szerződésben meghatározott elszámolási határidő:................................................................... 

A támogatott program megvalósításának rövid leírása2: 

 

 

 

 

 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban és annak mellékleteiben közölt 
adatok valódiak és hitelesek, a támogatás a szerződésben meghatározott célra került felhasználásra. 

 

 

Dátum:  ........................................................................ 

PH. a támogatott képviselőjének aláírása 

                                                           
1
 Amint az a támogatási szerződésben szerepel, amire a támogatást kapta. 

2
 Kérjük, hogy ezen a lapon csak az itt rendelkezésre álló helyre írjon. Ha szükséges, folytassa a hátoldalon! 



 

(4/2011.(II.28.) Ör. 3. sz. melléklete) 
 

T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S 
 
amely létrejött egyrészt Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40., képviseli: 
………………polgármester) mint támogató, másrészről a(z) «pályázó»_________________________ (adószáma: 
____________________ címe: __________________________________;  
képviselője (név): _____________________________________ mint támogatott pályázó között, a mai napon az Algyő 
Nagyközség Képviselő-testületének ______/____________Önkormányzati rendeletének Támogatási célú pénzeszköz 
átadások című fejezetében megállapított ___________________ Ft támogatás felhasználásáról az alábbi feltételekkel. 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a _________/……... (_______) Kt. határozatában a fent 

nevezett részre/ az alábbi program megvalósítására __________________________________, forint összegű pályázati 
támogatást hagyott jóvá a ……….. évi Gyermektáboroztatásai alap támogatási keret terhére. 
A program megnevezése: _______________________________ 
A program megvalósításának ideje: _______________________ 

2. A támogató a támogatást a támogatott ___________________________ számú bankszámlájára utalja át egy 
összegben. 

3. A támogatás átutalásának határideje: a támogatási szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül. 

4. A támogatott vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél megvalósítására fordítja. 
A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott támogatást a tervezett cél időpontját 
követő 30 napon belül köteles visszafizetni a támogatónak. 

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást csak az említett dokumentumban foglaltaknak megfelelő 
módon használhatja fel, illetve hogy az azokban foglaltak szerint kell elszámolnia. 

6. Támogatott köteles a támogatott program megvalósulásáról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni, 
nyomtatott és elektronikus szórólapjain, meghívóin, plakátjain Algyő Nagyközség Önkormányzatát 
támogatóként feltüntetni, ezt a beszámolójában igazolni. 

7. Támogatott kijelenti, hogy köztartozásait (vám, központi és helyi adó, illeték) megfizette, illetve, hogy 
köztartozása nincs. Amennyiben Algyő Nagyközség Önkormányzatától a …………-ben kapott támogatása 
meghaladja az 500.000 forint összeget, támogatott a támogatás kiutalása előtt köteles köztartozásainak 
nemlétéről igazolást benyújtani. 

8. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatási összeg egészét nem fordítja a szerződésben 
meghatározott célra, a fel nem használt összeget köteles visszautalni a támogatónak. 

9. A támogatott az igénybe vett támogatásról legkésőbb a költségvetési évet követő hó 31-ig, azaz 
…………………….-ig köteles elszámolni az eredeti számlák, valamint a számlaösszesítő benyújtásával Algyő 
Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Adócsoportja felé. Az ellenőrzés után az eredeti, záradékolt számlák 
és a számlaösszesítő 1 db eredeti példánya a támogatott társadalmi szervezet részére visszajuttatásra kerül. 
Az elszámolási határidőt indokolt esetben a pályázó kérésére a támogató legkésőbb a tárgyévet követő 
március 31-éig meghosszabbíthatja. Ezt a pályázó legkésőbb az elszámolási határidő lejártát 30 nappal 
megelőzően kérelmezheti.  

10. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 9. pontban említett elszámolási kötelezettségének 
határidőre nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét, az erre vonatkozó felszólítást követő 15 napon 
belül köteles visszafizetni és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható. 

11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

 
Algyő,_________________________ 
 
 
 

...................................................................... ........................................................................ 
 polgármester 

 
«képviselő_neve»  

 



 

(4/2011.(II.28.) Ör. 4. sz. melléklete) 
 

Számlaösszesítő jegyzék 
a                . évi Gyermektáboroztatási Alap támogatási keretből elnyert pályázati támogatás elszámolásához 

KÉRJÜK 2 DB EREDETI PÉLDÁNYBAN BENYÚJTANI! 
 

sor-
szám 

számla 
száma* 

számla 
dátuma* 

kiadási 
pénztári 
bizonylat 

száma* 

átutalás-
teljesítés 
dátuma* 

bruttó összeg 
(Ft) 

a kiadás célja, költségvetési sor  -(mit 
vettek?) 

(olvasható kitöltése kötelező)** 

számlaérték 
összesen 

(Ft) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Összesen:  

     Az összesítőhöz be kell nyújtani az igazolt eredeti számlákat, melyek az ellenőrzést követően visszajuttatásra kerülnek! 
     Szükség (a sorok elégtelensége) esetén az üres lap fénymásolható. Ez esetben az oldalakat kérjük sorszámozni és az oldalakon szereplő összegeket összeadni. 
*   Értelemszerűen vagy a készpénzes számla (és ha van pénztárbizonylat) vagy az átutalás adatai kerülnek egy sorba. 
** Olvashatatlanul kitöltött vagy ki nem töltött rovat esetén az elszámolást nem fogadjuk el. 
 
 



 

(4/2011.(II.28.) Ör. 5. sz. melléklete) 

 

NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

A Támogatott neve:  

Természetes személy lakcíme:  

Születési helye, ideje:  

Gazdasági társaság esetén székhelye:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Képviselőjének neve:  

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma:  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

  

  

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába tegyen X-t)3 

 1. nem áll fenn vagy   

 2. fennáll az ... pont alapján   

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába tegyen X-t)4 

 1. nem áll fenn vagy   

 2. fennáll az ... pont alapján   

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

______________________________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

_______________________________________________________________________________________ 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: Algyő,         Aláírás/Cégszerű aláírás

                                                           
3
 a kívánt rész aláhúzandó vagy a négyzetben a száma jelölendő 

4
 a kívánt rész aláhúzandó vagy a négyzetben a száma jelölendő 



 

(4/2011.(II.28.) Ör. 6. sz. melléklete) 

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. 

§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

(akkor kell kitölteni, ha a 6.és/vagy 8. §-nál a 2. kockába tette az X-t) 

 

A Támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

  

  

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt 

szervezettel szemben fennáll, mert 

a) Az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök 

döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy esetén!). 

Indoklás: 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 

beírandó): 

_____________________________________________________________________________ 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy esetén!) 

Indoklás: 

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) 

bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja



 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 

személy esetén!) 

Indoklás: 

- Közeli hozzátartozóm az eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül 

döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. 

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. 

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

d) A támogatottként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban 

megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság esetén!). 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

 

_____________________________________________________________________________ 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 

____________________________________________________________________________ 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

e) A támogatottként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 

egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert 

vezető tisztségviselője 

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja 

az eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója 

Indoklás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 

___________________________________________________________________________  



 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

 

_____________________________________________________________________________ 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) 

pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

Kelt: 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
132/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat által kötött vagyonhasznosítási 

szerződések 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat által kötött 
vagyonhasznosítási szerződések” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a vagyonhasznosítási 
szerződésekről szóló tájékoztatást. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 179/2004.(XII.17.) Kt. határozatát, 
valamint a 301/2010.(XII.15.) Kt. határozatát visszavonja. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
mezőgazdasági művelésre alkalmas 2013. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó 
ingatlanok haszonbérleti díját 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg: 

- belterületi ingatlanok esetén 1,50 Ft/m2/év 
- külterületi ingatlanok esetén 1,- Ft/m2/év 

4. A Képviselő-testület a külterületi ingatlanokat minimum egy, maximum ötéves 
időtartamra adja haszonbérbe. 

5. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a haszonbérlők 
kiértesítéséről, tájékoztassa a lakosságot a helyi sajtóban, Algyő Nagyközség 
hivatalos honlapján és az Algyő Kábeltelevízió felületén a haszonbérbe adható 
földekről. 

6. A Képviselő-testület felkéri a mezőőri szolgálatot, hogy kísérje figyelemmel a 
haszonbérleti földeken történő munkavégzést. 

7. A Képviselő-testület kéri a vagyonhasznosítási szerződés kiegészítését azzal, 
hogy bérlő, harmadik személynek, további hasznosításra nem adhatja át az általa 
haszonbérbe vett ingatlant. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Irattár 

 
K.m.f. 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
133/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását 
alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Intézményeinek normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó 
dokumentumainak ellenőrzéséről” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő testülete az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, az 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola és az Algyői Szivárvány Óvoda tekintetében elfogadja 
a Belső ellenőrzési jelentésben leírt megállapításokat. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
134/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi belső 

ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi belső 
ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről” tárgyú előterjesztését és az abban leírt 
megállapításokat elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
135/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Könyvvizsgálói szerződés meghosszabbítása” tárgyú 
előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat könyvvizsgálatára 
vonatkozó feladatellátásra megbízza Gajdánné Szatmári Máriát a megbízási 
szerződésben meghatározott díj ellenében. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gajdánné Szatmári Mária 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
136/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Kamatmentes kölcsön igénylése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Kamatmentes kölcsön igénylése” tárgyú előterjesztését és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület támogatja kamatmentes kölcsön céljára nyújtható támogatás 
céljára a 2015. évi költségvetésben keretösszeg meghatározását az Általános 
Tartalék terhére. A keretösszeget kétmillió forintban határozza meg. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt a kamatmentes kölcsön céljára nyújtható 

támogatás szabályzatának kidolgozására a Képviselő-testület 2015. évi április 
hónapban esedékes rendes ülésére. 

 
3. A Képviselő-testület a részletes szabályozás kidolgozása során az alábbi 

kikötéseket teszi: 
- adható kölcsön legnagyobb összege:  300.000,- Ft/igénylő 
- a kölcsön maximális futamideje:   12 hónap 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Dr. Varga Ákos ügyintéző 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
137/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabad strand területén közösségi tér kialakítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján megtárgyalta Molnár 
Áron polgármester ”Szabad strand területén közösségi tér kialakítása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, 01721/5. hrsz-ú területen 

közösségi tér kialakításával az előterjesztés szerinti tartalom alábbiakkal történő 
kiegészítése mellett: 

- három szalonnasütő hely kialakítása 
- alaphigiéniai feltételek kialakítása (tusoló, illemhely) 
- egy húzódzkodó állvány kihelyezése 
- a töltéstől a strandig vezető út rendbetétele. 

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a közösségi tér kialakítás pontos 
költségeinek kerüljön vissza az előterjesztés az április havi testületi ülésre. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
138/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: A Tisza folyó algyői szakaszának hasznosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Tisza folyó algyői szakaszának hasznosítása” 
tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megköszöni az elvégzett munkát Dr. 
Füzesy Istvánnak és az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és 
Rekreációs Egyesületnek. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Tisza folyó algyői szakaszának jövőbeli 
hasznosítására irányuló elképzelések kerüljenek megismertetésre és 
véleményeztetésre a lakossággal. 
Határidő: 2015. április 15. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület – Dr. Füzesy 

István 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
139/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Kikötői elemek megvásárlása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Kikötői elemek megvásárlása” tárgyú 
előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő kikötői 
elemekből felújított állapotban, parti szemle engedéllyel együtt, hat darabot kíván 
megvásárolni mindösszesen hárommillió forint vételárért. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kikötői elemek 
megvásárlásával kapcsolatos további teendők megtételére, illetve az adásvételi 
szerződés aláírására. 

3. A Képviselő-testület előterjesztést kér a megvásárolt kikötői elemek Algyőre 
történő elszállítására és elhelyezésére vonatkozóan. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság  
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
140/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, 1480/3 hrsz-ú területen húsfeldolgozó üzem létesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március. 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, 1480/3 hrsz-ú területen húsfeldolgozó 
üzem létesítése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az AGRO-LAK Mezőgazdasági 
Termékkereskedelmi Kft. javaslatával.  

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, vizsgálja meg a megvalósítás építésügyi, 
jogi, gazdasági lehetőségeit, figyelembe véve az országban működő hasonló 
üzemeket.  

3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, 
annak vizsgálatára, hogy milyen pályázati lehetőségek nyílnak meg várhatóan az 
előterjesztést érintő témakörben. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. AGRO-LAK Mezőgazdasági Termékkereskedelmi Kft. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
141/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan 

hasznosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti 
önkormányzati ingatlan hasznosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta. 
 

1 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkormányzati érdekből, 
pályázati eljáráson kívül, bérbe adja az Algyő, Fazekas u. 51. szám alatti ingatlant 
a PROSPERO FOOD KFT. (6723 Szeged, Hont Ferenc u. 5/B. adószáma: 1497356-
2-41) részére, az alábbi feltételekkel: 
- a bérleti jogviszony három + három év határozott időtartamra szól,  
- három hónap felmondási idő kikötése mellett, 
- élelmiszeripari gyártó- és fejlesztő kisüzem, továbbá lakás céljára, 
- Bruttó 100.000,- Ft/hó bérleti díjért, háromhavi bérleti díjnak megfelelő 

összegű kauciónak a szerződéskötéskor történő megfizetése mellett,  
- azzal, hogy a bérlő PROSPERO FOOD KFT. a bérleti díjon felül köteles fizetni 

az ingatlan összes rezsi költségét, amely az ingatlanban felszerelt és a nevére 
átíratott mérők állása alapján felmerül, illetve köteles vagyonbiztosítást kötni 
az épületre 

- azzal, hogy a Bérlő köteles az ingatlan udvarát és környékét is rendben 
tartani, a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni. 

2. Az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges műszaki feltételek 
kialakításához az Önkormányzat külön költséget nem biztosít. 
A tervezett munkák megkezdéséhez, a műszaki csoport előzetes engedélye 
szükséges. A kivitelezési munkálatok elvégzéséhez az önkormányzat hat hónapot 
biztosít bérlő számára. 
Tervezett munkák: 
- az épület homlokzatának felújítása 
- az elektromos hálózat rekonstrukciója 
- üzemi terület padlózatának és a falburkolatának cseréje 
- vízhálózat felújítása 
- üzemi területen a nyílászárók cseréje, vagy felújítása 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a felújításokra fordított költségek, 
számlával igazolt összegének felét, legfeljebb 1,8 millió forintot, azaz 18 havi 
bérleti díjnak megfelelő összeget, bérlő lelakja. 

4. A bérlő az ingatlan átvételét követő 15 napon belül köteles a szolgáltatókkal 
kötött közszolgáltatói szerződéseket bemutatni. 



 

 
5. .A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat ügyvédjét, hogy a bérleti 

szerződést jelen határozatban foglalt feltételekkel, a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően készítse el. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Őszi Balázs ügyvezető 
4. Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
142/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Téglás utcai közvilágítás módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján megtárgyalta Molnár 
Áron polgármester ”Téglás utcai közvilágítás módosítása” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelenleg nem kívánja a közvilágítás 
áthelyezését megvalósítani, mivel a KEOP 5.5.0/A. jelű pályázat elbírálás alatt áll, 
és ebben a konstrukcióban a településen található összes közvilágítási lámpatest 
lecserélésre kerül. A csere során figyelemmel lesz az Önkormányzat, hogy a 
kiépítés során a Téglás utca érintett szakaszán a lámpatestek közterületen 
legyenek elhelyezve. 

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a benyújtott pályázat, önkormányzat 
számára kedvezőtlen elbírálása esetén, kerüljön vissza az előterjesztés a testület 
elé. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
143/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Közösségi közlekedésfejlesztés tájékoztató 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester ”Közösségi közlekedésfejlesztés tájékoztató” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a közösségi közlekedésfejlesztés tájékoztatóját 

az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Adócsoportot, hogy a 

használatba kapott buszmegállókra a biztosítást kösse meg. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

144/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: KEOP 5.5.0/A Közvilágítás korszerűsítése Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „KEOP 5.5.0/A Közvilágítás korszerűsítése Algyőn” 
tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a KEOP 5.5.0/A pályázati konstrukcióban 
megvalósuló közvilágítás korszerűsítésével, támogatja a pályázat hiánypótlásának 
beadását. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Algyő (a pontos helyszíneket az 1. sz. 
csatolt melléklet tartalmazza) 

3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: a pontos helyrajzi számokat az 1. 
sz. csatolt melléklet tartalmazza 

4. A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Közvilágítás 
korszerűsítése Algyőn 

5. A pályázati konstrukció száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0189 
6. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: 

118.969.278,- Ft 
7. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költségét) a pályázattal megegyezően: 114.663.686,- Ft 
8. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb) a 

pályázattal megegyezően: 21.505.145,- Ft,- saját forrás 
9. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: 

97.464.133,- Ft 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 
költségvetésben elkülöníti. 

10. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy pozitív 
támogatói döntés esetén a Támogatási szerződést aláírja, valamint a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után a megvalósításhoz szükséges szerződéseket aláírja. 

11. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy a közvilágítás 
pályázatból történő megvalósításához szükséges 22 millió Ft önerőt a 2015. évi a 
költségvetésbe a céltartalék sor terhére építse be. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 
 

A kivonat hiteléül:  



 

144/2015. (III.26.) Kt. határozat 1. sz. mellékelte 

 

Utcajegyzék Helyrajzi szám 

Aranyhíd utca  Hrsz:1193 

Apród utca  Hrsz: 579 

Bácska utca  Hrsz:307 

Bányász utca  Hrsz:852 

Bartók Béla utca  Hrsz:1737 

Berek utca  Hrsz: 137 

Béres utca  Hrsz: 1048 

Bíró utca  Hrsz: 1229 

Boróka utca  Hrsz: 1370 

Búvár utca  Hrsz: 1738 

Csángó utca  Hrsz: 365 

Csónak utca  Hrsz: 219 

Dália utca  Hrsz: 56 

Egészségház utca  Hrsz: 1648 

Egri utca  Hrsz: 739 

Fazekas utca  Hrsz: 1692 

Forrás köz  Hrsz: 1575 

Fűzfa sor  Hrsz: 608 

Géza utca  Hrsz: 911 

Görbe utca  Hrsz: 1127 

Hóvirág utca  Hrsz: 622 

Kastélykert utca  Hrsz: 1000 

Kerekes utca  Hrsz:501 

Kuktor köz  Hrsz: 

Keszeg utca  Hrsz:262 

Kikelet utca  Hrsz: 816 

Kócsag utca  Hrsz: 486 

Komp utca  Hrsz: 68 

Korsó utca Hrsz: 1485 

Kosárfonó utca  Hrsz: 471 

Kőfal utca  Hrsz: 414/1 

Könyök utca  Hrsz: 1274 

Tó sétány  Hrsz: 

Ladik utca  Hrsz: 275 

Lőrinc utca  Hrsz: 988 

Nyírfa utca  Hrsz: 116 

Patkoló utca  Hrsz: 32 

Pesti utca  Hrsz: 1128 

Piactér belső út  Hrsz: 650 

Prágai utca  Hrsz: 380 



 

Utcajegyzék  Helyrajzi szám  

Radnai utca Hrsz: 238 

Rodostó utca  Hrsz: 703 

Sirály utca  Hrsz: 1771/64 

Sövény utca  Hrsz: 817 

Sport utca  Hrsz: 1771/96 

Sugár utca  Hrsz: 661 

Süli utca  Hrsz: 1073 

Szamóca utca  Hrsz: 1012 

Szeder utca  Hrsz: 1545 

Szőlő utca  Hrsz: 807 

Szüret utca  Hrsz: 198 

Téglás utca  Hrsz: 1436 

Temető utca  Hrsz: 1437 

Törpe utca  Hrsz.:590 

Tiszavirág utca  Hrsz:1771/38 

Tiszavirág utca  Hrsz:1771/93 

Tutaj utca  Hrsz: 325 

Tüskervár utca  Hrsz: 1277 

Tüzér utca  Hrsz: 835 

Vadvirág utca  Hrsz: 556 

Vásárhelyi utca  Hrsz: 258 

Gabona kikötő út  Hrsz: 8 

Fő tér  Hrsz: 1736/11 

Téglás utca vége - körforgalom Téglás utca vége - körforgalom 

Állomás Állomás 

 

 
  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
145/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az Aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról” 
tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület 
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 26. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
146/2015. (III.26.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 26. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 

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

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



 

 


