
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

25/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: 2018. január 25. napján tartott rendkívüli ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

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

Zárt ülés: 
1. Gyevitur Nkft. működésével kapcsolatos intézkedések 

Előterjesztő: Polgármester 

Nyílt ülés: 
2. Gyevitur Nkft. részéről a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 2017. októberi rendes 

ülésén felvetett kérdéseire történő válaszadás 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

3. Gyevitur Nkft. 2018. évre vonatkozó üzleti terv 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

4. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. 
Előterjesztő: Polgármester  

5. Tájékoztató az Algyői Faluház és Könyvtár ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Közszolgáltatási szerződés kötése a GYEVIKULT Nkft-vel 
Előterjesztő: Jegyző 

7. Az Algyői Faluház és Könyvtárral kötött vagyonkezelési szerződés megszűntetése 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Az Algyői Könyvtár intézménnyel vagyonkezelési szerződés létesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Gyevitur Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

10. GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nkft-vel vagyonkezelési szerződés létesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Algyői Hírmondó 2018. évtől történő szerkesztése és kiadása 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Közösségi tér mellett kialakítandó úszómű jogi helyzetének rendezése 
Előterjesztő: Polgármester 

13. Szivárvány Óvoda I. számú épületének felújítása III. 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Jegyző 

 

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

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
27/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. részéről a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 

2017. októberi rendes ülésén feltett kérdéseire történő válaszadás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Nonprofit Kft. „Gyevitur Nkft. részéről a Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési Bizottság 2017. októberi rendes ülésén feltett kérdéseire történő 
válaszadás” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal 
tudomásul veszi a Gyevitur Nkft. részéről, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
2017. októberi rendes ülésén feltett kérdéseire történő válaszadás előterjesztést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevitur Nkft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
28/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. 2018. évre vonatkozó üzleti terv 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott rendkívüli ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Nonprofit Kft. „Gyevitur Nkft, 2018. évre vonatkozó üzleti terv” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Az önkormányzatnak, - mint tulajdonosnak - célja az Nkft. veszteségének 
csökkentése. Az önkormányzat 2018-ban feszített költségvetéssel tudja feladatait, 
valamint a pályázati hátterű beruházásait teljesíteni, ennek következtében ez 
évben a tervben kért összegeket nem tudja teljes körűen biztosítani. 
 

2. A Képviselő-testület perspektivikusan szükségesnek és jogosnak tartja a tervben 
megjelölt tevékenység- és szolgáltatásfejlesztési szándékot, azonban ezek 
önkormányzat részéről történő elbírálása, elfogadása előzetes, elsődleges 
pénzügyi, fenntarthatósági és hasznosulási adatok megismerése alapján 
lehetséges.  
 

3. Az ügyvezető által beterjesztett üzleti tervet a Képviselő-testület módosítva, az 
önkormányzat teljesítőképességének megfelelő anyagi juttatások és támogatási 
lehetőségek biztosításával elfogadásra javasolja. Az üzleti tervben meghatározott 
éves eredményt a Gyevitur Nkft. a tervezett összegek helyett a Képviselő-testület 
által biztosított összegekkel érje el.  
A Képviselő-testület 2019. évben nem kíván hiány-visszapótlást eszközölni. Ezen 
cél elérése érdekében felkéri ügyvezető urat, hogy minél előbb tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 

 
4. A 2017 évi adatokra alapozva az önkormányzat 2018. évre összesen az alábbi 

finanszírozást adja a Gyevitur Nkft. működtetéséhez: 
 

Megnevezés Összeg (Ft) 
Iskolakonyha üzemeltetése (biztonsági tartalékkal tervezve) 9.000.000 
Nonprofit fürdő támogatás:  

- fürdőorvos vállalkozó díj támogatás 0 
- megnövekedett karbantartási és üzemeltetési költségek 0 

Központi gazdasági általános költségek támogatása 10.000.000 
Összesen 19.000.000 

 
 
 



Tervezett önkormányzati finanszírozások 2018-as évre (számlázandó tételek): 
  

Megnevezés Összeg (Ft) 
Diétás étkezés (2017-es év előrevetített mutatói szerint) 2.000.000 
Egészséges életmódra nevelés, közcélú feladatok ellátás 
(úszás) 

3.000.000 

Összesen 5.000.000 
 
 Összes finanszírozás            24.000.000,- Ft 
 A Képviselő-testület által a 26/2018.(I.25.) Kt. határozat 1. pontja szerint 

adósságrendezésre biztosított összeg az összes finanszírozás összegéből levonásra 
kerül. 
 
Tervezett önkormányzati fejlesztési támogatások 2018 évben: 
 

Megnevezés Összeg (Ft) 
A Levendula Hotelhez kapcsolódóan, a Tisza parton 12x2 m-
es horgászstég létesítése 

8.093.306 

A Borbála fürdő területén 25x33 m-es hidegvizes medence 
kivitelezése 

500.000.000 

Összesen 508.093.306 
 

 A Képviselő-testület a táblázatban megjelölteken kívül más fejlesztéshez, 
kivitelezéshez semmilyen formában nem biztosít támogatást. 

 Az üzleti tervben jelzett hangár felújítást a Képviselő-testület a 2019. évi 
költségvetési tervében szerepelteti. 

 A Képviselő-testület a fürdőben önkormányzati támogatással megvalósuló 
kedvezményes belépőjegyet kizárólag az algyői lakosok részére biztosít. 

 A 2017. év zárását követően megállapított 2017. évi veszteséget az önkormányzat 
2018. évben visszapótolja (megközelítőleg 25.000.000,- Ft értékben).  
A Képviselő-testület ügyvezető úr kiemelt feladatának tekinti a forgótőke 
menedzsment (szállítói állomány) megfelelő kezelését, csökkentését.  
A Képviselő-testület célja, hogy az egyösszegű veszteség visszapótlás alkalmas 
legyen arra, hogy a fennálló likviditási problémákat megoldja. Esetleges 
késedelmes teljesítés következményeként, a céggel szemben kezdeményezett 
eljárás ne veszélyeztessen pályázati tevékenységet. 

 A Képviselő-testület a 2017. évi adatok alapján szükségesnek tarja ügyvezető úr 
részéről a konyha nonprofit és profit tevékenységének elemzését, a veszteség 
megszüntetése érdekében az intézkedések meghatározását és kivitelezését. 

 A Képviselő-testület szükségesnek tartja új számviteli politika elkészítését, és 
annak megfelelő könyvelés megvalósítását. A testület célja, hogy a megfelelő 
számviteli politika alapján lehetőség legyen olyan elemzések elkészítésére, 
amelyekben az adatok a korábbi adatbázisokkal biztosítják az azonos elemeken 
nyugvó összehasonlító, elemző adatszolgáltatást a management és a tulajdonos 
részére.  

 A Képviselő-testület a feszített gazdálkodás, és a meghatározottak következtében 
kialakult gazdálkodás ellenőrzése, a meghatározottak teljesülésének megismerése 
érdekében, negyedévente kéri, meghatározott rendezésben a működési adatok 
bemutatását. 



 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Gyevitur Nkft. 
4. Bakos Máté könyvelő 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
29/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése I.” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a rendelet előkészítésénél vegye 
figyelembe az alábbi módosításokat: 

 
a) a költségvetés kerüljön módosításra a Gyevitur Nkft. üzleti tervével kapcsolatban 

elfogadottakkal, 
b) a Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetés feszessége 

miatt fokozott körültekintéssel kezelje a kiadásokat, június hónapban készítsen 
tájékoztatót a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság számára a költségvetés 
aktuális helyzetének vonatkozásában, 

c) a rendelet tervezet 8.§ (2) bekezdésébe a korábbiakban elfogadottak szerint kerüljön 
beemelésre a köztisztviselői illetményalap összege, 

d) a 2018. évi költségvetés 4. sz. melléklete II. Felhalmozási célú tartalékok 
Adókockázati tartalék sora 80 millió forint helyett, 60 millió forinttal kerüljön 
tervezésre, 

e) a 2018. évi költségvetés 4. sz. melléklete IV. Lakosságszám növelést és megtartást 
szolgáló céltartalékok sora 30 millió forint helyett, 50 millió forinttal kerüljön 
tervezésre. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. évi költségvetés előterjesztése 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglaltak 

alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze 
meg a 2018. évi költségvetési rendeletet. 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2018. évi költségvetés előterjesztése 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Intézményvezetők 
5. Csoportvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
30/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Faluház és Könyvtár ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Tájékoztató az Algyői Faluház és Könyvtár ellenőrzéséről” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Algyői Faluház és 
Könyvtár ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésben leírt megállapításokat 
elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
4. Pénzügyi és Adócsoport  
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
31/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés kötése a Gyevikult Nkft-vel 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Közszolgáltatási szerződés kötése a Gyevikult Nkft-
vel” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat és a Gyevikult Kulturális és 
Művelődési Nonprofit Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződést. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a felek képviselőit a 

Közszolgáltatási szerződés aláírására, és felkéri a Jegyzőt, hogy a cégbejegyzéssel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Gyevikult Nkft. 
5. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
32/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtárral kötött vagyonkezelési szerződés 

megszűntetése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Faluház és Könyvtárral kötött 
vagyonkezelési szerződés megszűntetése” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 31-ei hatállyal az Algyői 
Faluház és Könyvtárral kötött vagyonkezelési szerződést megszünteti. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a felek képviselőit a 

vagyonkezelési szerződés megszűntetésének aláírására, és felkéri a Jegyzőt, hogy 
a vagyonkezelési szerződés megszűntetésével és vagyonkezelői jog törlésével 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Algyői Faluház és Könyvtár 
5. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
33/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Könyvtár intézménnyel vagyonkezelési szerződés 

létesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyői Könyvtár intézménnyel 
vagyonkezelési szerződés létesítése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az Algyői Könyvtár intézménnyel 
kötendő vagyonkezelési szerződést. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a felek képviselőit a 

vagyonkezelési szerződés aláírására, és felkéri a Jegyzőt, hogy a vagyonkezelési 
szerződés megkötésével és vagyonkezelői jog bejegyzésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Algyői Könyvtár 
5. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
34/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. vagyonkezelési szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyevitur Nkft. vagyonkezelési szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyevitur Nkft. vagyonkezelési 
szerződés módosítását az alábbiak szerint: 
 

1.) II.1. A szerződés tárgyát képezi az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbiakban 
részletezett ingatlan vagyon, a módosítást követően: 
 

Sor-
szám 

Megnevezés 
művelési ág 

Cím Hrsz. Terület 
   (m2) 

Nyilvántartási 
érték (Ft) 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 

Kivett udvar 
(Szabadidő Kp.) 
 
Kivett 
termálfürdő és 
kültéri 
ülőmedence 
 
Általános Iskola 

Algyő, Külterület 
(Téglás u. 151.) 
 
Algyő, Sport u. 9. 
 
 
 
 
Sport u. 5. 

01774 
 
 
1771/90 
 
 
 
 
1771/92 

2.0064 
 
 
4.9808 
 
 
 
 
110,23 
(arány: 
110,23/5979) 

69.814.806,- 
 
 

1.047.051.456,- 
 
 
 
 

28.696.931,- 
(arányosítva) 

 
 

2.) Az V.7. pont a mo dosí ta st ko veto en: 
 
V.7. Szerzo do  felek felte tlen e s visszavonhatatlan hozza ja rula sukat adja k ahhoz, hogy 
az Algyo  ku lteru let 01774. Hrsz.-u  „kivett udvar” megjelo le su , az Algyo  belteru let 
1771/90. Hrsz.-u  „kivett terma lfu rdo  e s ku lte ri u lo medence” megjelo le su  e s a 
1771/92. Hrsz.-u  „a ltala nos iskola” megjelo le su  ingatlan 110,23/5979 ara nya ra a 
GYEVITUR Algyo i Vende gha z e s Turisztikai Nonprofit Korla tolt Felelo sse gu  Ta rsasa g 
vagyonkezelo i joga 2014.01.01. napja to l 2029.01.01. napja ig bejegyze sre keru ljo n az 
egyse ges ingatlan-nyilva ntarta sba. 
 
3.) A Gyevitur Nkft. vagyonkezele si szerzo de s mo dosí ta sa 2018. februa r 1. napja to l 

le p hata lyba. 
 



4.) A Ke pviselo -testu let felhatalmazza a Polga rmestert a vagyonkezele si szerzo de s 
ala í ra sa ra, e s felke ri a Jegyzo t, hogy a vagyonkezele si szerzo de s mo dosí ta sa val 
kapcsolatos inte zkede seket tegye meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Gyevitur Nkft. 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
35/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nkft-vel vagyonkezelési 

szerződés létesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „GYEVIKULT Kulturális és Művelődési Nkft-vel 
vagyonkezelési szerződés létesítése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a GYEVIKULT Kulturális és 
Művelődési Nkft-vel kötendő vagyonkezelési szerződést. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a felek képviselőit a 

vagyonkezelési szerződés aláírására, és felkéri a Jegyzőt, hogy a vagyonkezelési 
szerződés megkötésével és vagyonkezelői jog bejegyzésével kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. GYEVIKULT Nkft. 
5. Dr. Maróthy Kornél ügyvéd 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
36/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Hírmondó 2018. évtől történő szerkesztése és kiadása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester az „Algyői Hírmondó 2018. évtől történő szerkesztése és 
kiadása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást, mely 
szerint a Napfénymédia Nkft. (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 5.) megbízása az Algyő 
Hírmondó kiadása és szerkesztése vonatkozásában 2018. január 15. napjával 
megszűnt. 

 

2. A Képviselő-testület az Algyői Hírmondó szerkesztésével, kiadásával és 
terjesztésével a GYEVIKULT Nkft-t bízza meg 2018. február 1. napjától. 

 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a Nkft. biztosítsa, hogy legkésőbb 2017. február 
12. napján jelenjen meg az első lapszám, a további lapszámok pedig minden 
hónap első pénteki napjáig. Az újság a jelenlegi megjelenés lényeges változtatása 
nélkül, a meglévő oldalszámmal, 2000 példányszámban, térítésmentesen kerüljön 
kézbesítésre minden hónapban, valamennyi algyői háztartásba, beleértve a 
külterületi ingatlanokat is. Az újság továbbra is jelentesse meg a Polgármesteri 
Hivatal, intézmények és civil szervezetek által írt tartalmakat. 

 

4. Az önkormányzat – az átmeneti gazdálkodására tekintettel – az Algyői Hírmondó 
2018. év februári számának kiadási költségeit a 2017. évi Algyői Hírmondó 
kiadására előirányzott keret 1/12-ed részének megfelelő összegben biztosítja. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a GYEVIKULT Nkft. ügyvezetőjét, hogy a 2018. évi 
üzleti tervében szerepeltesse az Algyői Hírmondó kiadásának költségeit. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. GYEVIKULT Nkft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
37/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Közösségi tér mellett kialakítandó úszómű jogi helyzetének 

rendezése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Közösségi tér mellett kialakítandó úszómű jogi 
helyzetének rendezése” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta. 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul vette a tájékoztatást az U-
10717-50 számú úszómű jelenlegi jogi helyzetének vonatkozásában. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Gyeviép Nkft. ügyvezetőjét, hogy az 
önkormányzati tulajdonban lévő elemek mellé, a gazdaságos üzemeltetéshez 
szükséges kikötői elemeket a Gyeviép Nkft. saját bevétele terhére vásárolja meg. 

 

3. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő móló elemeket a 
Gyeviép Nkft. vagyonkezelésébe adja, és felhatalmazza a Gyeviép Nkft-t, hogy 
üzemeltesse azt a Komp utca végén található Tisza parti Közösségi tér mellett 
pályázatból kialakítandó részen. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyvezetőt, hogy az üzemeltetéshez 
szükséges engedélyeket szerezze be. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Gyeviép Nkft-vel az úszómű 
üzemeltetése vonatkozásában kössön vagyonkezelési szerződést. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri Katona Antal ügyvezetőt, hogy a 2018. november havi 
testületi ülésre készítsen beszámolót az úszómű üzemeltetési tevékenység 
pénzügyi eredményére vonatkozóan. 

 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
38/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Szivárvány Óvoda I. számú épületének felújítása III. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szivárvány Óvoda I. számú épületének 
felújítása III.” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Szivárvány Óvoda I. számú 
épületének felújításához szükséges rendelkezésre álló fedezetet egészítse ki 
760.849,- Ft összeggel. 

2. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy „Szivárvány Óvoda I. számú 
épületének felújítása” néven elkülönített 32,5 millió Ft-ot növelje bruttó 
33.260.849,- Ft-ra és a 2018. évi költségvetés készítésekor ezt az összeget vegye 
figyelembe.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az in-house eljárási rendben 
lefolytatott beszerzés során legkedvezőbb ajánlatot adó Gyeviép Nkft-vel kötendő 
- előterjesztés mellékletét képező - szerződés aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
39/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Rotavírus elleni védőoltási program 
folytatása Algyőn” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. évben is támogatja a 

rotavírus elleni oltási program folytatását és a védőoltás térítésmentesen történő 
beadását Algyőn, a 2018. évben születendő, algyői állandó lakcímmel rendelkező 
csecsemők esetében.  
 

2.) A Képviselő-testület a 2018. évben várhatóan születendő, állandó algyői lakóhellyel 
rendelkező csecsemők mintegy 40 fős létszámára tekintettel a gyermekenként 
háromszori 38.000 Ft-os védőoltás költségét figyelembe véve 1.520.000 Ft-os 
keretösszeget biztosít a 2018. évi költségvetés Település egészségügyi feladatok 
előirányzat terhére.  
 

3.) A Képviselő-testület felkéri dr. Molnár Máriát, hogy a 2018. évben születendő 
csecsemők szüleinek írásbeli nyilatkoztatását követően a rotavírus elleni védőoltási 
programot 2018. évben folyamatosan hajtsa végre. 
 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert, hogy a rotavírus 
elleni „Rotateq” elnevezésű vakcina beszerzése és a védőoltás beadása érdekében 
kössön az előterjesztésben foglaltak teljesítése érdekében 2019. február 28. napjáig 
szóló együttműködési megállapodást az MSD Pharma Hungary Kft-vel, az Euromedic 
Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt-vel, illetve Dr. Molnár Mária 
gyermekorvossal. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 
6. Jankovicsné Veres Katalin szakmai koordinátor 
7. Irattár 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
40/2018. (I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. január 25. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról, és az alábbi döntést hozta: 
 

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

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ingatlanforgalmazási szakértő 
bevonására, szerződéskötésre az önkormányzat tulajdonában lévő hasznosítatlan 
területek, ingatlanok hasznosítása, eladása, kiadása érdekében. 

3. A Településüzemeltetési és Fejlesztési, valamint a Pénzügyi és Humán Bizottság 
áttekintette az előterjesztésben szereplő ingatlanokat, és megállapította, hogy több 
ingatlan hasznosítására már döntés született.  
A Képviselő-testület az alábbi feltételeket javasolja: 
 az önkormányzat ne adjon kizárólagos jogot a megbízottnak, 
 a Képviselő-testület kéri, hogy megbízott részére csak a terület 

hasznosításának, vagy eladásának testületi jóváhagyása után történjen 
jutalék fizetése vagy egyéb díjazás folyósítása. 

 
4. A Képviselő-testület a Kastélykert utca 67. számú és Kastélykert utca 100/A számú 

ingatlanok értékesítésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 Az ingatlanok a nagy érdeklődésre való tekintettel licitálás útján kerülnek 

értékesítésre. A licitálás időpontja 2018. február 7-én 16 óra. A licitálás helye: 
Algyői Polgármesteri Hivatal (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) nagyterme. 

 A licitáló akkor vehet részt a licitben, ha az adott ingatlanra vonatkozó 
bánatpénzt befizette Algyő Nagyközség Önkormányzat 12067008-00190442-
00100003 számú bankszámlájára 2018. február 6-án 14 óráig. A bánatpénz 
összege ingatlanonként 500.000,- Ft. 

 A licitlépcső mindkét ingatlan esetében 100.000,- Ft. 
 A licitálásban legmagasabb ajánlatot tevő 15 naptári napon belül köteles 

adás-vételi szerződést kötni az önkormányzattal, valamint a teljes vételárat a 
szerződéskötés időpontjában kifizetni eladó részére. Az előre befizetett 
bánatpénz a vételárba beszámításra kerül 

 A sikertelenül licitálók részére a befizetett bánatpénz összege a licitálást 
követő banki napon visszautalásra kerül 

 
 
 



A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 


