
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
194/2015.(IV.27.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. április 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. évi gazdasági programja, 
fejlesztési terve 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Tanyabusz pályázat 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Algyői Polgárőr Egyesület terepjáró pályázat 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Szegedi Fegyház és Börtön Algyő-Nagyfa Objektumában elhelyezett konténerizált 
víztisztító és vízkiadó berendezéshez kapcsolódó támogatás igénylése 2015. évre 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Közvilágítás kialakítása és járdaépítés a kis közökben III.  
Előterjesztő: Polgármester 

6. Vagyonhasznosítási szerződés a szabadstrand területére 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Szabadstrand területén közösségi tér kialakítása III. 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Gyermektáboroztatási Alap támogatási kérelmek 
 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. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
195/2015.(IV.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. évi gazdasági 

programja, fejlesztési terve  
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. április 27. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2015-
2019. évi gazdasági programja, fejlesztési terve” tárgyú előterjesztését és a következő 
határozatot hozta: 
 
 

A Képviselő-testület elfogadja Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2015-2019. 
évi gazdasági programja, fejlesztési tervét. 
 
 
 
 
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. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

196/2015. (IV.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat beadása alapszolgáltatások fejlesztése Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. április 27. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Pályázat beadása alapszolgáltatások fejlesztése Algyőn” 
tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet készít elő és 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-
ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelet 2.§ b. pontjában megfogalmazottak (2. célterület) alapján 
kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához 
kapcsolódó gépjárműbeszerzés támogatásának céljából. 

2. Algyő Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére irányuló egyéb szolgáltatások ellátásához - az 
egészségügyi szolgáltatások igénybevételének elősegítése érdekében idősek, 
mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők szállítása, valamint a szociális étkeztetés 
hatékonyságának javítása, illetve a köznevelési célú önkormányzati alapellátáshoz 
- szükséges gépjármű beszerzéséhez a fent említett rendelet alapján megnyíló 
pályázati lehetőség keretei között. 

3. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás száz (100) százaléka. Egy 
támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó 
kiadások összege mikrobusz gépjármű esetében legfeljebb 8 000 000 forint. A 
beszerzés kapcsán felmerülő ÁFA összegét, valamint a beszerzett jármű 
üzemeltetési és fenntartási kötelezettségeit Algyő Önkormányzata biztosítja. A 
pályázat végrehajtásához szükséges önerő a soron következő költségvetési 
rendelet módosításkor átvezetésre kerül az önkormányzat költségvetésében a 
legjobb árajánlatban szereplő vételár összegben megfelelően. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és 
végrehajtásához szükséges szerződések és dokumentumok aláírásával, 
nyilatkozatok megtételével. 

 

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. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

197/2015. (IV.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat beadása alapszolgáltatások fejlesztésére Algyőn –  
 Terepjáró beszerzése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. április 27. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Pályázat beadása alapszolgáltatások fejlesztésére Algyőn – 
Terepjáró beszerzése” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet készít elő és nyújt be 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 2.§ b. 
pontjában megfogalmazottak (2. célterület) alapján kistérségi közlekedési szolgáltatás 
fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódó gépjárműbeszerzés 
támogatásának céljából. 

2. Algyő Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére irányuló egyéb szolgáltatások ellátásához – bűnmegelőzés, 
közrendvédelem, veszélyhelyzet esetén emberi élet és anyagi javak mentése, illetve a 
pályázat mellékletét képező szakmai programban foglalt feladatok ellátására - szükséges 
gépjármű beszerzéséhez a fent említett rendelet alapján megnyíló pályázati lehetőség 
keretei között. 

3. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás száz (100) százaléka. Egy 
támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások 
összege terepjáró gépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint. A beszerzés kapcsán 
felmerülő, a beszerzett jármű üzemeltetési és fenntartási kötelezettségeit Algyő 
Önkormányzata biztosítja. A pályázat végrehajtásához szükséges önerő a soron 
következő költségvetési rendelet módosításkor átvezetésre kerül az önkormányzat 
költségvetésében a legjobb árajánlatban szereplő vételár összegének megfelelően. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és 
végrehajtásához szükséges szerződések és dokumentumok aláírásával, nyilatkozatok 
megtételével. 

5. Nyertes pályázat esetén a Képviselő-testület határozza meg a megkötendő végleges 
együttműködési megállapodás szövegét. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 
6. Irattár 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

198/2015. (IV. 27.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Fegyház és Börtön Algyő-Nagyfa Objektumában elhelyezett 

konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezéshez kapcsolódó 
támogatás igénylése 2015. évre 

 
HATÁROZAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. április 27.-i rendkívüli ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Fegyház és Börtön Algyő-Nagyfa 
Objektumában elhelyezett konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezéshez 
kapcsolódó támogatás igénylése 2015. évre” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szegedi Fegyház és 
Börtön Algyő-Nagyfa Objektumában elhelyezett konténerizált víztisztító és 
vízkiadó berendezéshez kapcsolódó üzemeltetési költségek részleges, vissza nem 
térítendő állami támogatást Algyő Nagyközség Önkormányzata megigényelje. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét 

képező együttműködési megállapodás aláírására. 
 

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

 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport vezető 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető 
5. Tikász Sándor bv. dandártábornok 
6.  Irattár 

 

 

 
K.m.f. 

 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



198/2015. (IV.27.) Kt. határozat melléklete 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről a SZEGEDI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN  (6724 Szeged, Mars tér 13. 

addószám: 15752105-2-51, bankszámlaszám: 10028007-01393338-00000000, 

képviseli: Tikász Sándor bv. dandártábornok intézetparancsnok), mint Intézet 

(továbbiakban: Intézet)  

 

másrészről az ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (6750 Algyő, Kastélykert u. 

40., adószám: 15726975-2-06, KSH számjel: 15726975-8411-321-06, képviseli: Molnár 

Áron polgármester), mint Önkormányzat  (továbbiakban: Önkormányzat) továbbiakban 

együtt: Felek, között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:  

 

1. Felek rögzítik, hogy 2013. november 13-án a HM EI Zrt. az Intézet III. 
Objektumában (Algyő-Nagyfa) az egészséges ivóvízellátás jogszabályban 
meghatározott előírásainak megfelelően 1 db AsR 10/40M-136 azonosító számú 
arzénmentesítő konténert (továbbiakban: konténer) telepített, amelynek 
műszaki átadás-átvételi eljárása 2014. február 20-án lezárult. Ezt követően az 
Intézet megkezdte a víztisztító berendezés üzemeltetéséhez szükséges hatósági 
engedélyezési eljárást, amelynek eredményeként 2014. április 1-én a konténeres 
hálózati ivóvíz utókezelő és kiadó berendezés üzemeltetése megkezdődődött. 
 

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

3. Felek kijelentik, hogy a konténer üzemeltetési költségeit (vízdíj, áramdíj, 
akkreditált laboratórium által végzett vízminőség vizsgálatokat) 2015. január 1. 
napjától teljes egészében az Intézet fizeti. 
 

4. Felek rögzítik, hogy az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 
támogatására a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvény 3. melléklet I. 9. pontja szerint (továbbiakban: költségvetési törvény) 
meghatározott előirányzat terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
által kiírt pályázat (továbbiakban: pályázati kiírás) lehetőséget biztosít 
konténerizált víztisztító és vízkiadó berendezésekhez kapcsolódóan vissza nem 
térítendő támogatás igénylésére települési önkormányzatok számára. 

 

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



alapján igénybe vehető támogatás. 
 

6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a pályázati kiírás 6. pontja alapján, az 5. pont első 
bekezdésében az arzénmentesítésre igényelhető összegnek megfelelő mértékű 
támogatásra pályázatot nyújt be az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben 2015. május 15-ig.  
 

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

 

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

 

9. A pályázati támogatás elnyerése esetén az Intézet az önkormányzat számára 
visszamenőlegesen 2015. január 01-ig havi bontásban a Pályázati kiírás 5. pont 
első bekezdés szerinti üzemeltetési költségekről a számlákat legfeljebb bruttó 
80.000,-Ft összegben állítja ki 8 napos fizetési határidővel „ivóvíztisztító 
berendezés üzemeltetési költségei – helyi lakosság részére történő ivóvíz 
biztosításához” tartalommal. 
A pályázat elnyerését követő időszakra az üzemeltetési költségekről szóló 
számlát a fenti tartalommal és fizetési határidővel az Intézet tárgyhóra, a hónap 
15-ik napjáig elkészíti. 
 

10. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás a szűrőberendezés üzemeltetésének 
2015. január 1. és 2015. december 31. közt felmerült költségeinek 
finanszírozására használható fel. A támogatás felhasználásának határideje 2016. 
január 31., és az Önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2015. december 31-
i fordulónappal, az éves költségvetési beszámolójában számol el. 

 

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

 

12. Jelen megállapodást felek az aláírás napjától számított határozott időtartamig, a 
szűrőberendezés üzemeltetésének végéig, a pályázati kiírásban meghatározott 
támogatás sikeres elszámolását követő sikeres pályázati lezárás idejéig kötik. 
 

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



 
14. Felek megegyeznek abban, hogy a megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés 

úton, egyeztetés igénybevételével kísérlik meg rendezni. Amennyiben az nem 
vezet eredményre, úgy kikötik az Intézet székhelye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét. 
 

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

 

Felek jelen három (3) számozott oldalból és tizenöt (15) pontból álló együttműködési 
megállapodást elolvasás és kellő értelmezés után a mai napon, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg aláírták. 
 
Jelen együttműködési megállapodást Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 198/2015. (IV.27.) Kt. határozatával hagyta jóvá. 
 
Szeged, 2015.…………………….   Algyő, 2015…………………………. 
                   

 

 

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

Szegedi Fegyház és Börtön 

képviseletében: Tikász Sándor 

bv. dandártábornok intézetparancsnok 

Intézet 

 

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

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

képviseletében: Molnár Áron 

polgármester 

Önkormányzat 

   

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

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
199/2015. (IV.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Közvilágítás kialakítása és járdaépítés a kis közökben III. 
 

HATÁROZAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. április 27. napján megtárgyalta Molnár 
Áron polgármester ”Közvilágítás kialakítása és járdaépítés a kis közökben III.” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerinti helyeken 
a közvilágítás és a járdaépítés megvalósításával. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Településfejlesztési és 
üzemeltetési csoportot, hogy a járdafelújítás kivitelezésére a nyertes 
ajánlattevővel, a Gyeviép Nkft-vel megkötésre kerülő szerződést készítse elő. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
járdaépítés vonatkozásában a Gyeviép NKft-vel megkötésre kerülő szerződéseket 
aláírja. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Aljegyzőt, hogy a közvilágítás 
kialakításához szükséges bruttó 10.629.900.- Ft-ot és a járdafelújításhoz 
szükséges bruttó 7.355.972,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés fejlesztési céltartalék 
terhére képezze meg. 

5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településüzemeltetési és  
Fejlesztési csoportot, kérjen be árajánlatot a közvilágítás megvalósítására 2015. 
április 30-a déli 12 óráig más vállalkozóktól. 

6. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy ha a 
6. pontban jelzett határideig nem érkezeik be bruttó 10 millió Ft érték alatti 
árajánlat, kösse meg a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport által 
előkészített közvilágítás tervezésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére 
vonatkozó szerződést a legjobb ajánlattevővel, az Erzol 2000 Kft-vel. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportot 
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. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
200/2015.(IV.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Vagyonhasznosítási szerződés a szabadstrand területére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. április 27. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az Alpolgármester „Vagyonhasznosítási szerződés a szabadstrand 
területére” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Algyői Vizisport 
Egyesülettel 2014. május 1-én kötött, Algyő 01721/5. hrsz. alatti ingatlanra és 
rajta lévő ingóságokra vonatkozó vagyonhasznosítási szerződést megszüntető 
okiratot aláírja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Algyő 01721/5. hrsz. 

alatti ingatlanon lévő ingóságokra (csónakkikötőhőz kiépített infrastruktúrális 
létesítmények, 10 lábas szaniterkonténer, csónaktároló, U-alakú móló-
lajstromszám: U-10717-50) vonatkozó, 2015. május 1-től kezdődő, 5 év 
határozott időtartamra szóló vagyonhasznosítási szerződést aláírja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál 

vegye figyelembe a vagyonhasznosítási szerződésben lévő 2015. évre szóló 
parthasználati díj fizetését az Általános Tartalék terhére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Algyői Vizisport Egyesület 
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: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
201/2015. (IV.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadstrand területén közösségi tér kialakítása II. 
 

HATÁROZAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. április 27. napján megtárgyalta Molnár 
Áron polgármester ”Szabadstrand területén közösségi tér kialakítása II.” 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 tartalommal. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gyeviép 
Nkft-vel, a vagyonhasznosítási szerződés módosítása után a kivitelezésre vonatkozó 
szerződést aláírja. 

 

 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportot  
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. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
202/2015. (IV. 27.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyermektáboroztatási Alap támogatási kérelmek 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. április 27-i ülésén megtárgyalta Molnár 
Áron polgármester „Gyermektáboroztatási Alap támogatási kérelmek” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő- testülete támogatja a benyújtott Gyermektáboroztatási 
Alapból finanszírozandó alábbi pályázatokat az alábbi összegekkel: 

 Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub   185.000.-Ft 
 Szent Anna Pélbánia     250.000.-Ft 
 Gyevi Art Kulturális Egyesület      40.000.-Ft 
 Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör  

Közhasznú Egyesület    300.000.-Ft 
 Gyevitur Kft.      300.000.-Ft 
 Algyői Faluház és Könyvtár     

Hétfő-Péntek tábor       67.000.-Ft 
Könyvtári Olvasó tábor   150.000.-Ft 
Drámatábor        60.000.-Ft 
V. Báb és kézműves tábor      90.000.-Ft 

 
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt a támogatási szerződések 
előkészítésére, melyek tartalmazzák a támogatás elszámolásának szabályait is. 
 
3./ Algyő Nagyközség Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződések aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 
5. Pályázók 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. április 27. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

203/2015. (IV. 27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Nyári gyermekétkeztetési pályázattal kapcsolatos tájékoztató  
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. április 27-i ülésén megtárgyalta Angyal 
Zsolt aljegyző „Nyári gyermekétkeztetési pályázattal kapcsolatos” szóbeli tájékoztatóját. 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi Angyal Zsolt aljegyző 

gyermekétkeztetési pályázattal kapcsolatos tájékoztatóját. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete utasítja a Pénzügyi és adócsoportját valamint 

az Igazgatási csoportját a gyermekétkeztetési pályázat benyújtására. 

 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete biztosítja a nyári gyermekétkezetés 

pályázathoz szükséges önerő összegét. 

 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete utasítja az Aljegyzőt, hogy a 3. pontban 

szereplő önrész összegét a 2015. évi költségvetés módosításánál az általános tartalék 

terhére képezze meg. 

 

 

 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Pénzügyi és adócsoport 
4. Igazgatási csoport 
5. Irattár 

 
 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


