
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 03. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

247/2015. (VI.03.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. június 03. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 

napirendjének elfogadása  
 
 

HATÁROZAT 
 
 

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

Nyílt ülés: 
1. Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

(óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása) 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 03. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

248/2015. (VI.03.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása) 

 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. június 3. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása)” tárgyában 
készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és 
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 
 

2. A pályázati kiírás 1.a) Intézményfejlesztés - pályázati alcélra: 
A tervezett beruházás költsége: bruttó 11.141.658,- Ft 
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 5.570.829,- Ft, 
saját forrás. 
 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 
összegét a költségvetésben elkülöníti a Pályázati Sajáterő Alap terhére. 

 
 
Erről értesítést kap: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Algyői Szivárvány Óvoda 
6. Irattár 

 
 

 
 
 

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

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 03. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

249/2015. (VI.03.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása) 

 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. június 3. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása)” tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és 
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 
2. A pályázati kiírás 1.b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - pályázati 

alcélra: 
      A tervezett beruházási költsége: bruttó 19.908.487,- Ft 
      Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 9.954.244,-

Ft, saját forrás 
 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 
összegét a költségvetésben elkülöníti a Pályázati Sajáterő Alap terhére. 

 
 
A határozatról értesül:  

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Algyői Szivárvány Óvoda 
6. Irattár 

 

 

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

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. június 03. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

250/2015. (VI.03.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása) 

 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. június 3. napján tartott ülésén 

megtárgyalta a Polgármester „Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására (óvodafejlesztés, belterületi utak felújítása)” tárgyban készült 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 

1.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és 
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

 

2. A pályázati kiírás 1.c) Sportfejlesztés - pályázati alcélra: 
            A tervezett beruházás költsége: bruttó 44.590.850,- Ft 

Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 

24.590.850,- Ft, saját forrás 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 
pályázati forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 
saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti a Pályázati Sajáterő Alap 
terhére. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Algyői Szivárvány Óvoda 
6. Irattár 

 

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

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


