
KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
293/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. szeptember 28. napján tartott rendes ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

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

1. Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási feladatairól 
Előterjesztő: Jegyző  

2. Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári táborokról 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester  

5. 2017. I. félévi adóügyi beszámoló 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2017. 
(III.07.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előterjesztő: Polgármester 

7. Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának 
módosítása  
Előterjesztő: Polgármester 

8. A mezei őrszolgálatról szóló 28/1998. (IX.25.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

9. Az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról szóló 
21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

10. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a 
lakbérek mértékéről szóló 15/2001.(VIII.04.) önkormányzati rendelet 
módosítása, az Algyő, belterület 1100/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Algyői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata és Informatikai Biztonsági 
Szabályzata 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Bíráló Bizottság létrehozása a gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelethez 
Előterjesztő: Polgármester  



 
 

13. Algyői Gondozó Otthon megvalósíthatósági tanulmány előkészítése IV. 
Előterjesztő: Jegyző 

14. U-10717-50 számú úszómű eladásával kapcsolatos határozatok visszavonása 
Előterjesztő: Polgármester  

15. Az algyői DNy-i lakóparkban út, járda és csapadékvíz elvezető rendszer építése – 
Vállalkozási szerződés módosítása  
Előterjesztő: Polgármester  

16. A 2017. évi járda felújítási programmal kapcsolatos szerződések módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Demecs Zoltán ev. kérelme a kötbértől való eltekintéshez 
Előterjesztő: Polgármester  

18. Hozzájárulás a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. törzstőke emeléséhez és 
hitelszerződés módosításához 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződések módosítása 
Előterjesztő: Polgármester  

20. 2017. évi csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szerződés módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Szent Anna Plébánia kérelme 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Algyői Sportkör kérelme támogatási szerződés elszámolási határidejének 
meghosszabbítására 
Előterjesztő: Polgármester 

24. Algyő, Búvár u. 9. em. 4. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott 
pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Jegyző 

25. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. év II. félévi munkatervének 
módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

28. Egyebek 
 
 

Zárt ülés: 
29. Kastélykert u. 19., 21., 23., és 25. számú ingatlanok udvarának megvásárlása az 

óvoda területbővítése érdekében 
Előterjesztő: Alpolgármester 

30. Herkéné Bús Renáta kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása 
iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

31. Hodonicki Gábor kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 



32. 1785/75 és 1861 hrsz-ú telkek értékesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

33. Kitüntető cím adományozása III. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
294/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2017. évi igazgatási 

feladatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Angyal Zsolt mb. jegyző „Beszámoló az Algyői Polgármesteri Hivatal 2017. 
évi igazgatási feladatairól” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
igazgatási feladatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Dr. Varga Ákos mb. aljegyző 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
295/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári 

táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból 
támogatott nyári táborokról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a nyári 
gyermektáborokról szóló beszámolókat. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete köszöni a gyermektáborokat szervezők és 

segítők munkáját. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Szervezetek vezetői 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
296/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szünidei gyermekétkeztetés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szünidei gyermekétkeztetés” tárgyú előterjesztését, és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület a 2017/2018. évi tanév őszi és téli szünet – 2017. október 30-

tól 2017. november 3-ig, valamint 2017. december 23-tól 2017. január 2-ig – 
időtartama alatt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen 
biztosítja a szünidei étkezést. 
 

2.) A Képviselő-testület a szünidei étkezés biztosítására felkéri a Polgármestert, hogy 
kössön szerződést a Gyevitur Nkft-vel. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Szociális- és Igazgatási Csoport – Volford Beáta ügyintéző 
5. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
297/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember megtárgyalta a Polgármester 
„Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásának 
I. félévi helyzetéről” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi 
végrehajtását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
298/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. I. félévi adóügyi beszámoló 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Angyal Zsolt megbízott jegyző „2017. I. félévi adóügyi beszámoló” tárgyban 
készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a 2017. I. félévi adóügyi 
beszámolót. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy a 
hátralékkezelés tekintetében hívjon össze egyeztető megbeszélést a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adócsoportjával, majd az egyeztetésen 
elhangzottakról készüljön előterjesztés a testület számára. 
Határidő: 2017. november 30. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
299/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

5/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Varga Ákos megbízott aljegyző „Az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2017. (III.07.) önkormányzati rendelet 
módosítása” tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Humán és Ügyrendi Bizottságot, 
hogy az Ifjúsági Tanács, valamint a Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület 
bevonásával vizsgálja felül Algyő Nagyközség Ifjúsági Koncepcióját. 

Határidő: 2017. november 30.  
Felelősök: Torma Tiborné Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 

Oláh Dániel Humán és Ügyrendi Bizottsági tag. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Torma Tiborné Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
4. Oláh Dániel Humán és Ügyrendi Bizottsági tag 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
300/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Varga Ákos megbízott aljegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának módosítása” tárgyban készült 
előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el az Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzat módosítását. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Dr. Varga Ákos mb. aljegyző 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



300/2017. (IX.28.) Kt. határozat melléklete 

 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

300/2017. (IX.28.) SZ. HATÁROZATA 

 

 

A KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 

 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárások 
lefolytatására vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja. A szabályzat kiterjed a 
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárásrendjének meghatározására is. 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

E szabályzat célja, hogy – a Kbt.-ben foglalt szabályok keretei között – az önkormányzat 
közbeszerzéseinek, ill. beszerzéseinek számára és értékére figyelemmel megállapítsa 
azokat a sajátos szabályokat, melyeket Algyő Nagyközség Önkormányzata 
költségvetésének terhére megvalósított közbeszerzések, ill. beszerzések során 
alkalmazni kell. 

 

2.§ 

 

(1) A szabályzat hatálya a következő szervezetnek a (2) bekezdés szerinti 
beszerzéseire terjed ki: 
a) Algyő Nagyközség Önkormányzat 
b) Algyői Polgármesteri Hivatal 
c) Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
d) Algyői Szivárvány Óvoda 
e) Algyői Faluház és Könyvtár 



 

(2) A közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, ha az árubeszerzés, szolgáltatás 
megrendelés, valamint építési beruházás értéke eléri, vagy meghaladja a Kbt.-ben 
szabályozott vonatkozó értékhatárt, melynek mindenkori értékét minden évben a 
költségvetési törvény határozza meg. 

 

(3) Az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzésekre is előírható közbeszerzési eljárás 
kötelezettsége. 

 

 

3. § 

 

(1) A közbeszerzési törvény alá tartozó eljárások, ill. a beszerzési eljárások irányítása 
a polgármester feladata, a döntés előkészítés Közbeszerzési Bírálóbizottság 
hatásköre, az eljárás eredményéről való döntés pedig az önkormányzati 
képviselő-testület hatásköre. 

(2) Minden közbeszerzési eljárásban alapelv a verseny tisztasága, átláthatósága és 
nyilvánossága, továbbá az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód, a 
jóhiszeműség és tisztesség, valamint a joggal való visszaélés tilalma. Ajánlatkérő 
kötelessége ezen alapelvek érvényre juttatása, illetve betartása, biztosítása. 

 

(3) A közbeszerzési eljárásokban az eljáró személyek a jelen szabályzatban rögzített 
feladatok ellátásáért tartoznak felelősséggel. 

 

4.§ 
 

(1) Jelen szabályzat alkalmazása szempontjából ajánlatkérőként az önkormányzat 
által indított eljárásban a polgármester jár el.   

 

(2) A Kbt. 113. § (1) bekezdésében, valamint a 115. § (1) bekezdésében foglalt - 
hirdetmény közzététele nélküli - eljárásokban a meghívni kívánt gazdasági 
szereplők megnevezése a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a 
polgármester feladata. 

 

(3) A Közbeszerzési Bírálóbizottság létszáma 7 fő, szakmai összetételére a Kbt. 27. § 
(3) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, azaz a Közbeszerzési Bizottságot úgy 
kell összeállítani, hogy a bizottság rendelkezzen: 

- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
- jogi 
- közbeszerzési és 
- pénzügyi ismeretekkel. 



 

(4) A Közbeszerzési Bírálóbizottság 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 e s 
Ado 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 su zemeltete si e s Fejleszte si Bizottsa g egy tagja, akit a bizottsa g delega l 
f) a Pe nzu gyi e s Gazdasa gfejleszte si Bizottsa g ke t tagja, akit a bizottsa g delega l.  

 

(5) A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntési hatásköre: 
- az eljárásból kizárt ajánlattevők megjelölése 
- az érvénytelen ajánlatok megjelölése. 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntés-előkészítési hatásköre: 

- a közbeszerzési eljárás eredményét ismertető döntést előkészítő döntési 
javaslat elkészítése írásos formában.  

 

 

5. § 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság eljárási rendje 

 

(1) A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze. A 
Közbeszerzési Bírálóbizottság határozatképes, ha a hét tag közül legalább öt tag 
jelen van és a 4. § (4) bekezdésben szereplő négy szakértelem képviseltetve van. 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság do nte seit a jelenle vo  tagok szo to bbse gi 
szavazata val hozza. 

 

(2) A Közbeszerzési Bírálóbizottság (az eljárás megindítását követő első) ülésén – 
adott esetben a megbízott külsős közbeszerzési szakértő segítségével - köteles 
meghatározni a benyújtott ajánlatok kapcsán a hiánypótlások (Kbt. 71.§), a 
számítási hiba-javítások (Kbt. 71.§) és az indokolás-kérések (Kbt. 72.§) körét és 
az ajánlattevőket felhívni annak teljesítésére. 

 

(3) A Közbeszerzési Bírálóbizottság (a következő) ülésén – adott esetben a megbízott 
külsős közbeszerzési szakértő segítségével - köteles a benyújtott ajánlatok, illetve 
a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások és indoklások birtokában elvégezni 
az ajánlatok megfelelőségének vizsgálatát, elvégezni a számítási hibák javítását, 



megállapítani az esetleges kizárási és érvénytelenségi indokokat és elvégezni a 
Kbt. 69.§ (2) bekezdése alapján megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempont 
szerinti értékelését, mindezt írásos szakvélemény formájában. Ezt követően a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság megfelelő határidő tűzésével felhívja az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a kizáró 
okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 

 

(4) Az igazolások benyújtását követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság a soron 
következő ülésén az igazolásokat megvizsgálja (ha szükséges, hiánypótlással vagy 
felvilágosítás kéréssel él). 

 

(5) Amennyiben az igazolások megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, az ülés végén a Közbeszerzési Bírálóbizottság a döntéshozó 
(képviselő-testület) részére írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az 
eljárás eredményére és a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan.  

 

(6) Közbeszerzési Bírálóbizottság köteles a bírálati eljárásban a kötelezően előírt 
okiratok meglétét és tartalmát ellenőrizni, a bírálat kapcsán az ingyenesen 
elérhető elektronikus nyilvántartások adatait ellenőrizni, a jogszabály 
előírásainak megfelelően elvégezni a bírálati eljárás teljes dokumentálását.  

 

(7) A Közbeszerzési Bírálóbizottság u le seiro l jegyzo ko nyvet kell ke szí teni. A 
Közbeszerzési Bírálóbizottság munka ja nak teljes ko ru  í ra sbeli dokumenta la sa e rt 
a bí ra lo bizottsa g elno ke felel. 

 

6. § 

Összeférhetetlenség 

(1) Az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevonni kívánt személyek 
legkésőbb az eljárás megindítása napján írásban nyilatkoznak, hogy velük 
szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (2)-(4) bekezdései szerinti 
összeférhetetlenségi okok. 

(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. 

(3) A ke pviselo i megbí zata s ido tartama alatt 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 . 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. 



(4) A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke köteles a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírásokat az összeférhetetlenség tekintetében az arról nyilatkozókkal 
ismertetni. 

 

II. fejezet 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 

 

7.§ 

 

(1) A Kbt. 42.§ (1) bekezdése alapján Közbeszerzési terv készítése önkormányzati 
szinten évente kötelező, annak elkészítéséért a jegyző felel. Az éves közbeszerzési 
tervet minden évben március 31-ig kell összeállítani. A ko zbeszerze si tervhez 
pe nzu gyi-beruha za si adatokat a Pe nzu gyi e s Ado - e s a Telepu le sfejleszte si e s 
Ü zemeltete si csoport szolga ltat. A ko zbeszerze si tervet a ke pviselo -testu let 
hata rozatban fogadja el. 

 

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, amelyet a 
tervben megfelelően szerepeltetni kell. 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. A ko zbeszerze si 
tervben szereplo  elja ra s megindí ta sa ro l a polga rmester do nt. 

 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható. Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet a ke pviselo -testu let hata rozattal mo dosí tja az ilyen igény 
vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

(4) A Kbt. 43. § (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. 

 

(5) Az eljárások lefolytatása során – amennyiben az releváns - figyelembe kell venni 
az Európai Regionális fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
hatályos jogszabályokat. 

 

 

 



8.§ 

 

(1) 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 becsült érték meghatározása céljából külön 
vizsgálatot kell végezni és annak eredményét dokumentálni. A becsu lt e rte k 
meghata roza sa hoz szu kse ges vizsga latot/adatgyu jte st a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ve gzi. 

 

(2) Az egybesza mí ta si szaba ly (Kbt. 19. § (3) bekezde s) 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. 

 

(3)  Az eljárást megindító felhívást a Közbeszerzési Bírálóbizottság vagy a megbízott 
külsős közbeszerzési szakértő készíti el. 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, illetve a megbízott külsős 
közbeszerzési szakértő felel. 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. 

 

(4) Amennyiben az elja ra s sora n dokumenta cio  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  jogi re sze t a bí ra lo bizottsa g vagy a 
megbízott külsős közbeszerzési szakértő ke szí ti el. A dokumenta cio t a 
ko zbeszerze si jogszaba lyokkal o sszhangban kell o sszea llí tani. A dokumenta cio  
o sszea llí ta sa ba ku lso  szake rto  is bevonhato . 

 

(5) Az e rte kele si szempontro l, illetve ezen belu l a re szszempontokro l, tova bba  az 
alkalmassa gi ko vetelme nyekro l a bí ra lo bizottsa g javaslata alapja n a 
Telepu le su zemeltete si e s Fejleszte si Bizottsa g do nt. 

 

(6) Az ajánlatkérő – a Kbt. 115. § (1) bekezdésében és a 113. § (1) bekezdésében 
foglalt hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásoktól eltekintve – a 
közbeszerzési eljárásban való részvételt köteles ajánlati biztosíték adásához 
kötni, amelyet az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az 
ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt módon 
és mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek 
ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátotta. 

 

(7) A ko zbeszerze si elja ra s lebonyolí ta sa ba a Ke pviselo -testu let jo va hagya sa esete n, 
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. A részben vagy 



egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás 
esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az 
önkormányzat köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

 

9. § 

 

(1) A felhí va s ko zze te tele 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. A 
Kbt. 113. § (1) bekezde se szerinti elja ra sok esete ben a megindítandó eljárásról 
szóló összefoglaló tájékoztatást Közbeszerzési Hatóság részére történő 
megküldéséért szintén a ko zbeszerze sek koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  
felel. 

 

(2) Az aja nlatte tel szakasza ban az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan az 
aja nlattevo k a ltal ke rt kiege szí to  ta je koztata st a Közbeszerzési Bírálóbizottság 
adja meg a Kbt. szaba lyai szerint. 

 

(3) Az aja nlatte tel szakasza ban a beszerzés tárgyával 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. 

 

(4) A felhí va s illetve a dokumenta cio  mo dosí ta sa ro l, az aja nlatte teli hata rido  
meghosszabbí ta sa ro l, a 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. 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. 

 

10. § 

 

(1) A nem elektronikusan benyújtott ajánlatot egy eredeti példányban, írásban, lezárt 
borítékban kell leadni abban az esetben is, ha azt az ajánlattevő személyesen 
nyújtja be. 

 

(2) Az ajánlattevő részére – amennyiben ajánlatát személyesen nyújtja be – az ajánlat 
átvételéről elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell 
az átvétel időpontját, az átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését, 
hogy az ajánlat benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt.  
 



(3) A beérkezett ajánlat borítékján fel kell tüntetni a beérkezés időpontját továbbá 
rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell jegyezni az 
ajánlat sorszámát. 

 

(4)  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. 

 

11. § 

 

(1) Az ajánlattételi határidőn túl beérkezett ajánlatok érvénytelenek, a további 
eljárásban nem vehetnek részt. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról 
szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett – 
ajánlattevőnek megküldeni. 

 

(2) Az aja nlatok felbonta sa t a bí ra lo bizottsa g legala bb 2 tagja ve gzi. Amennyiben az 
elja ra st megbízott külsős közbeszerzési szakértő vagy szervezet 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. 

 

(3) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell 
készítenie. A jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül kell megküldeni 
az összes ajánlattevőnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető 
a rendelkezésére álló fedezet összege is.  

 

12. § 

 

(1) A beérkezett ajánlatok bírálatának és értékelésének szakmai előkészítése a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság feladata, aki a szakmai előkészítéshez külsős 
szakértőt is igénybe vehet.  

 

(2) A Közbeszerzési Bírálóbizottság – adott esetben a megbízott külsős közbeszerzési 
szakértő segítségével - a beérkezett ajánlatokat elbírálja, amely bírálat 
valamennyi ajánlattevő tekintetében tartalmazza különösen 

a) annak megállapítását, hogy: 
 az ajánlat megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
 az ajánlat megfelelő (értékelhető) vagy érvénytelen  
 az ajánlattevőt ki kell-e zárni az eljárásból 

b) az ajánlatkérő által kért egyéb szakvéleményt. 

 



(3) A szakvélemény elkészítését követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság írásban 
állást foglal arról, hogy a felhívásban megfogalmazott értékelési szempontot 
figyelembe véve a beérkezett ajánlatok értékelési sorrendje hogyan alakult és az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt 
megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
igazolások benyújtására. 

 

(4) Az igazolások benyújtását követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság a soron 
következő ülésén az igazolásokat megvizsgálja (ha szükséges, hiánypótlással vagy 
felvilágosítás kéréssel él). Amennyiben az igazolások megfelelőek, a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság megteszi az eljárás eredményére és nyertesére 
vonatkozó döntési javaslatát. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak 
olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági 
követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok 
tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének eleget tett. 

 

(5) A közbeszerzési eljárás teljes körű adminisztrációjának elvégzéséért a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke – illetve adott esetben a megbízott külsős 
közbeszerzési szakértő felel. Az eljárási eseményekre az Önkormányzat 
polgármesteri hivatalának kijelölt helységeiben vagy a megbízott külsős 
közbeszerzési szakértő székhelyén kerül sor. 

 

13. § 

 

(1) Az elja ra s eredme nye ro l vagy eredme nytelense ge ro l, tova bba  a szerzo de s 
mo dosí ta sa 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 , adott esetben a megbízott 
külsős közbeszerzési szakértő feladata.  

(2) A szerzo de s megko te se t a Közbeszerzési Bírálóbizottság vagy a ko zbeszerze sek 
koordina la sa val megbí zott u gyinte zo  ke szí ti elo . 

(3) A szerzo de s Kbt. 141. § szerinti mo dosí ta sa ro l, valamint a Kbt. 143. § szerinti 
megszu ntete se ro l a ke pviselo -testu let do nt. 

(4) Eredme nytelen elja ra s esete n u j elja ra s indí ta sa ro l a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság javaslata alapja n a ke pviselo -testu let do nt. 

 



 

III. fejezet 

 

A BELSŐ ELLENŐRZÉS, FELELŐSSÉG RENDJE 

 

14.§ 

 

(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 Közbeszerzési Bírálóbizottság elno ke t. 

 

IV. fejezet 

AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS 

15. § 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, 
valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. §-a 
alapján ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni. 
Az e ves statisztikai o sszegeze st 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 DOKUMENTÁLÁS RENDJE 

 

16. § 



 

(1) Minden közbeszerzési, illetve beszerzési eljárást – annak előkészítésétől az 
eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban kell dokumentálni. 

 

(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őriznie 
az Önkormányzatnak. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás 
indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.  

 

VI. fejezet 

A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT EL NEM ÉRŐ ÉS AZ ÚGYNEVEZETT „IN 
HOUSE” BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

17. § 

 

(1) Az 500.000,- Ft e rte khata rt meghalado , de a ko zbeszerze si e rte khata rokat el nem 
e ro  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 . 

 

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

 

(3) Az 1,0 millio  Ft e rte khata rt el nem e ro  beszerze sekro l a polga rmester o na llo an-, 
1,0-4,0 millio  Ft e rte khata r ko zo tti beszerze sekro l a Telepu le su zemeltete si e s 
Fejleszte si Bizottsa g elo zetes ve leme nye alapja n do nt. 

 

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

 

VII. fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18. § 



 

(1) E határozat (Közbeszerzési Szabályzat) a kihirdetése napján lép hatályba.  
 

(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési 
ill. beszerzési eljárásokra 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. 

 

Algyő, 2017. szeptember 28. 

 

 

 

 

Molnár Áron Angyal Zsolt 

polgármester mb. jegyző 

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

A Közbeszerzési Szabályzatot a Képviselő-testület 300/2017. (XI.28.) Kt. számú 
határozatával jóváhagyta. 

Az előző, 2017. március 23-tól hatályos közbeszerzési szabályzat e szabályzat hatályba 
lépése napján hatályát veszti. 

 

Algyő, 2017. szeptember 28. 

 

 

Molnár Áron Angyal Zsolt 

polgármester mb. jegyző 

 

  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
301/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001. (VIII.04.) 
önkormányzati rendelet módosítása, az Algyő, belterület 1100/2. 
hrsz-ú ingatlan hasznosítása 

 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001. (VIII.04.) önkormányzati 
rendelet módosítása, az Algyő, belterület 1100/2. hrsz-ú ingatlan hasznosítása” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 15/2001. 
(VIII.04.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b. pontja szerint, szociális 
jogcímen adja bérbe az Algyő, belterület 1100/2. hrsz-ú ingatlant. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, 
hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoporttal együttműködve az ingatlan 
átalakításával kapcsolatban tegyenek javaslatot 2017. október 6. határnapig. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Humán és Ügyrendi Bizottságot, hogy a Jegyzővel, 
valamint az Algyői Egyesített Szociális Intézménnyel együttműködve az ingatlan 
bérbeadásával kapcsolatban a pályázati kiírást készítse el, melynek határideje: 
2017. október 11. 

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Humán és Ügyrendi Bizottságot, hogy a Jegyzővel 
együttműködve a Rendelet egyes rendelkezéseit a pályázati feltételek kapcsán 
vizsgálja felül, és a Rendelet módosítására, valamint a bérleti díj mértékére 
tegyen javaslatot. Határidő: 2017. november 11.  

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
5. Humán és Ügyrendi Bizottság 
6. Algyői Egyesített Szociális Intézmény  
7. Irattár 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
302/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata és Informatikai 

Biztonsági Szabályzata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyői Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata és 
Informatikai Biztonsági Szabályzata” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja az Algyői 

Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatát. 
 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja az Algyői 

Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát. 
 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a két szabályzat 

aktualizálásához - amennyiben szükséges - az esetleges módosítások beépítésre 
kerüljenek. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Igazgatási és Szociális csoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
303/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Bíráló Bizottság létrehozása a gazdaságélénkítéséről szóló helyi 

rendelethez 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Bíráló Bizottság létrehozása a gazdaságélénkítéséről szóló 
helyi rendelethez” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a gazdaságélénkítéséről szóló 2/2016. 
(I.29.) számú helyi rendelet 4. § szerinti Bíráló Bizottságot az alábbiak szerint jelöli ki: 
 

Balázs Zsolt elnök 
Bogdán Tamás tag 
Lakatos Albert tag 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
304/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Gondozó Otthon megvalósíthatósági tanulmány előkészítése 

IV. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az aljegyző „Algyői Gondozó Otthon megvalósíthatósági tanulmány 
előkészítése III.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület nem kíván a megadott ajánlati áron 

megvalósíthatósági tanulmányt készíttetni. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Humán és Ügyrendi Bizottságot, hogy az Idősek Otthona 

létesítésének ügyében folytasson le egyeztető tárgyalásokat szakemberek 
bevonásával, illetve tájékozódjon más működő intézmények tapasztalatairól és ennek 
eredményéről készítsen beszámolót a testület részére. 
Felelős: Humán és Ügyrendi Bizottság 
Határidő: 2018. február 28. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
305/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: U-10717-50 számú úszómű eladásával kapcsolatos határozatok 

visszavonása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Ü-10717-50 számú úszómű eladásával 
kapcsolatos határozatok visszavonása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot 
hozta. 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

CSB/01/7163-3/2017. számú törvényességi felhívásában foglaltakra tekintettel a 
kialakult jogszabálysértő állapot megszüntetése miatt visszavonja 
106/2017.(IV.18.) Kt. számú határozatát, illetve az ehhez kapcsolódó 
151/2017.(V.02.) Kt. számú határozatot. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az „Ü-10717-50 számú 

úszómű” önkormányzati tulajdonrészének hasznosításával kapcsolatosan 
terjessze javaslatait a Képviselő-testület elé.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 
5. Beke S. Tamás, 6750 Algyő, Fazekas u. 22. 
6. Herczeg József 6750 Algyő, Kastélykert u. 59. 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
306/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az algyői DNy-i lakóparkban út, járda és csapadékvíz elvezető 

rendszer építése – Vállalkozási szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Az algyői DNy-i lakóparkban út, járda és csapadékvíz 
elvezető rendszer építése – Vállalkozási szerződés módosítása” tárgyban készült 
előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja „Az algyői DNy-i lakóparkban út, járda és 

csapadékvíz elvezető rendszer építés” tárgyú vállalkozási szerződés módosítását, 
melynek következtében a szerződés 6.1. pontja szerinti építési munka ellenértéke 
nettó 1.160.000,- Ft összeggel emelkedik. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert „Az algyői 
DNy-i lakóparkban út, járda és csapadékvíz elvezető rendszer építés” tárgyú, az 
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítása 
során a határozat 1. pontjára és az építési munkálatok fordított adózására 
tekintettel biztosítsa az 1.160.000,- forint ÁFÁ-val növelt bruttó ellenértékének 
megfelelő összeget. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
307/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. évi járda felújítási programmal kapcsolatos szerződés 

módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „2017. évi járda felújítási programmal kapcsolatos 
szerződés módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyeviép Nkft. arra irányuló 
kérelmét, hogy a 2017. évi járda felújítási program teljesítési határideje 2017. 
november 30. napra módosuljon. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Gyeviép Nkft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
308/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Demecs Zoltán ev. kérelme a kötbértől való eltekintéshez 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Demecs Zoltán ev. kérelme a kötbértől való 
eltekintéshez” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és Demecs Zoltán egyéni 

vállalkozóval kötött „A Fűzfa utca, Egészségház utca, Szüret utca (Nyírfa utcától 
újonnan csatornázott szakasz), Radnai utca (Berek-Szüret utca között), Csónak utca 
(Berek-Szüret utca között) aszfaltozásának szükség szerint engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációja” tárgyú szerződésben rögzített kötbérigényt nem kívánja 
érvényesíteni.  

2. A Képviselő-testület a Demecs Zoltán egyéni vállalkozóval kötött szerződésben a 
tervek leszállítási határidejét 2017. október 15. napjára módosítja.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Demecs Zoltán egyéni vállalkozó (6750 Algyő, Tüzér utca 10.) 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
309/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Hozzájárulás a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. törzstőke 

emeléséhez és hitelszerződés módosításához 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Hozzájárulás a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nkft. törzstőke emeléséhez és hitelszerződés módosításához” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kelebia Község 

Önkormányzata és Tompa Község Önkormányzata a Szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. tagja legyen, egyben hozzájárul, hogy a társaság tagjaként az 
Önkormányzatonként befizetésre kerülő 100.000,- Ft-os, összesen 200.000,- Ft új 
törzsbetét teljesítésével a Társaság törzstőkéje 101.600.000.- Ft-ra emelkedjen. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Raiffeisen Bankkal megkötött hitelszerződését 
módosítsa akként, hogy a jelenlegi 200 millió forintos hitelkeret 350 millió forintra 
módosuljon. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
alapján a szavazólap aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
310/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződések módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján megtárgyalta 
Molnár Áron polgármester „Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződések módosítása” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében csatolt, a 

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel közös megegyezéssel történő 
közszolgáltatási szerződés megszűntetésére vonatkozó megállapodás tervezet 
jóváhagyja azzal, hogy a közszolgáltatási szerződés 2017. szeptember 30. napjával 
kerüljön megszűntetésre. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
közszolgáltatási szerződés megszűntetésének aláírására. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében csatolt, a 
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft-vel megkötésre kerülő új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés tervezet jóváhagyja azzal, hogy a szerződés 2017. október 
1-től kerüljön megkötésre. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására. 

5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy szerepeljen a szerződés VI./17. 
pontjaként, hogy az ingatlanhoz kapcsolódóan a hulladékgyűjtő edényzet mellé 
kihelyezett, a többlethulladék gyűjtésére szolgáló egy darab, maximum 120 literes 
zsák térítésmentesen kerüljön elszállításra a hónap első ürítési napján. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Csongrád Megyei Településtisztasági NKft. 
4. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
311/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. évi csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján megtárgyalta 
Molnár Áron polgármester „2017. évi csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként csatolt 

vállalkozási szerződés módosításához hozzájárul akként, hogy a teljesítési határidő 
2017. november 30. legyen. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Gyeviép Nkft. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
312/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szegedi Vízmű Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadása” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 
tartalommal, a vízi-közmű vagyonra vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
Programtervet elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy jelezze a Szegedi Vízmű Zrt. felé a 
vízminőség javító program következtében romló vízminőséggel kapcsolatos 
problémákat és a Szegedi Vízmű Zrt. válaszáról tájékoztassa a lakosságot 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
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 mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
313/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szent Anna Plébánia kérelme 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a „Szent Anna Plébánia kérelme” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a Szent Anna Plébánia 

környezetének rendezésére, a keresztnek és talapzatának restaurálására 
vonatkozó kérelmet. 

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Szeged-
Csanádi Egyházmegye Műszaki Irodájával. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, 
hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport segítségével és Fazakas Attila 
plébánossal együttműködve határozzák meg a szükséges munkálatokat, azok 
elvégzési idejét, sorrendjét. Ezt követően kerüljön ismét tárgyalásra a kérelem a 
Képviselő-testület által, annak érdekében, hogy dönteni lehessen a támogatás 
módjáról, összegéről. 
Határidő: 2017. október 10. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Szent Anna Plébánia - Fazakas Attila plébános 
4. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
314/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Sportkör kérelme támogatási szerződés elszámolási 

határidejének meghosszabbítására 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyői Sportkör kérelme támogatási szerződés 
elszámolási határidejének meghosszabbítására” tárgyban készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi a 2016. október 5-én aláírt 
2016/2017. támogatási időszakra vonatkozó TAO önerőhöz kapcsolódó támogatási 
szerződés elszámolási határidejének 2018. szeptember 30. napjára történő módosítását. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Algyői Sportkör 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
315/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. em. 4. szám alatti költségalapú bérlakásra 

benyújtott pályázatok elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Angyal Zsolt mb. jegyző az „Algyő, Búvár u. 9. fszt. 4. szám alatti 
költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza. 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. em. 4. szám alatti, 2 
szobás, 54 m2-es, összkomfortos költségalapú bérlakás bérlőjéül: 
Balázs Beáta Algyő, Egri. u. 5. szám alatti lakost jelöli ki, 2017. október 15. 
napjától 2022. október 14. napjáig terjedő időtartamra. 

 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 

bérleti szerződést megkösse. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Balázs Beáta 6750 Algyő, Egri. u. 5.  
4. Dr. Draxler Rita Kamilla, ügyintéző 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
316/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. év II. félévi 

munkatervének módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az Polgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. év II. félévi 
munkatervének módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a 2017. év II. félévi munkaterv módosítását. 
 
2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott 

munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről.  
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
4. Angyal Zsolt jegyző 
5. Csoportvezetők 
6. Intézményvezetők 
7. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
8. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



316/2017. (IX.28.) Kt. határozat melléklete 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 

2017. év II. félévi munkaterve 
 

Július hó 

1. Kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
Szeptember hó 

1. Igazgatási csoport beszámolója 
Előterjesztő: Jegyző 

 
 
Október hó 

1. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2017/2018-es tanév megkezdésének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

2. Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól 
Előterjesztő: Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezető 

Gyevitur Kft. ügyvezető 
Civil szervezet vezetők 

3. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: jegyző 

4. A 2018. évi költségvetési koncepció fejlesztésekre vonatkozó javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester  

5. Beszámoló a 2017. III. negyedévi szociális ellátásokról 
6. Közmeghallgatás 

 
 
November hó 

1. Az Önkormányzat 2017. évi I-III. negyedévi mérlegjelentése és költségvetési 
jelentése 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Pénzügyi és Adócsoport vezető 

3. Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2017. évi pályázati 
tevékenységéről  
Előterjesztő: Polgármester és Intézményvezetők 

4. Intézményvezetők teljesítményértékelése 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2018. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Polgármester 

  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
317/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Angyal Zsolt mb. jegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról és az alábbi döntést hozta: 
 

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

1. Molnár Áron polgármester 
2. Angyal Zsolt mb. jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
318/2017. (IX.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 
 

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 mb. jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Angyal Zsolt sk. 
polgármester mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
 


