
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
29/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. február 28. napján tartott testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Nyílt ülés: 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtási 
rendelete 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Algyő Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatása 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Társadalmi szervezetek 2016. évi beszámolója 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Társadalmi szervezetek 2017. évi támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület 2016. évi beszámolója és 2017. évi 
támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Az Algyői Sportkör 2016. évi beszámolója és 2017. évi támogatási igénye 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Ezerjófű Egészségvédő Kör Közhasznú 
Egyesület közötti együttműködési megállapodás 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Alapítványok támogatási kérelme 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Gyevitur Nkft. 2017. évre vonatkozó üzleti terv 
Előterjesztő: Gyevitur Nkft. ügyvezető 

11. Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezető megbízása 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Pedagógiai asszisztens alkalmazása az Algyői Szivárvány Óvodában 
Előterjesztő: Polgármester 

13. Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola állami működtetésbe vétele II. 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Szegedi Tankerületi Központtal kötendő együttműködési megállapodás 
pszichológus alkalmazására 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Gyógytornász megbízása 
Előterjesztő: Polgármester 
 



17. 2017. évi koncessziós díj megállapítása 
Előterjesztő: Polgármester 

18. A Vízügyi Építési Alap 2017. évi felosztása 
Előterjesztő: Polgármester  

19. Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati Társulás 2017. évi 
költségvetése 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(II.29.) 
Ör. módosítása (V.) 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Rendezési terv módosítás 2017. I. 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Az Algyő DNy-i lakóparkban kialakított építési telkek értékesítése II. ütem 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Algyői napelempark beruházás megvalósulása II. 
Előterjesztő: Polgármester 

24. Az alkalmazás szolgáltató (Application Service Provider – a továbbiakban ASP) 
rendszerhez való csatlakozásról, az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségről 
Előterjesztő: Jegyző 

25. EFOP – 1.5.2-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben” elnevezésű támogatási kérelem benyújtásának, és az ehhez 
kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

26. EFOP - 1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” elnevezésű támogatási kérelem 
benyújtása 
Előterjesztő: Polgármester 

27. Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása 
Előterjesztő: Jegyző 

28. Polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságának kiadása 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

31. Egyebek 
 
 
Zárt ülés: 

32. Bús Mariann kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

33. Örkény Csaba Zoltán kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása 
iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

34. Szénási Tibor ajánlata ingatlanok értékesítésére 
Előterjesztő: Polgármester 

35. Vidács Sándor mezőőr kérelme 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 



A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
30/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend tárgyalásának felfüggesztése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felfüggeszti az „Algyő 
Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése” tárgyú napirend megvitatását azzal, 
hogy a rendeletet érintő zárószavazásra valamennyi, a költségvetést érintő napirend 
megtárgyalását követően kerül sor. Továbbá a testület az „Algyő Nagyközség 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete” tárgyú napirendben 
az „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése” tárgyú előterjesztés 
lezárása után dönt. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
31/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteinek bemutatása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott 
ülésén megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteinek bemutatása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 353/2011.(XII.30.) Korm. 
rendelet 2.§.(1) bekezdése alapján saját bevételeit a költségvetési évet követő 
három évre a határozat mellékletét képező 1. sz. melléklet alapján állapítja meg. 
 

2.) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§. (1) bekezdése alapján az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó fizetési kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre 
az 1. sz. melléklet alapján állapítja meg.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
 



31/2017. (II.28.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

Algyő Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 

 
 

    adatok ezer Ft-ban 

Sorszám 
MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(a 353/2011. (XII.30.) Korm.rend.2.számú 
melléklete alapján 

2017. 2018. 2019. 2020. 

1. Helyi adók 1 075 600 1 107 353 1 140 574 1 174 791 

2. Osztalék, koncessziós díj 20 090 20 693 21 313 21 953 

3. Díjak, pótlékok, bírságok 0 0 0 0 

4. 

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jogok értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 0 0 0 0 

5. Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0 

6. 
Vállalati értékesítésből, privatizációból 
származó bevétel 0 0 0 0 

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 

8. Saját folyó bevételek (1+…+7) 1 095 690 1 128 046 1 161 887 1 196 744 

9. Saját folyó bevételek  50%-a 547 845 564 023 580 944 598 372 

10. 
Előző év(ek)ben kkeletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) 

0 0 0 0 

11. 
Felvett, átvállalt hitel, és annak 
tőketartozása 0 0 0 0 

12. 
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak 
tőketartozása 0 0 0 0 

13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 

14. Adott váltó 0 0 0 0 

15. Pénzügyi lízing 0 0 0 0 

16. Halasztott fizetés 0 0 0 0 

17. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 0 0 0 0 

18. 
Tárgyévben keletkezett, keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…+25) 

0 0 0 0 

19. 
Felvett, átvállalt hitel, és annak 
tőketartozása 0 0 0 0 

20. 
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak 
tőketartozása 0 0 0 0 

21. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 

22. Adott váltó 0 0 0 0 

23. Pénzügyi lízing 0 0 0 0 

24. Halasztott fizetés 0 0 0 0 

25. 
Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 0 0 0 0 

26. Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 0 0 0 0 

27. 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL 
CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) 

547 595 564 023 580 944 598 372 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
32/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Társadalmi szervezetek 2016. évi beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott soros ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Társadalmi szervezetek 2016. évi 
beszámolója” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt 
társadalmi szervezetek 2016. évi munkájáról szóló tájékoztatást:  

 Algyői Általános Iskola Alapítvány 
 Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 
 Algyői Gazdakör 
 Algyői Kutyás Egyesület 
 Algyői Tisza Szabadidősport, környezetvédő és rekreációs Egyesület 

(ALTE) – Algyői Borbarátok 
 Algyői Nőegylet – Algyői Női Borbarátok 
 Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub 
 Algyői Természetvédő Horgászegyesület 
 Boldog Gyermekkor Alapítvány 
 EZERJÓFŰ Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület 
 Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület 
 GYEVI ART Kulturális Egyesület 
 Kovács Antal Alapítvány felesége, Vitéz Berta emlékére 
 Lehet Könnyebben Egyesület 
 Magyarországi Montessori Egyesület Dél-alföldi Területi Kör 
 Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete – algyői alapszervezet 
 MATASZ Algyői Klubja 
 Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület - Algyői Hagyományőrző 

Citerazenekar 
 Mozgáskorlátozottak Csm.-i Egyesülete Algyői Csoport 
 Gyeviek Baráti Köre 
 Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megköszöni a Társadalmi Szervezetek 2016. évi 
önzetlen munkáját. 
 
3. A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön felülvizsgálatra, aktualizálásra és 
egységesítésre Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a társadalmi 
szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete. 



 
4. A Képviselő-testület tájékoztatást kér a Polgármesteri Alap 2016. évi felhasználásáról. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Társadalmi szervezetek vezetői 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
33/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Társadalmi szervezetek 2017. évi támogatási igénye 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott soros ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Társadalmi szervezetek 2017. évi támogatási 
igénye” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő- testülete a támogatás odaítélésére vonatkozó 
döntését az alábbiak szerint hozza meg az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének Társadalmi szervezetek támogatása előirányzat terhére: 

 
 

Sorsz. Név Ft 
1. Algyői Általános Iskola Alapítvány 300.000,- 
2. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 500.000,- 
3. Algyői Gazdakör 300.000,- 
4. Lehet Könnyebben Egyesület 100.000,- 
5. Segítő kezek Vöröskeresztes 

alapszervezet 
 

5.) 0,-  

6. Algyői Nőegylet 
Algyői Női Borbarátok 

500.000,- 
70.000,- 

7. Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub  900.000,- 
8. Algyői Természetvédő 

Horgászegyesület 
 

250.000,- 
9. Boldog Gyermekkor Alapítvány 200.000,- 

10. EZERJÓFŰ Algyői Egészségvédő Kör 
Közhasznú Egyesület 

 
400.000,- 

11. GYEVI ART Kulturális Egyesület 1.600.000,- 
12. Magyar Vöröskereszt Csongrád 

megyei szervezete – algyői 
alapszervezet 

 
 

5.) 0,-  

13. Magyarországi Montessori 
Egyesület Dél-Alföldi Területi Kör 

 
100.000,- 

14. MATASZ Algyői Klubja 150.000,- 
15. Móra Ferenc Népszínház Egyesület  

 
 Algyői Hagyományőrző 

Citerazenekar 

500.000,- 
 
 

400.000,- 
16. Mozgáskorlátozottak Csm.-i 

Egyesülete Algyői Csoport 
 

500.000,- 
17. Gyeviek Baráti Köre 400.000,- 



18. Wemsical Ifjúsági és Kulturális 
Egyesület 

 
350.000,- 

19. Algyői Kutyás Egyesület 200.000,- 
20. Algyői Tisza Szabadidősport, 

környezetvédő és rekreációs 
Egyesület (ALTE) 

Running Algyő 
Algyői Borbarátok (férfi) 

 
 

200.000,- 
150.000,- 
70.000,- 

 ÖSSZESEN: 8.140.000,- 
 
 
2. A társadalmi szervezetek részére megállapított támogatások összege 8.140.000,- Ft. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi- és Adócsoport vezetőjét a rendeletben 

meghatározott elszámolási rend betartására, a támogatási szerződések 
előkészítésére. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a támogatások átutalására az 1. pontban 
felsorolt szervezetek javára. 

 
5. Képviselő-testület kéri, hogy a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság ülésére kerüljön 

meghívásra a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének vezetősége és a 
két érintett tagszervezet vezetőjének jelenlétében rendezzék a kialakult helyzetet. 
Ezt követően önálló előterjesztés formájában kerüljön a testület elé a társadalmi 
szervezet támogatási igénye. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Társadalmi szervezetek vezetői 
6. Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
34/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület 2016. évi beszámolója és 2017. 

évi támogatási igénye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott soros ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület 2016. évi 
beszámolója és 2017. évi támogatási igénye” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyői Úszó 

Közhasznú Egyesület 2016. évi beszámolóját. 
 

2. A Képviselő-testület az Algyői Úszó Közhasznú Egyesület részére a 2017. évben 
1.500.000,- Ft támogatást állapít meg az Önkormányzat 2017. évi költségvetés 
Sportalap terhére.  
 

3. Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatás összegének utalásáról 
gondoskodjon a Közhasznú Egyesület részére a támogatási szerződés megkötését 
követően.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Zsura Zoltán AUKE elnöke 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
35/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Sportkör 2016. évi beszámolója és 2017. évi támogatási 

igénye 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Sportkör 2016. évi beszámolója és 
2017. évi támogatási igénye” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az Algyői 
Sportkör 2016. évi beszámolóját. 

 
2. A Képviselő-testület az Algyői Sportkört 2017. évben 21.500.000,- Ft 

támogatásban részesíti, melyből 5.000.000,- Ft a sportközpont bérleti díja. 
 

3. A Képviselő- testület felkéri az Algyői Sportkör elnökét, hogy nyújtsa be részletes 
költségvetését a 2. pont szerinti támogatási összeg szakosztályonkénti 
felosztására vonatkozóan. 

 
4. Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási összeg szakosztályonkénti 

felosztását, valamint a támogatási szerződés megkötését követően gondoskodjon 
a támogatási összeg átutalásáról az Algyői Sportkör részére. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép Nkft-t, hogy tájékoztassa a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot a sportközpont befolyt bérleti 
díjairól és a pálya kihasználtságáról. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Juhász Sándor elnök (Algyői Sportkör) 
5. Katona Antal Gyeviép Nkft. ügyvezető 
6. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
36/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Ezerjófű Egészségvédő Kör 

Közhasznú Egyesület közötti együttműködési megállapodás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata és az Ezerjófű 
Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület közötti együttműködési megállapodás” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást írja alá az Ezerjófű 
Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesülettel. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Ezerjófű Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület  
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
37/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Alapítványok támogatási kérelme 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Alapítványok támogatási kérelme” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat 

Alapítványt 300.000,- Ft támogatásban részesíti 2017. évben. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés 
előkészítésére, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait is. 
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Támogatott alapítvány 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
38/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Nkft. 2017. évre vonatkozó üzleti terv 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Szűcs Szabolcs ügyvezető „Gyevitur Nkft. 2017. évre vonatkozó üzleti terv” 
tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata a közfeladatok ellátása érdekében a Gyevitur 
Nkft. részére, az algyői iskolakonyha üzemeltetése közcélú ellátására 9.000.000,- 
forintot határoz meg. Az előfinanszírozott összeg átutalása a társaság részére egy 
összegben történik meg. 

 
2. A Képviselő-testület a Gyevitur Nkft részére előfinanszírozásként, 2017. évben, 

13.000.000,- forint működési támogatást határoz meg. Az előfinanszírozott 
összeg átutalása a gazdasági társaság részére havi ütemezésben történik. 

 
3. Algyő Nagyközség Önkormányzata az egészséges életre nevelés elősegítése 

érdekében és a kulturális közfeladatok ellátására nettó 6.690.000,- + ÁFA forintot 
fizet a Gyevitur Nkft részére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur NKft. ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
39/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai NKft. ügyvezető megbízása 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai 
NKft. ügyvezető megbízása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályáztatás útján kívánja 

kinevezni a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezetőjét. 
2. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező pályázati kiírást elfogadja és 

felhívja a Jegyzőt, hogy jelentesse meg  
 Algyő Nagyközség hivatalos honlapja 
 Magyar Fürdőszövetség honlapja 
 Magyar Turisztikai Ügynökség honlapja 
 Jobline internetes állásportál 
 Profession internetes állásportál 

helyeken. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur Nkft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Horgos Nóra személyügyi előadó  
6. Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



39/2017. (II.28.) Kt. határozat melléklete 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 
GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 
álláshely betöltésére 

 
Az Nkft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, a Borbála 
Gyógyfürdőt és Szabadidőközpontot, a Levendula Hotelt és az Algyői Tájházat 
üzemeltető szervezet. 
 
Az ügyvezető feladata: 
Az Nkft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása a társaság 
munkavállalói felett; 
Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes szakmai, 
üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR elképzeléseit rövid és 
középtávra vonatkozóan. 
A pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
 a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát, 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-

ban foglalt összeférhetetlenségi okok, 
 nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati 

anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt ülés megtartását. 

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:  
 legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal,  
 hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal 

rendelkezik, 
 egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer. 

 
A megbízás 2017. április 1. napjától tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési 
és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)  
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatokat a Képviselő-testület 2017. március 23-ig bírálja el. A pályázat 
eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.  
 
A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2017. március 20. napján 12 óráig az 
Algyői Polgármesteri Hivatalba (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell benyújtani, 
"Gyevitur NKft. ügyvezetői pályázat" megjelöléssel.  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
40/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Pedagógiai asszisztens alkalmazása az Algyői Szivárvány Óvodában 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pedagógiai asszisztens alkalmazása az Algyői 
Szivárvány Óvodában” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az Algyői Szivárvány Óvoda 
kérelmét és engedélyezi 1 fő teljes munkaidős, heti 40 órában foglalkoztatott 
pedagógiai asszisztens alkalmazását határozott időtartamra, 2017. június 30. 
napjáig. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a vonatkozó költségvetési 

rendelet tervezetben a létszámemelés költségeinek szerepeltetéséről. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és adócsoport vezető 
5. Horgos Nóra személyügyi előadó 
6. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
41/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának 
módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerint 
módosítja az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratát módosító okiratot. 

 
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a Jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú 
mellékletében található. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 
6. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



41/2017. (II.28.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

 
Okirat száma: 1/2017 

Módosító okirat 

Az Algyői Szivárvány Óvodának az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által 
2015. január 22. napján kiadott, 2/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 41/2017. 
(II.28.) Kt. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.2.1., 3.1.2. és 6.4. pontjában az „u.” szövegrész helyébe az „utca” 
szövegrész lép. 

2. Az alapító okirat 2.2. és 2.3. pontjai elhagyásra kerülnek. 

3. Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.1.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete” 

4. Az alapító okirat 3. pontja a következő 3.2. alponttal egészül ki: 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat 

3.2.2.  székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.” 

6. Az alapító okirat 5.3. és 6.1. pontja elhagyásra kerül. 

7. Az alapító okirat 6.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6.3.1. székhelyén: 200” 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Algyő, 2017. február 28. 

P.H. 

Molnár Áron 
Polgármester 

 
  



41/2017. (II.28.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 
 
Okirat száma: 2/2017 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Algyői Szivárvány Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 17. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.07.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

3.1.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

3.2.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladat 

2 041231 Rövid Időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Algyő Nagyközség teljes 
közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről 
jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermeklétszámot, abban az esetben a 
felvétel történhet más településről is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai 
szerint. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

a munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. 

3 megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1.  

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a 
gazdálkodást érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és 
üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások előirányzata az intézmény mindenkori 
költségvetésében szerepel, azzal az intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, 
szakmai igazolás és utalványozás feladatokat ellátja. 

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.3.1. székhelyén: 200 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

6750 Algyő Kastélykert utca 17. 43/1 3671 Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat 
Képviselő-
testületének 
rendelkezése 
szerint 

óvodai 
nevelés 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 22. napján kelt, 
10/2015.(I.22.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Algyő, 2017. február 28. 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy 



jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapító okiratnak az Algyői Szivárvány Óvoda 2017. február 28. napján kelt, …………………. 
…………………………………napjától alkalmazandó 1/2017 okiratszámú módosító okirattal 
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt:  

P.H. 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

42/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola állami működtetésbe vétele II. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a „Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola állami működtetésbe vétele II.” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert az Algyő 
Nagyközség Önkormányzata és a Szegedi Tankerületi Központ között kötendő, az Algyői 
Fehér Ignác Általános Iskola (6750 Algyő, Sport u. 5.) feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyonra vonatkozó – a határozat mellékletét képező - vagyonkezelési 
szerződés aláírására azzal a feltétellel, hogy az előterjesztett szerződés 7. pontja az 
alábbiak szerint módosul: 

 

„7. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát 
tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési 
intézmény Pedagógiai Programjában, Szervezeti és működési szabályzatában, 
házirendjében, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül az Önkormányzat 
közfeladatainak ellátásához kapcsolódóan helyi közösségi és kulturális élet 
lebonyolítása céljából külön keretmegállapodás alapján ingyenesen biztosítja a 
tulajdonos Önkormányzat számára, azzal, hogy az Önkormányzat a 
keretmegállapodásban foglaltak szerint köteles megtéríteni a használat kapcsán a 
ráeső közmű díjat. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési 
intézmény vezetőjének előzetes véleményére. Az Önkormányzat a jelen pontban 
meghatározott közműköltségek megtérítése mellett az ingatlan ingyenes használatára 
jogosult különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív napközbeni ellátás 
keretében megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében. 
Átvevő és az Önkormányzat a helyi sportélet biztosítása érdekében külön megállapodást 
köt a vagyonkezelésbe átadott sportcélú vagyontárgyak használatára.„ 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Szegedi Tankerületi Központ 
5. Irattár 

 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



42/2017. (II.28.) Kt. határozat melléklete 

 
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 

 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
képviseli: Molnár Áron polgármester 
törzsszáma: 726973 
adóigazgatási azonosító száma: 15726975-2-06 
bankszámlaszáma: 12067008-00190442-00100003 
KSH statisztikai számjele: 15726975-8411-321-06 
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Szegedi Tankerületi Központ 
székhelye: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21. 
képviseli: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi központ igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15835420-2-06 
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00336808-00000000 
ÁHT azonosítója: 361440 
KSH statisztikai számjele: 15835420-8412-312-06 
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő 
feltételekkel: 

 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
„A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 
3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában 
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési 
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszti.  
 
Az Nkt. – 2016. december 31-ig hatályos – 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt 
meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola 
kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.  



 
A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel 2014. 04. 04.-én kötött használati 
szerződés alapján ellátja „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben 
meghatározott működtetési feladatokat. 
 
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, 
valamint a Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a 
köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. 
rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK központi szerve 
2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az Átvevő illetékességi 
körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 
2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő Tankerületi Központ. 
 
Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, 
települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi 
központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési 
közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem 
szűnik.  
 
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, 
települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban 
meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és 
kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik. 
 
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési önkormányzat 
által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló 
mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: 
vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ 
ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  
 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz 
kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is 
érteni kell. 
 
Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi megállapodást 
kötnek, melyben meghatározzák az Átvevő ingyenes vagyonkezelésébe kerülő ingó és 
ingatlan vagyonelemek körét.  
 
A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait 
a Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 
 
 
 
 
 
 



II. A szerződés tárgya 
 

1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az Átvevő pedig 
vagyonkezelésbe veszi az alábbiakban felsorolt ingatlanokat (1. sz. melléklet). 

Sorszám Intézmény neve Intézmény címe 
helyrajzi 

száma 

Átvevő 
vagyonkezelésébe 

kerülő tulajdoni 
hányad 

1. 
Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola 

6750 Algyő, Sport utca 5. 1771/92 5824,63/5979 

Átadó kijelenti, hogy a szükséges karbantartási és állagmegóvási kötelezettségének az 
átadásig eleget tett. 
 
Felek rögzítik, hogy az alábbi táblázatban szereplő ingatlanrészek nem kerülnek 
vagyonkezelésbe. 
 

sorszám helyiség megnevezése funkciója területe (m2) 
1. Konyha  gyermekétkeztetés 93,39 
2. Szellőzőgépház konyhához tartozik 16,84 
3. Orvosi szoba  iskola egészségügyi 

feladatok 
25,15 

4. Udvari eszközök tárolója   18,99 
 

2. Az 2. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat 
ellátását szolgáló ingatlan(ok) részletes, pontos meghatározását. 

3. A vagyonkezelésbe adott ingóságok 2016. december 31-i állapot szerinti átadása 
2017……….. -ig jelen szerződés 3. számú mellékletének megfelelően történik meg.  

4. Az Átvevő a 2. számú mellékletben meghatározott ingatlanra vonatkozó 
vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az 
Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen Szerződés 
aláírásával. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyezéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő 
köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az 
Átvevő köteles viselni.  

 
 

III. Felek jogai és kötelezettségei 
 

5. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont az Önkormányzat nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.  

6. Átadó jótállást vállal azért, hogy az átadásra kerülő ingatlan rendeltetésszerű 
használatra alkalmasak, és az ingatlannak nincs olyan rejtett, Átadó által ismert 
hibája, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozná, veszélyeztetné, és a 
további állagmegóvást megnehezítené. 

7. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát 
tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési 
intézmény Pedagógiai Programjában, Szervezeti és működési szabályzatában, 
házirendjében, valamint az Átvevő szervezeti és működési szabályzatában 



meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül az Önkormányzat 
közfeladatainak ellátásához kapcsolódóan helyi közösségi és kulturális élet 
lebonyolítása céljából külön keretmegállapodás alapján ingyenesen biztosítja a 
tulajdonos Önkormányzat számára, azzal, hogy az Önkormányzat a 
keretmegállapodásban foglaltak szerint köteles megtéríteni a használat kapcsán a 
ráeső közmű díjat. A megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett 
köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére. Az Önkormányzat a jelen 
pontban meghatározott közműköltségek megtérítése mellett az ingatlan ingyenes 
használatára jogosult különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában előírt alternatív 
napközbeni ellátás keretében megszervezett nyári nappali felügyelet kötelező feladat 
ellátása érdekében.  
Átvevő és az Önkormányzat a helyi sportélet biztosítása érdekében külön 
megállapodást köt a vagyonkezelésbe átadott sportcélú vagyontárgyak használatára. 

8. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, a szünidei 
gyermekétkeztetéshez, valamint az iskola-egészségügyi feladatok ellátásához 
szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem került átadásra, azokat az 
Önkormányzat – a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban, továbbá az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben előírt kötelező feladatellátásának 
biztosítása céljából – önállóan hasznosítja. A 6750 Algyő, Sport u. 5. szám alatti 
székhelyen működő konyhát (területe: 110,23 m2)továbbra is az Önkormányzat által 
a gyermek és diákétkeztetés biztosítására kötött szerződés alapján megbízott 
vállalkozás, a Gyevitur Nkft üzemelteti. Az Átvevő ingyenesen biztosítja azon 
helyiségek elérhetőségét, ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §-ában meghatározott 
szünidei gyermekétkeztetést megszervezi, ideértve az étkezési térítési díjak 
beszedésének biztosítását. A Felek rögzítik, hogy a konyha fogyasztása kapcsán az 
elszámolás területarányos alapon történik, azzal, hogy az Átvevő havonta jogosult az 
Önkormányzat felé a fogyasztásról számlát kibocsátani.  
A számla kibocsátása havonta, utólag történik. Az Átvevő által kibocsátott számlát az 
Önkormányzat köteles átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül 
megfizetni. 

9. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat a helyi közösségi, kulturális célú 
hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, az Átvevő 
által meghatározott időtartamban kifüggesztheti. 

10. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a 
tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről 
szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – 
azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára 
alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított 
szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog 
kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem 

terhelheti meg, valamint 
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 

hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 



bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára 
alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított 
szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz 
történő hozzájárulást. 

11. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az 2. sz. mellékletben szereplő ingatlan 
vonatkozásában a szükséges állagmegóvó karbantartási munkálatokat jelen 
Szerződés aláírásának napjáig elvégezte. Az Önkormányzat tájékoztatja Átvevőt, 
hogy az ingatlanra vonatkozóan garanciális munkák elvégzése várható 2017. év 
folyamán, melyek elvégzéséről egyeztet a köznevelési intézmény vezetőjével. Az 
Önkormányzat nyilatkozik továbbá, hogy az 2. sz. mellékletben szereplő ingatlan 
alkalmas a rendeltetésszerű használatra, és a köznevelési feladatok maradéktalan 
ellátására, a hivatkozott mellékletben felsorolt ingatlant a vonatkozó 
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelően adja át Átvevő részére.  

12. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és 
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a 
meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, 
a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó 
személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme 
nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. 

13. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak 
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

14. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat kijelenti, 
hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, de az Átvevő vagyonkezelésébe adott 
ingatlanra és az abban található ingó vagyonra 2016. december 31. napjáig 
rendelkezik vagyonbiztosítással. 2017. január 1. napjától az Átvevő köteles a részére 
vagyonkezelésbe adott ingatlan és ingó vagyon vonatkozásában biztosítási 
szerződést kötni és annak díját a biztosítónak megfizetni. 

15. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

16. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 

17. A vagyonkezelésre átadott eszközöket az Átvevő az Önkormányzat tulajdonaként, 
elkülönítetten köteles nyilvántartásba venni, azokról feladatellátási helyenként 
főkönyvi és analitikus nyilvántartást vezetni. Az amortizációt az Átvevő Számviteli 
Politikájában rögzített leírási kulcsok alapján kell elszámolni. 
Az Átvevő köteles az Önkormányzat részére negyedévente a negyedévet követő 
hónap 10. napjáig – a negyedik negyedévet követően január 31-ig – írásban adatot 
szolgáltatni az eszközök bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben 
elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén 
meglévő állomány bruttó értékéről, és halmozott értékcsökkenéséről. 
A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi. 

18. A selejtezést 50.000 Ft egyedi érték alatti eszközök esetén az Átvevő saját 
hatáskörben elvégezheti, mely megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld az 
Önkormányzat részére. Az 50.000 Ft egyedi érték feletti eszközök esetén a 
selejtezést – az Átvevő javaslata alapján – az Önkormányzat végzi. Az Átvevő 



gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak elkülönítéséről, a szükséges 
szakértői vélemények beszerzéséről. 

19. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő 
nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy 
értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak 
tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését 
is. A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről rendelkező jogszabályok 
szerinti minősített adat kivételével – nyilvánosak. 

20. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

21. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 

22. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a 
vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és 
viselni annak terheit. 

23. A 22. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy 
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő köteles 
viselni. 

24. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat 
folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége 
függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az 
Átvevő intézményeiben tanulók vagy az érdekkörében eljáró személyek 
magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha 
bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást tanúsított, ami a közvagyon 
használójától elvárható volt. 

25. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon 
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a 
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása 
ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

26. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

27. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján 
jogosult 
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, 

vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó 
műveletet, 

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást elvégezni. 

28. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról a 
20. pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 31. napjáig 
írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás, 
átalakítás, beruházás költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem 



pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt nem 
támaszthat. 

29. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek 
finanszírozására a felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlan 
felújítására, fejlesztésére saját vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes 
írásbeli engedélye alapján. 

30. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot 
építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az 
Önkormányzatot írásban tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek 
megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését követően 
az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat. 

31. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 

32. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező 
vagyontárgyakért felelősséget nem vállal. 

33. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a 
köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 30 
napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. 
Az Átvevő a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök 
kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
köteles visszaadni a szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

34. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 
ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát. 

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére belépni és ott 
tartózkodni az Átvevő képviselőjének jelenlétében, 
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, 
elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban 
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni, 
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban 
felvilágosítást, információt kérni, 
d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket 
is. 
 

 
IV. A szerződés megszűnése 

 
35. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. január 1-jétől határozatlan időtartamra 

kötik.  
A szerződés megszűnik, ha: 

a) az Átvevő megszűnik, 
b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik, 



c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott 
ingatlanban megszűnik, 

d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. 
36. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 

90 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt, valamint a vagyonkezelésébe 
adott, a vagyonkezelés megszűnése időpontjában meglévő ingóságokat 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére 
visszaadni. 

37. Amennyiben az Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az 
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a helyiségekben 
található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az Átvevőt az 
ingóságok 30 napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 

38. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 30 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő 
raktározásáról az Átvevő költségén gondoskodni. 

39. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt 
nem tarthat. 

40. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-
nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni. 

 
 

V. Egyéb rendelkezések 
 

41. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni. 
42. Kapcsolattartók kijelölése:  

Algyői Nagyközség Önkormányzata kapcsolattartója: 
Dr. Varga Ildikó jegyző  
Tel.: 62/517-517 
E-mail: jegyzo@algyo.hu 

 
 
Szegedi Tankerületi Központ kapcsolattartója: 

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi központ igazgató  
Tel.: +36 30 373 8851 
E-mail: judit.ujfaluczki@kk.gov.hu 
 

43. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező szegedi székhelyű bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

44. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
előírásai az irányadók. 

45. Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézmény használatának és működtetésének részletes szabályait megállapító 2014. 
04. 04. napján kelt ingyenes használati szerződést e vagyonkezelési szerződés 
hatályba lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.  

mailto:judit.ujfaluczki@klik.gov.hu


46. Jelen szerződés 60 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből 2 
példány Önkormányzatot, 4 példány az Átvevőt illeti meg. 

47.  Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

48. Jelen vagyonkezelési szerződést Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 42/2017. 
(II.28.) sz. határozatával elfogadta. 

 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Szegedi Tankerületi Központ működtetési felelősségébe kerülő 
feladatellátási hely(ek) kimutatása, adatai 

2. számú melléklet: Kimutatás a Szegedi Tankerületi Központ által biztosított 
köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan vagyonról 

3. számú melléklet: Kimutatás a Szegedi Tankerületi Központ által biztosított 
köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingó vagyonról 

4. számú melléklet: A Szegedi Tankerületi Központ működtetési felelősségébe 
kerülő feladatellátási hely(ek) alaprajza(i) 

5. számú melléklet: Helyiség lista   
6. számú melléklet: A Szegedi Tankerületi Központ működtetési felelősségébe 

kerülő ingatlan tulajdoni lap másolata  
7. számú melléklet: Szegedi Tankerületi Központ működtetési felelősségébe kerülő 

ingatlan kapcsolódó térkép másolata  
8. számú melléklet: A Szegedi Tankerületi Központ működtetési felelősségébe 

kerülő ingatlanhoz kapcsolódó műszaki (ellenőrzési és 
karbantartási) dokumentációk (pl. gépészeti leírás, 
érintésvédelmi jegyzőkönyv, tűzriadó terv)  

 
 
Kelt: …………….., 2017. ……………….. „….”. 
 

………………………………………… 
Önkormányzat 

képviseli 
Molnár Áron 
polgármester 

………………………………………. 
Szegedi Tankerületi Központ 

képviseli 
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit  
tankerületi központ igazgató 

 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: Algyő, 2017. ………. „….”. 
 

…………………………………………… 
Önkormányzat 

Kovács Erika 
gazdasági vezető 

 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: Szeged, 2017. ……….. „….”. 
 

…………………………………………… 
Szegedi Tankerületi Központ 

Dr. Kereszty Ágnes 
gazdasági vezető 

Ellenjegyzem: 
Kelt: Algyő, 2017. ………. „….”. 

 
………………………………………. 

Dr. Varga Ildikó 
jegyző 

Ellenjegyzem: 
Kelt: Szeged, 2017. ………… „….”. 
 

……………………………………….. 
Dr. Bába István  

ügyvéd 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
43/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Tankerületi Központtal kötendő együttműködési 

megállapodás pszichológus alkalmazására 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szegedi Tankerületi Központtal kötendő 
együttműködési megállapodás pszichológus alkalmazására” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért az előterjesztés mellékletét képező megállapodás 
tervezet tartalmával, és felhatalmazza Molnár Áron polgármestert annak 
aláírására. 

 
2. A Képviselő-testület támogatja 1 fő pszichológus megbízással történő 

alkalmazását heti 4 órában, bruttó 4.000,- Ft/óra díjazásért 2017. március 1. 
napjától kezdődően 2017. június 15. napjáig a Szegedi Tankerületi Központtal 
kötött (a határozat mellékletét képező) együttműködési megállapodás alapján. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a vonatkozó költségvetési 

rendeletben a költségnövekedés szerepeltetéséről. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Szegedi Tankerületi Központ 
5. Horváthné Kunstár Andrea mb. intézményvezető 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



43/2017. (II.28.) Kt. határozat melléklete 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Szegedi Tankerületi Központ 
székhely: 6726 Szeged Bal fasor 17-21. 
adószám: 15835420-2-06 
képviselő: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi központ igazgató 
továbbiakban: SZETAK 
 
A megállapodásban érintett intézménye: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
székhely: 6750 Algyő, Sport u. 5. 
képviselője: Horváthné Kunstár Andrea 
OM azonosító: 029652 
továbbiakban: Iskola 
  
másrészről az  
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
székhely: 6750, Algyő Kastélykert utca 40. 
adószám: ………………….. 
képviselő: Molnár Áron polgármester 
továbbiakban: Partner 
 
A megállapodásban érintett intézménye: Algyői Szivárvány Óvoda 
székhely: 6750, Algyő, Kastélykert u. 17.  
képviselő:Ozsváth Lászlóné  
OM azonosító: 029493 
továbbiakban: Óvoda 
 
a továbbiakban együtt: Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel:  
 
1) Az Együttműködési Megállapodás célja 
 
Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentességének biztosítása, a tanulók testi és lelki 
fejlődésének, valamint az iskolába történő sikeres beilleszkedésének elősegítése 
érdekében Felek megállapodást kötnek az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjainak 
az Algyői Szivárvány Óvodában foglalkoztatott pszichológus szakember által megtartott 
foglalkozások biztosítására. 
 
2) A Megállapodás tartalma 
  
A Megállapodás keretében a Partner vállalja, hogy: az Óvodában foglalkoztatott 
szakemberrel megállapodást köt és díjazását heti 4 óra keretben biztosítja. 
Az Óvoda vállalja, hogy együttműködik az Iskola pedagógusaival az óvoda-iskola 
átmenet sikeresebbé tételében oly módon, hogy tanévente 1 alkalommal az érintett 



óvónők és pedagógusok, pszichológus és fejlesztő pedagógus részvételével 
megrendezett, közös megbeszélés keretében vitatják meg tapasztalataikat.  
Az Iskola vállalja, hogy megszervezi az első és második évfolyamon a foglalkozásokat, 
beszerzi a szükséges szülői hozzájárulásokat, valamint az osztályokban tanító 
pedagógusok havi rendszerességgel konzultálnak a szakemberrel a tapasztalataikról. 
 
A foglalkozások az Iskola részét képező tantermekben valósulnak meg, a tanév 
munkatervében meghatározott időpontok szerint.  
 
3) A Megállapodás időtartama, megszüntetése 
 
A Felek jelen Megállapodást 2017. 03. 01. napjától 2017. 06. 15. napjáig, határozott időre 
kötik. 
A Megállapodás közös megegyezéssel illetőleg 30 napos felmondási idővel szüntethető 
meg. Amennyiben a Partner jelen Megállapodásból eredő lényeges kötelezettségét 
megszegi és az erre vonatkozó írásbeli felszólítás ellenére sem szünteti meg a jogsértő 
állapotot, úgy lehetőség van a Megállapodás azonnali hatályú megszüntetésére is. 
 
4) Egyéb rendelkezések  
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
A felek a jelen Együttműködési megállapodást elolvasták, majd mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
Jelen együttműködési megállapodás négy, egymással szó szerint megegyező eredeti 
példányban készült, melyekből kettő példány a SZETAK-ot, kettő példány a Partnert illet 
meg. 
 
Szeged, 2017. március 1. 
 
 
 
 
 

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit Molnár Áron 

tankerületi központ igazgató polgármester 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
44/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyógytornász megbízása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Gyógytornász megbízása” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2017. április 1. napjától kezdődően 

2019. december 31. napjáig a gyógytornászi tevékenységet Algyő Nagyközség 
közigazgatási területén Patkós Erika 6750 Algyő, Tüskevár u. 31. szám alatti 
lakos (Mozgásszerviz Humán-egészségügyi Szolgáltató Bt.) által ellátottak 
átvételével Bányai Andrea Anna (6750 Algyő, Tiszavirág u. 13. szám alatti lakos) 
gyógytornász lássa el, az előterjesztésben meghatározott feltételekkel (havonta 
88 vizit, vizitenként 2.000,- Ft). 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak 

alapján módosítsa Bányai Andrea Anna gyógytornász tevékenysége végzéséhez 
szükséges megállapodást azzal, hogy a gyógytornászi tevékenység végzéséhez 
szükséges összeget a költségvetésben a Települési egészségügyi feladatok dologi 
kiadása terhére biztosítja az önkormányzat. 

 
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Bányai Andrea Anna gyógytornász 

hetente két alkalommal a Borbála Fürdő által rendelkezésre bocsájtott 
helyiségben csoportos gyermek gyógytorna foglalkozásokat tartson, 5-8 fős 
csoportokban, alkalmanként 6.000,- Ft díjazásért. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 3./ pontban foglaltak 

alapján Bányai Andrea Anna gyógytornásszal megkötött megállapodást egészítse 
ki azzal, hogy a csoportos gyógytornászi tevékenység végzéséhez szükséges 
összeget a költségvetésben a Települési egészségügyi feladatok dologi kiadása 
terhére biztosítja az önkormányzat. 

 
5. A Képviselő-testület Patkós Erika gyógytornász kérelme alapján a Mozgásszervíz 

Bt.-vel gyógytornászi tevékenység végzésére kötött megállapodást közös 
megegyezéssel, 2017. március 31. napjával felbontja. 

 
 
 
 
 



A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Bányai Andrea Anna gyógytornász 
5. Mozgásszervíz Bt. 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
45/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. évi koncessziós díj megállapítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2017. évi koncessziós díj megállapítása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. évi koncessziós díj megállapítása 
tárgyban elkészített tájékoztatást elfogadja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a 2017. évi koncessziós díj 
megállapítása tárgyban elkészített megállapodás tervezetét, és felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szegedi Vízmű Zrt. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
46/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: A Vízügyi Építési Alap 2017. évi felosztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Vízügyi Építési Alap 2017. évi felosztása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi Vízmű Zrt. által 
készített, az előterjesztés mellékletében csatolt 2017. évi Vízügyi Építési Alap, 
vízi-közművek rekonstrukciójára vonatkozó felújítási és pótlási tervet elfogadja. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 20.090.412,- Ft 

előirányzattal jóváhagyja a 2017. évi Vízügyi Építési Alap munkáit. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szegedi Vízmű Zrt. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
47/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program Önkormányzati Társulás 

2017. évi költségvetése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Szeged-Algyő Ivóvízminőség Javító Program 
Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeged-Algyő 
Ivóvízminőség-javító Program Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetéséről szóló 
határozat tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
48/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Rendezési terv módosítás 2017. I. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Rendezési terv módosítás 2017. I.” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület támogatja a rendezési terv módosítását az alábbi pontok 
tekintetében: 

(a) A DNy-i lakóparkban kialakított két telek (1785/75 és 1861 hrsz.) esetében 
szabadon álló beépítés lehetővé tétele. 

 
(b) A DNy-i lakópark területén 8 db (510 - 535 m2-es) építési telek (1839-1846 
hrsz.) területének (összesen 4180 m2) átminősítése „Ki” különleges intézményi 
területté. 
 
(c) Algyő teljes területének átsorolása „Lk” (kisvárosi lakóterület) területté a 
40%-os beépíthetőség érdekében. 

 
(d) A 01736/59 helyrajzi számú területből „új bekötőút” melletti területrész 
átminősítése „Gksz” besorolású területté a 01736/63 helyrajzi számú terület 
szélességében. 

 
(e) 47-es számú főközlekedési út melletti erdősávban a 01736/61 és 01736/62 
hrsz.-ú „Gksz” besorolású területek átminősítése „Ev” véderdőre. 
 
(f) A 1771/49 hrsz.-ú „Z” Zöldterület (betonozott focipálya és gördeszka pálya) 
besorolású terület átminősítése „Ki” Különleges intézményi területté. 
 
(g) Az Algyő 01747/9 helyrajzi számú terület visszaminősítése „Gipe” területté. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a rendezési terv módosítása 
érdekében településrendezési mérnök bevonásával alkossa meg a partnerségi 
rendeletet, és azt terjessze a Képviselő-testület elé a 2017. áprilisi soros testületi 
ülésre. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő, a 01736/61 és 01736/62 hrsz. alatt található ingatlanokat 
véderdő kialakítás céljából. 
 



4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 3. pontban körülírt 
ingatlanokra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási 
jogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Balogh Tünde településtervező 
4. Településfejlesztési és üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
49/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyő DNy-i lakóparkban kialakított építési telkek értékesítése II. 

ütem 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Az Algyő DNY-i lakóparkban kialakított építési telkek 
értékesítése II. ütem” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletét képező térképmásolaton 
megjelölt ingatlanok értékesítése tekintetében 7.500,- Ft/m2 indulóárat határoz 
meg.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 2017. március 1. napjával 

kezdje meg az 1./ pontban foglaltak figyelembe vételével az építési telkek 
értékesítését az Algyői Polgármesteri Hivatal bevonásával. 

 
3. Az 1. sz. mellékletben megjelölt építési telkek értékesítése pályázattal, licitálás 

útján történjen meg. A licitálás útján történő értékesítésről készült hirdetményt 
az önkormányzat honlapján, a szegedma.hu és a promenad.hu internetes 
hírportálokon, a Délmagyarország című napilapban, a Rádió 7-ben, illetve az 
Algyői Hírmondóban kell megjelentetni. Az értékesítésről készült hirdetmény a 
határozat 2. számú mellékletét képezi. 

 
4. A 3./ pontban megjelölt licitálás útján nem értékesített telkek további, 

hirdetmény útján, ajánlattételi sorrendben történő értékesítésének 
lebonyolításával a Képviselő-testület megbízza a Polgármestert. 

 
5. Az Algyő DNy-i lakópark területén kiépülő utcák burkolása, aszfaltozása a telkek 

teljes beépítése után valósuljon meg.  
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 



 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 



49/2017. (II.28.) Kt. határozat 1. számú melléklete 
 
 

 



49/2017. (II.28.) Kt. határozat 2. számú melléklete 
 

Pályázati hirdetmény 
 

Algyő, „Délnyugati Lakóparkban” található „beépítetlen terület” megnevezésű, 1/1 
részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes 
ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás 
útján történő értékesítésére 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a hatályos vagyonrendelet alapján, 
valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 49/2017. (II.28.) Kt. határozata 
értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanok értékesítésére. 
 

1.) Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517 
Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516 
 

2.) Az eljárás célja és fajtája: 
 

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás 
 

2.b.) A pályázat célja 
Algyő belterület 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 
1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1856, 1857, 1858, 1864, 1865 és 1866 hrsz. 
alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező 
tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése. 
 

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei: 
 

3.a.) Tárgy: 
 

  
 

Hrsz. Megnevezés Terület 
nagysága m2 

1. Algyő 1820 beépítetlen terület 501 m2 
2. Algyő 1821 beépítetlen terület 558 m2 
3. Algyő 1822 beépítetlen terület 519 m2 
4. Algyő 1823 beépítetlen terület 519 m2 
5. Algyő 1824 beépítetlen terület 519 m2 
6. Algyő 1825 beépítetlen terület 519 m2 
7. Algyő 1826 beépítetlen terület 518 m2 
8. Algyő 1827 beépítetlen terület 519 m2 
9. Algyő 1828 beépítetlen terület 519 m2 
10. Algyő 1829 beépítetlen terület 532 m2 
11. Algyő 1830 beépítetlen terület 532 m2 
12. Algyő 1832 beépítetlen terület 919 m2 
13. Algyő 1833 beépítetlen terület 523 m2 
14. Algyő 1834 beépítetlen terület 523 m2 
15. Algyő 1835 beépítetlen terület 523 m2 



16. Algyő 1836 beépítetlen terület 523 m2 
17. Algyő 1837 beépítetlen terület 523 m2 
18. Algyő 1838 beépítetlen terület 522 m2 
19. Algyő 1856 beépítetlen terület 859 m2 
20. Algyő 1857 beépítetlen terület 858 m2 
21. Algyő 1858 beépítetlen terület 858 m2 
22. Algyő 1864 beépítetlen terület 857 m2 
23. Algyő 1865 beépítetlen terület 857 m2 
24. Algyő 1866 beépítetlen terület 858 m2 

 

3.b.) Műszaki feltétel: 
 

Az ingatlanok Algyő Nagyközség DNy–i részén, a településközponttól kb. 900 m, a 47-es 
főúttól kb. 1 km távolságra helyezkednek el, a Kastélykert utca és a Tiszavirág utca 
kereszteződésétől nyugatra határolt területen. A terület közvetlen szomszédságában 
általános iskola, sportközpont, illetve fürdő található. A terület közművesítése 
folyamatban van, a terület feltöltésének és az alap-közművesítés befejezésének várható 
határideje 2018. május 30. napja lesz. Az értékesített területek megvásárlóit beépítési 
kötelezettség terheli, melynek határideje a közművesítés befejezését követő 3 év.  
 

A területen az országos települési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Korm. rendelet (OTÉK) 13.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti 
építmények helyezhetők el. Algyő Nagyközség Szabályozási Terve értelmében a terület a 
„Lk” építési övezetbe tartozik, ami kisvárosi lakóterületet jelent, a megengedett 
maximális építménymagasság 4,5 m, a beépíthetőség foka max. 40%. A beépítési mód 
oldalhatáron álló. Az 1864, 1865 és az 1866 hrsz-ú telkek tekintetében a megengedett 
maximális építménymagasság 6,0 méter. Az újonnan épülő építmények tervezésénél 
kérjük egy mintegy 25 cm földfelöltés tényét figyelembe venni. 
 

3.c.) Jogi feltételek: 
 

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. 
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a 
legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot. 
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 30 napon 
belül meg kell kötni, ezen határidő jogvesztő. A teljes vételárat a szerződés aláírásakor 
maradéktalanul meg kell fizetni. 
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb 
összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést, a visszalépésről a Polgármesteri 
Hivatal küld értesítést. Amennyiben többen tettek azonos összegű vételárajánlatot, a 
vevő személyéről sorsolás dönt. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés 
kézhez vételétől kezdődik. 
- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal 
benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek. 
- A licit eljáráson a ráajánlás (licit) összege bruttó 100.000,- Ft. összegenként történik. 
- Ajánlati biztosíték: 

 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely 
ingatlanonként 300.000,- Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 12067008-
00190442-00100003 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját 
megelőző napig. 



 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele. 
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító 

mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a 
pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 8 munkanapon 
belül. 

- Az ingatlanok értékesítése során a 3.b.) pontban szereplő beépítési kötelezettség biztosítására 
elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Algyő Nagyközség 
Önkormányzata a 16/2016 (II.10.) Korm. R.-ben szabályozott adó visszatérítési támogatás, 
továbbá a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel 
épített új lakásra felvett lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsön vevők általi 
igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat ésszerű határidőn belül kiadja, illetve a vevőkkel az 
igénybevétel érdekében együttműködik. Amennyiben vásárlók az Ingatlan beépítéséhez családi 
otthonteremtési kedvezményt, adó-visszatérítési támogatást vesznek igénybe, úgy az erről szóló 
kötelezettségvállaló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 napon belül Algyő Nagyközség 
Önkormányzata kiadja az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási törléséhez szükséges 
feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot 
- A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14 § (2) bekezdése és (5) bekezdése 
vonatkozásában a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az Államot 
minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az ingatlan eladásának feltétele az, 
ha az Állam nem él a fentiek szerinti elővásárlási jogával. 

 
4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek: 
 
4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára: bruttó 
7.500,- Ft/m2 
 

  Hrsz. Megnevezés 
Terület nagysága 

(m2) 
Kikáltási ár (bruttó, 

Ft.) 
1. Algyő 1820 beépítetlen terület 501 m2 3 757 500,- Ft 
2. Algyő 1821 beépítetlen terület 558 m2 4 185 000,- Ft 
3. Algyő 1822 beépítetlen terület 519 m2 3 892 500,- Ft 
4. Algyő 1823 beépítetlen terület 519 m2 3 892 500,- Ft 
5. Algyő 1824 beépítetlen terület 519 m2 3 892 500,- Ft 
6. Algyő 1825 beépítetlen terület 519 m2 3 892 500,- Ft 
7. Algyő 1826 beépítetlen terület 518 m2 3 885 000,- Ft 
8. Algyő 1827 beépítetlen terület 519 m2 3 892 500,- Ft 
9. Algyő 1828 beépítetlen terület 519 m2 3 892 500,- Ft 
10. Algyő 1829 beépítetlen terület 532 m2 3 990 000,- Ft 
11. Algyő 1830 beépítetlen terület 532 m2 3 990 000,- Ft 
12. Algyő 1832 beépítetlen terület 919 m2 6 892 500,- Ft 
13. Algyő 1833 beépítetlen terület 523 m2 3 922 500,- Ft 
14. Algyő 1834 beépítetlen terület 523 m2 3 922 500,- Ft 
15. Algyő 1835 beépítetlen terület 523 m2 3 922 500,- Ft 
16. Algyő 1836 beépítetlen terület 523 m2 3 922 500,- Ft 
17. Algyő 1837 beépítetlen terület 523 m2 3 922 500,- Ft 
18. Algyő 1838 beépítetlen terület 522 m2 3 915 000,- Ft 
19. Algyő 1856 beépítetlen terület 859 m2 6 442 500,- Ft 
20. Algyő 1857 beépítetlen terület 858 m2 6 435 000,- Ft 
21. Algyő 1858 beépítetlen terület 858 m2 6 435 000,- Ft 
22. Algyő 1864 beépítetlen terület 857 m2 6 427 500,- Ft 
23. Algyő 1865 beépítetlen terület 857 m2 6 427 500,- Ft 
24. Algyő 1866 beépítetlen terület 858 m2 6 435 000,- Ft 



 
4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötéskor köteles a teljes vételárat átutalni az 
önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú számlájára. 
 
4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli. 
 
4.d.) Az ingatlanok birtokbaadása a vételár teljes összegének a kiegyenlítését követő 5 
napon belül történik. 
 
5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje: 
 
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2017. március 2. csütörtök 
A licitálás ideje: 2017. március 29. szerda 14.00 óra 
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Ülésterem 
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje: 2017. március 28. kedd 16.00 óra 
 
6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető: 
 
Általános előzetes tájékoztató: 
időpont: 2017. március 22. szerda 16 óra 
helye: Algyői Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
További tájékoztatás: 
Algyői Polgármesteri Hivatal 
Angyal Zsolt aljegyző  
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
Email:   angyal.zsolt@algyo.hu 
Telefon:   +36-62/517-517 
Fax.:   +36-62/517-516 
Ügyfélfogadás:   Hétfő: 8.00-12.00  

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között 
Péntek: 8.00-12.00 

Honlap:   www.algyo.hu 
 

  

http://www.algyo.hu/


KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
50/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői napelempark beruházás megvalósulása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyői napelempark beruházás megvalósulása II.” 
tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza. 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Településfejlesztési és Üzemeltetési 
csoport által bemutatott tanulmányt elfogadja. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Algyő 01250/2. hrsz. alatti 
területen tervezett napelempark, Hungarian Estate Ingatlanforgalmazó, 
Pénzügyi, Befektető és Vagyonkezelő Kft. (6726 Szeged, Bérkert utca 74/2.) 
által történő megvalósítását, a pályázati konstrukcióban bemutatottaknak 
megfelelően. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő 01250/2. hrsz. alatti területre 
történő napelempark létesítésének tervdokumentációját, valamint az Algyő 
01250/2. hrsz. megvalósulási területet a Hungarian Estate Ingatlanforgalmazó, 
Pénzügyi, Befektető és Vagyonkezelő Kft. (6726 Szeged, Bérkert utca 74/2.) 
részére értékesítésre jelöli ki, az árajánlat szerinti bruttó 15.250.000,- Ft-os 
vételáron. 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződések aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Hungarian Estate Ingatlanforgalmazó, Pénzügyi, Befektető és Vagyonkezelő Kft. (6726 

Szeged, Bérkert utca 74/2.) 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
51/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az alkalmazás szolgáltató (Application Service Provider – a 

továbbiakban ASP) rendszerhez való csatlakozásról, az ehhez 
kapcsolódó pályázati lehetőségről 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Az alkalmazás szolgáltató (Application Service Provider – a 
továbbiakban ASP) rendszerhez való csatlakozásról, az ehhez kapcsolódó pályázati 
lehetőségről” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet 
nyújtson be és a végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és dokumentumok 
aláírására, nyilatkozatok megtételére, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén 
a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 

52/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben elnevezésű támogatási kérelem benyújtásának, és az 
ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása 

 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén megtárgyalta 
a Polgármester „EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben elnevezésű támogatási kérelem benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyban készült előterjesztését és a 
következő határozatot hozza: 
 

1./ Algyő Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű támogatási kérelem 
benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának 
jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért. 

A Képviselő-testület a megvalósítani kívánt pályázatot támogatja, és annak benyújtásához 
hozzájárul. 

2./ Algyő Képviselő-testülete felhatalmazza Molnár Áron polgármestert, hogy a támogatási 
kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és a pályázat benyújtásához 
szükséges szerződéseket megkösse – különös tekintettel a Röszke Község 
Önkormányzatának vezetésével megalakuló konzorcium konzorciumi megállapodásának 
aláírására.  

3./ Amennyiben a pályázat megvalósításával kapcsolatban önerő biztosításának 
szükségessége merül fel, úgy annak biztosításával a Képviselő-testület egyetért, és ebben az 
esetben felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges önerő mértékét az Önkormányzat aktuális évi 
költségvetésébe építse be a Pályázat előkészítési alap terhére. 
Határidő:  

2017. március 1. 
Felelős:  
2./ pont: Molnár Áron polgármester 
3./ pont: Dr. Varga Ildikó jegyző 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési és üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
53/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” elnevezésű támogatási 

kérelem benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” elnevezésű 
támogatási kérelem benyújtása” tárgyban készült előterjesztését és a következő 
határozatot hozza: 
 

1./ Algyő Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély 
otthon” tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a 
megvalósítani kívánt pályázatot támogatja, és annak benyújtásához hozzájárul. 

2./ Algyő Képviselő-testülete felhatalmazza Molnár Áron polgármestert, hogy a 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges szerződések, adatlapok és dokumentumok 
aláírására, nyilatkozatok megtételére. 

3./ Amennyiben a pályázat benyújtásához szükséges szakmai koncepció, egyéb 
szükséges háttértanulmányok, szakvélemények, egyéb előkészítési költség merül fel, 
azzal Képviselő-testület egyetért, és ebben az esetben felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges 
önerő mértékét az Önkormányzat aktuális évi költségvetésébe építse be a Pályázat 
előkészítési alap terhére. 
 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési és üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
54/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása   
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Varga Ildikó jegyző „Polgármester illetményének és költségtérítésének 
meghatározása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §. alapján Molnár Áron 
polgármester illetményét 598.302.- forint/hó összegben, valamint a Kttv. 141.§ 
(6) bekezdés a) pontja alapján járó 38.650.- forint/hó idegennyelv-tudási 
pótlékban, azaz összesen 636.952.- forint/hó összegben állapítja meg, 2017. 
január 01. napjával kezdődően. 

 
2. A Képviselő-testület Molnár Áron polgármester költségtérítését – figyelemmel a 

Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra – 95.543.- forint/hó összegben állapítja 
meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Horgos Nóra személyügyi előadó 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

alpolgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
55/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése” tárgyú 
előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Áron polgármester 
2017. évre vonatkozó szabadságának kiadását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Horgos Nóra személyügyi előadó 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

alpolgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
56/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Angyal Zsolt aljegyző 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. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
57/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
2017. évi költségvetését az alábbiak figyelembevételével: 

 

 az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola klímarendszerének tervezési költsége 
szerepeljen a költségvetésben, 

 a népszavazás költségvetéséből 800.000,- forint kerüljön visszahelyezésre a 
költségvetés Általános tartalék sorára, 

 az Általános tartalék sorról 80.000,- forint kerüljön átcsoportosításra a Civil 
szervezetek támogatása sorra, 

 a Gyevitur Nkft. működési támogatása sorról 592.000,- forint kerüljön 
átvezetésre az Általános tartalék sorra, 

 a Hírmondó nyomtatási költsége sor 5.000.000,- forintos összege 
átcsoportosítása kerül az Algyő 20 rendezvény költségei sorra (3. sz. melléklet 
18. sor), az Algyő 20 és Média Alap sor (3. sz. melléklet 17. sor) új elnevezése 
Média Alap és Hírmondó nyomtatás költsége, összege 10.000.000,- forint 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. február 28. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
58/2017. (II.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. február 28. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
2017. évi költségvetését az alábbi – költségvetést nem módosító - rendelkezések 
figyelembevételével: 

 
 A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot és a 

Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy legkésőbb a 2017. áprilisi 
testületi ülésre tegyenek konkrét javaslatot a 1948-as és trianoni emlékhely 
kialakítására. 

 A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy 
a 2017. áprilisi testületi ülésig egyeztessen Fazakas Attila plébános úrral a 
templom toronyórájának javíttatását, esetleges cseréjét illetően. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


