
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
360/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: 2011. november 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés 
1. Víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 8/1997.(XII.31.) Önk. számú rendelet 

módosítása 
2. Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás testületi döntést 

igénylő kérdései 
3. A köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. rendelet módosítása, a települési 

szilárdhulladék szállítási díj 2012. évre vonatkozó megállapítására 
4. A kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló 17/1999. (VIII.9.) Ör.sz. rendelet 

módosítása, a kéményseprő ipari közszolgáltatási díj 2012. évre vonatkozó 
megállapítása 

5. Baptista Szeretetszolgálat „Zöld” Iskolára vonatkozó használati szerződése (II.) 
6. Támogatási kérelem az algyői néptáncos gyermekek oktatására a 2011/2012-es 

tanévre 
7. A Szivárvány Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának (IMIP) 

felülvizsgálata 2011-2015. 
8. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási 

Programjának (IMIP) felülvizsgálata 2011-2015. 
9. Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálata 
10. Iskolai konyhai személyzet áthelyezése  
11. Tájékoztatás az új Általános Iskola épület hibáinak javításáról 
12. Éves intézményi karbantartási munkák 
13. Beszámoló a 2011. évi pályázatainkról 
14. Mezőőrök 2011. évi beszámolója 
15. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési 

gazdálkodásának I-III. n.éves helyzetéről  
16. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
17. Névtelen bejelentés vizsgálata 
18. Algyő Nagyközség Önkormányzatának fejlesztési koncepciója 2012-re 
19. Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola orvosi szobájának minimális 

alapfelszerelésével történő ellátása, valamint defibrillátor készülék beszerzése 
20. Tájékoztatás a Borbála Fürdő téli időjárási körülmények között szükséges és 

hiányzó feltételekről 
21. Borbála fürdő bővítésének tervezési programja 
22. Borbála fürdő beruházási ütemek szerinti üzemeltetési költségtervezete 
23. Tiszavirág utcai párhuzamos parkoló építése 
24. Algyő 01736/9 helyrajzi számú erdőterület művelési ágának megváltoztatása 



25. Bartók B. u-i játszótéren közvilágítás kiépítése 
26. Az Egészségház u. 42. sz. alatti szolgálati lakások felújítása 
27. Algyő Nagyközség Önkormányzat intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal 

munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása II. 
28. Beszámoló a 2011. évi közbeszerzési terv módosításáról 
29. Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
30. Polgármester jutalmazása 
31. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 
32. Egyebek 

 
Zárt ülés  

33. Rácz Györgyné 6750 Algyő, Farki rét 20. szám alatti lakos és családja 
lakhatásának rendezése 

34. Herczeg Katalin Algyő, Szőlő u. 13. szám alatti lakos fellebbezése átmeneti 
segély elutasítása ügyében 

35. Vidácsné Zombori Éva Algyő, Bácska u. 16. szám alatti lakos fellebbezése 
lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében 

36. Algyő 13 helyrajzi számú ingatlan értékbecslése és megvásárlása 
37. Tiszavirág utcai ingatlanokra fennálló beépítési kötelezettség határidejének 

meghosszabbítása iránti kérelmek 
38. Az Algyő, Fazekas u. 51. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérbevételére 

benyújtott pályázat 
39. Algyő 01710/3 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 
40. Tájékoztató a MOL ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos egyeztetésről  
41. Algyő 01767/30 és 01767/31 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár helyben 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
361/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Képviselő- 
testületi döntést igénylő kérdései 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Képviselő-testületi döntést igénylő kérdései” tárgyú előterjesztését és a 
következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi „Szeged – Algyő” Ivóvízminőség – javító 
Önkormányzati Társulás pályázati anyagának aktuális állásáról szóló tájékoztatót. 
 
2. A Képviselő-testület jóváhagyja az EU önerő alapra történő pályázati anyag 
benyújtását azt követően, hogy a Szeged – Algyő Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás elbírálásra benyújtott KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018. számú 
pályázatát a Támogató elfogadta. A benyújtott KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018. számú 
pályázat főbb adatait jelen határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. számú mellékletét képező 
nyilatkozat benyújtását az EU önerő alapra történő pályázathoz, és egyben 
felhatalmazza a Társulás Elnökét annak aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a megvalósítani tervezett KEOP 
ivóvízminőség-javító projekt keretében a Projekt Megvalósítási Egység 
kiválasztására (projektmenedzsmenti feladatok ellátása, melynek előirányzati 
összege 61.740,- e.Ft + áfa) a feltételes közbeszerzés lefolytatásra kerüljön. 
 
Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
4. Üzemeltetési csoport 
5. Adó és Pénzügyi csoport 
6. Irattár 
 

Kmf. 
 
 
               Herczeg József. s.k.                                              Dr. Varga Ildikó s.k. 
                    polgármester                                                               jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 



 
361/2011.(XI.30.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

 
A pályázó megnevezése:  „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
    6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 
 
A pályázat megnevezése, száma:  Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Projekt 
      KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018. 
 
A tervezett fejlesztés: A projekt célja Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás (tagok: Szeged, Algyő) 
projektcsoportjához tartozó települések ivóvízminőség-
javító fejlesztésének végrehajtása, a lakosság részére 
egészséges ivóvízzel való ellátás biztosítása. 

 
A pályázat összköltsége:  3.707.561.670,- Ft 

(ebből az elszámolható beruházási költség: 
3.706.513.633,- Ft, 
és a nem elszámolható beruházási költség:        
1.048.037,- Ft) 

 
A pályázat pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele, és azok éves ütemezése: 

 



 
361/2011.(XI.30.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 

 
„Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 

 
Nyilatkozat 

 
 
Alulírott Dr. Botka László, mint a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Polgármestere, ezúton nyilatkozom a „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás KEOP ivóvízminőség-javító projektje vonatkozásában: 
 
a fejlesztés nem kezdődött meg, vagy amennyiben a fejlesztés megvalósítása 
folyamatban van, annak műszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerő Alap támogatási 
igény benyújtását követő 60 napon belül nem történik meg, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá 
tartozó korábban megítélt támogatások esetében a támogatás az e rendelet alapján 
nyújtható önerő támogatással együttesen nem haladja meg az Európai Közösséget 
létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos 
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános 
csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK bizottsági rendeletben, az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK 
bizottsági rendeletben, illetve az Európai Bizottság határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget, 

a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe, vagy a Kbt. hatálya alá 
tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében 
értékelhető, a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a 
közbeszerzés során megajánlott mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza, 
akkor az EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke 5 százalékponttal 
megemelkedik, kivéve, ha a támogatás mértéke eléri a pályázó saját forrásának 
100%-át, 

a fejlesztés az önkormányzatok, illetve társulásaik vagyonának gyarapodását 
eredményezi, 

a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, és nem idegeníti el, 

a feladat ellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az intézmény fenntartói 
jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - helyi önkormányzati rendeleten kívüli 
- jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója. 

 
 
Szeged, 2011. november 30. 
 
        …...................................... 
              Dr. Botka László 
              elnök 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
362/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat „Zöld” Iskolára vonatkozó használati 
szerződése (II.) 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2011. november 30-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Baptista Szeretetszolgálat „Zöld” Iskolára vonatkozó 
használati szerződése (II.)” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

részére használatba adja a tulajdonában lévő Algyő 381 hrsz-ú, természetben 
Kosárfonó u. 16. szám alatti Zöld Iskolát. 

2.) A Képviselő-testület az ingatlanra vonatkozó használati szerződéssel 
kapcsolatban további egyeztetést tart szükségesnek.  

3.) A Képviselő-testület kéri, hogy a használati szerződés - különös tekintettel annak 
7. pontjára - kerüljön továbbtárgyalásra és részletes kidolgozásra. 
Határidő: 2011. decemberi Képviselő-testületi ülés 
Kapcsolattartó a Baptista Szeretetszolgálat részéről: Szalánczi Zoltán 
Felelős: Jegyző  

 
 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Baptista Szeretetszolgálat 
4) Szalánczi Zoltán 
5) Dr. Horváth László ügyvéd 
6) Pénzügyi – és Adócsoport 
7) Irattár Helyben 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
      Herczeg József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
         polgármester                                                                  jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
363/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Támogatási kérelem az algyői néptáncos gyermekek oktatására a 

2011/2012-es tanévre 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30-i testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Támogatási kérelem az algyői 
néptáncos gyermekek oktatására a 2011/2012-es tanévre” tárgyú előterjesztést az 
alábbi döntést hozza: 

 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az algyői néptáncos gyermekek 
oktatására benyújtott támogatási kérelmet és a 2011/2012. tanév I. és II. félévére a 
változó gyermeklétszámra tekintettel összesen 200.000 Ft támogatást biztosít a 
költségvetési rendelet 7. sz. melléklet I/2.18. sora terhére.  
 
2.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt és a Pénzügyi csoportvezetőt, hogy a 
2012. évi költségvetés tervezésekor a fenti támogatási összeget vegye figyelembe.  
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megállapodások megkötésére.  
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. dr. Gonda János alpolgármester 
3. dr. Varga Ildikó jegyző 
4. dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Molnár Áron elnök (AD HOC Bizottság) 
6. Kovács Erika Pénzügyi csoportvezető  
7. Bálintné Mezei Szilvia mb. igazgató (dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény)  
8. Gombos András kuratóriumi elnök (Szeged Táncegyüttes Alapítvány) 
9. Iván Zsuzsanna iskolaigazgató (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 
10. Suti Istvánné elnök (Algyői Általános Iskola Alapítvány) 
11. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
12. Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
A kiadmány hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
364/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szivárvány Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának (IMIP) 
felülvizsgálata 2011-2015. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „A Szivárvány Óvoda Intézményi Minőségirányítási 
Programjának (IMIP) felülvizsgálata 2011-2015. ” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda aktualizált intézményi 
minőségirányítási programját 2011-2015.jóváhagyja.  

 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József Polgármester 
2. dr. Gonda János Alpolgármester 
3. dr. Varga Ildikó Jegyző 
4. dr. Nagy Judit Pálma Aljegyző 
5. dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
6. Molnár Áron Elnök (AD HOC Bizottság) 
7. Ozsváth Lászlóné Óvodavezető (Szivárvány Óvoda) 
8. dr. Blahó János közoktatási szakértő 
9. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
10. Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Herczeg József sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
365/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási 

Programjának (IMIP) felülvizsgálata 2011-2015. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Intézményi 
Minőségirányítási Programjának (IMIP) felülvizsgálata 2011-2015.” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
aktualizált intézményi minőségirányítási programját 2011-2015. jóváhagyja.  

 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. dr. Gonda János alpolgármester 
3. dr. Varga Ildikó jegyző 
4. dr. Nagy Judit Pálma aljegyző 
5. dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
6. Molnár Áron elnök (AD HOC Bizottság) 
7. Iván Zsuzsanna iskolaigazgató (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 
8. dr. Blahó János közoktatási szakértő 
9. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
10. Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Herczeg József sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
366/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola szervezeti és működési 

szabályzatának felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola szervezeti és 
működési szabályzatának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
aktualizált szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét jóváhagyja.  
 
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Algyői Fehér Ignác Általános 
Iskola és a Szivárvány Óvoda intézményvezetőjét, hogy közösen dolgozzanak ki 
megoldási javaslatot az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek őszi, téli és 
tavaszi szünetekben történő felügyeletére.  
Az intézményvezetők tervezetét Algyő Nagyközség Pénzügyi és Humán Bizottsága 
rendkívüli bizottsági ülés keretén belül tárgyalja meg. Képviselő-testületi döntést 
igénylő kérdésekben a Pénzügyi és Humán Bizottság terjessze javaslatát a testület 
elé. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József Polgármester 
2. dr. Gonda János Alpolgármester 
3. dr. Varga Ildikó Jegyző 
4. dr. Nagy Judit Pálma Aljegyző 
5. dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
6. Molnár Áron Elnök (AD HOC Bizottság) 
7. Iván Zsuzsanna Iskolaigazgató (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 
8. Ozsváth Lászlóné óvodavezető  
9. dr. Blahó János közoktatási szakértő 
10. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
11. Irattár 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
A kiadmány hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
367/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Iskolai konyhai személyzet áthelyezése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2011. november 30-i ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester a „Iskolai konyhai személyzet 
áthelyezése” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Algyői Fehér Ignác 

Általános Iskola a konyhai személyzeti feladatok ellátásával a Gyeviép NKft-t 
bízza meg 2012. január 1-től. 

2. 2012. január 1-től az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2 fő közalkalmazotti 
státuszát, konyhalány munkakörben megszünteti azzal, hogy felhívja a Gyeviép 
NKft. ügyvezetőjét és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola igazgatóját, hogy a 
Kjt. 25/A § szerinti átadás-átvétel végrehajtására. 

3. A Képviselőtestület utasítja az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola igazgatóját, a 
Jegyzőt és a Gyeviép NKft. ügyvezetőjét a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Iván Zsuzsanna iskolaigazgató 
4./ Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető 
5./ Kovács Erika Adó-és pénzügyi csoportvezető 
6./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
7./ Üzemeltetési csoport 
8./ Irattár 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
Határozati javaslat 
 
368/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás az új általános iskolaépület hibáinak javításáról 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József polgármester 
„Tájékoztatás az új általános iskolaépület hibáinak javításáról” tárgyú előterjesztését 
és az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatást az új Általános Iskola épület 

hibáinak javításával kapcsolatban. 

2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe az épület megvalósítandó kiegészítő 
beruházásainak bekerülési összegét. 
 

3. A Képviselő-testület felhívja a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozzon ki alternatív megoldási 
javaslatokat az épület belső lábazati falburkolatára, valamint azok 
költségbecslésével együtt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Némethné Vida Zsuzsanna TÜK elnök 
4. Iván Zsuzsanna iskolaigazgató 
5. Fejlesztési csoport 
6. Pénzügyi és adó csoport 
7. Irattár 
  
 
 

Kmf. 
 
              Herczeg József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
                  polgármester                                                                             jegyző   
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
369/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Éves intézményi karbantartási munkák 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. november 30. napján tartott ülésén 
Herczeg József polgármester „Éves intézményi karbantartási munkák” tárgyú 
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta. 
 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy az 

előterjesztésben szereplő Vállalkozási szerződésnek megfelelő feltételekkel, 
2012. évre az intézményi karbantartási munkák elvégzésére kössön szerződést a 
GYEVIÉP NKft. ügyvezetőjével, azzal, hogy a feladat végrehajtásának 
megrendelésére és elszámolására alkalmas munkalappal legyen a feladat 
határidőzve és a költségelszámolás dokumentálva. 

2. A Képviselő-testület kéri az intézményvezetőket, hogy 2012 évi költségvetés 
készítésekor tervezzék be a fenntartási költségek mellett a karbantartási 
költségeket. A végrehajtás során a költséghatékony és takarékos végrehajtást 
ellenőrizzék. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
rendeltetésszerű használatához szükséges karbantartások tapasztalatairól 
minden év október havi Képviselő-testületi ülésre készüljön beszámoló. 
 Felelős: üzemeltetési csoport 
 Határidő: adott év októberi testületi ülés 

4. A Képviselő-testület kéri, hogy az önkormányzat intézményei költségvetésében 
külön költségvetési soron szerepeljen az intézményi karbantartási munkák 
ráfordítása. 

 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Intézményvezetők 
6. GYEVIÉP NKft. 
7. Irattár 

 
Kmf. 

 
 

    Herczeg József s.k.                                                          Dr. Varga Ildikó s.k.  
                     polgármester                                                                         jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
370/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Éves intézményi 
karbantartási munkákról szóló előterjesztés tárgyalását követően napirendet módosít 
és a Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről tárgyú előterjesztés, valamint a 2012. 
évi költségvetési koncepció megtárgyalásával folytatja a testületi ülést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár helyben 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
371/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési 

gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József 
polgármester „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásának I.-III. n. évi helyzetéről” szóló előterjesztést, és az alábbiak szerint 
fogadja el, illetve hagyja jóvá: 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési gazdálkodásának I.-III. negyedévi  
végrehajtását 3.936.550 eFt teljesített pénzforgalmi bevétellel, valamint 1.837.930 
eFt pénzforgalmi kiadással fogadja el. 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
1.) Herczeg József polgármester 
2.) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3.) Pénzügyi csoportvezető 
4.) Irattár helyben 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
               Herczeg József sk.           Dr. Varga Ildikó sk. 
                 polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
372/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 

koncepciója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2011. november 30-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Herczeg József polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 
2012. évi költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepció során 
az alábbi alapvető célkitűzéseket veszi figyelembe:  
 
a) A személyi juttatások a nem haladhatják meg a 2011. évi egyszeri kiadásokkal és 
szerkezeti változtatásokkal szintre hozásokkal korrigált bértömeget (kötelező soros 
előrelépések, jubileumi jutalmak, fenntartói döntések, jogszabályi változások)   
 
b) A Képviselő-testület szükségesnek látja az önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények 2012. évi költségvetés tervezetében a kiadási előirányzatok kialakítása 
során az intézményi rendszer felülvizsgálatát, szolgáltatás-szervezés további 
racionalizálását.  
 
c) Az intézmények dologi kiadásai tervezésénél a 2011. évi előirányzat mértékén 
belül kell számolni, kizárólag a közüzemi díjak, élelmiszer- és 
gyógyszerbeszerzéseknél tervezhető 5 %-os növekedés. Indokolt általános 
működési tartalék képzése a növekvő energia árak fedezetére. 
 
d) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél, a 2011. 
évben is indokolt tételeknél a 2011. évi költségvetési előirányzattal kell számolni, 
feladatelmaradás esetén arányos csökkentéssel.  
A civil szervezetek támogatására, csak az Önkormányzat által kiküldött nyomtatvány 
kitöltésével lehet pályázni, azon lehet jelezni a támogatási igényeket, kizárólag csak 
a bejegyzett, bírósági nyilvántartásba vett civil szervezeteknek. 
 
e) A fejlesztési kiadásokat az elnyert pályázatok esetében teljes összeggel, a 
benyújtott, de elbírálás alatt lévő pályázatok esetében csak önerő megképzésével 
indokolt tervezni.  
A fejlesztési koncepció által elfogadott, és szükségesnek látott beruházások, 
prioritási sorrendjének figyelembevételével a költségvetés készítéséig, azok 
költségvonzatát meg kell határozni, árajánlatok megkérésével.  
A beruházások jóváhagyásával egyidejűleg megtérülési számításokat kell végezni, 
illetve be kell mutatni az üzemeltetés becsült költségeit. 



Fel kell állítani a jelentősebb beruházások, valamint a pályázatok fontosságát, és 
prioritási sorrendjét.  
A költségvetés összeállításáig szükséges pályázati megvalósítási ütemterv készítése 
(költségvetés tájékoztató tábla). 
 
f) A Képviselő-testület a 2012. februári testületi ülésig indokoltnak tartja szakértői 
vélemény bekérését a svájci frank alapú kötvény különböző árfolyamsávokon 
visszavásárlásának prognosztizálásával kapcsolatban és pénzügyi elemzést az 
eddigi kamatbevételek figyelembevételével. 
Felelős: Pénzügyi és adócsoport vezető, könyvvizsgáló 
 
g) Indokolt Tartalékok képzése az alábbi jogcímekre a Képviselő-testület által 
meghatározott összegben: 
 
 Általános működési tartalék   40.000 eFt 
 Adókockázati tartalék 100.000 eFt 
 Adósságrendezési tartalék 200.000 eFt 
 Fejlesztési tartalék 100.000 eFt 
 Pályázati saját erő alapok              100.000 eFt 
 Ingatlanforgalmazási Alap 50.000 eFt 
 Beruházás előkészítési Alap 30.000 eFt 
 Vállalkozások támogatási Alap 50.000 eFt 
 Általános környezetvédelmi Alap 10.000 eFt 

 
h)  Intézményvezetőkkel, és ügyvezetőkkel  szembeni elvárások: 
 A feladatellátáshoz ki kell alakítani a követelményrendszert is, feladatmutatók, 

minőségi mennyiségi feladatmutatók, létszám és költségnormák 
meghatározása. 

 Meg kell határozni az adott feladat elvégzésének költségigényét, illetve 
létszámszükségletét. 

 Fel kell tárni a saját bevételek szerzésének lehetőségét, aminek biztosítani 
kell, hogy az év közben felmerülő rendkívüli helyzetből adódó forráshiány 
fedezete megteremtődjék. 

 
i) Indokolt a költségvetésig elkészíteni az ingatlanhasznosítási koncepciót, ahol fel 
kell mérni az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlant - a nem használt 
és beépítetlen ingatlanokkal együtt -, és meg kell határozni azok hasznosítási 
módját, funkcióját, továbbá a piac kialakításának lehetőségét. 
 
j) A Költségvetés készítéséig  felül kell vizsgálni az üzemeltetésre átadott vagyon 
kezelését, valamint  azzal együtt át kell tekinteni az üzemeltetési szerződéseket is.  
 
k) A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottságot a babakötvény lehetőségeinek és végrehajtásának 
kidolgozására. 
 
Erről értesítést kap: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Dr. Nagy Judit Pálma aljegyző 



4./ Pénzügyi- és Adócsoport vezető 
5./ Intézményvezetők 
6./ TÜK Bizottság elnöke  
7./ Pályázati csoport 
8./ Településüzemeltetési csoport 
9./ Gazdasági társaságok ügyvezetői 
10./ Irattár 

 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
  polgármester            jegyző 

 
 
 
 

 
A kiadvány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
373/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Névtelen bejelentés vizsgálata 

 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2011. november 30-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Névtelen bejelentés vizsgálata” tárgyú előterjesztését 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület a Kormányhivatal által áttett névtelen 

bejelentésre az alábbi álláspontot alakítja ki:  
(az alcímek elnevezése a névtelen beadványban szereplő kifejezések alapján történt) 

 
I. „Új iskola pótköltségvetése” 

 
Az algyői általános iskola építése a DAOP -4.2.1/2/2F-2f pályázati kódszámú 
támogatás felhasználásával valósult meg. Algyő Nagyközség Önkormányzata a 
kétfordulós pályázati folyamat végeredményként 2010. január 14-én kötötte meg 
a támogatási szerződést. Az építést végző kivitelező közbeszerzési eljárás során 
lett kiválasztva. A kivitelezővel 2010. február 12-én lett megkötve a szerződés. A 
szerződésben vállalt kivitelezési összeg bruttó 1 679 005 734 Ft volt. A kivitelező 
ezen összegen felül többletmunkát nem jelzett és nem is számolt el. A tűzvédelmi 
hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárás során a tornacsarnokban és 
az öltözők környékén a faburkolatok tűzbiztossá tételét írta elő. Az ehhez 
szükséges munkálatokat a közbeszerzési törvénynek megfelelően hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolítása után rendelte meg az önkormányzat. A 
tűzbiztossá tétel összege 7 630 751 Ft. volt. A beruházás során felmerült és a 
pályázatban is elszámolt költségek között szerepeltek többek között: 
tervpályázathoz kapcsolódó díjak, közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak, 
műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása, közműcsatlakozási díjak, 
eszközbeszerzések. A könyvvizsgálói jelentés szerint az így összesített 
beruházási összeg 1 834 046 372 Ft. volt. A pályázati elszámolások során a VÁTI 
Nkft. minden elszámoláshoz benyújtott számlát és a hozzá kapcsolódó teljesítést 
ellenőrzött és a beruházás összes dokumentumát (közbeszerzési eljárások 
anyagai, szerződések, kifizetési bizonylatok, építési napló, stb.) vizsgálta. A 
kifizetési kérelmeinket és projekt előrehaladási jelentésinket elfogadta. 2011. 
július 27-én a VÁTI Nkft. a projekt zárásához kapcsolódóan helyszíni 
ellenőrzésen is vizsgálta az összes beruházáshoz kapcsolódó dokumentumot. A 
vizsgálat során mindent rendben talált, semmiféle szabálytalanságot nem 
állapított meg. A projekt megvalósításához független könyvvizsgálói jelentés is 
készült, ami szintén mindent szabályszerűnek talált.  

  
 



II. „AKTV Kft. ügyvezető összeférhetetlensége” 
 
Az AKTV Kft. ügyvezetője, Ballai Ferenc 1999. augusztusában lett első 
alkalommal megválasztva. Már akkor, a meghallgatásán és 1999. október 7-i 
Délmagyarországban megjelent „Algyői tévénézők” c. cikkében is elmondta, hogy 
a kiskundorozsmai kábeltelevíziós szövetkezet résztulajdonosa és vezetőségi 
tagja. Jelenleg a Szélmalomkábeltévé Zrt-ben 2,54%-ban tulajdonos, közeli 
hozzátartozóival együtt 15%-uk van. A Képviselő-testület tudomással bírt az 
ügyvezető gazdasági társasági részesedéséről és igazgatósági tagságáról. A 
Képviselő-testület megítélése szerint a Szélmalomkábeltévé Zrt.-vel a 
jelszolgáltatásra kötött szerződés az AKTV Kft. és ezáltal az önkormányzat 
érdekeit szolgálja.  
 
 
 

III. „Alkotóház átalakítás” 
 
Önkormányzatunk Képviselő-testületi döntést követően azzal a céllal vásárolta 
meg az Algyő, Kastélykert utca 106. szám alatti ingatlant, hogy abban a 
későbbiekben valamilyen közösségi célt szolgáló funkciót lásson el. Az ingatlan 
megvásárlása előtt független szakértőtől kértünk ingatlan értékbecslést és 
jellemzést. Ebben a szakértői véleményben leírásra került, hogy az épület 
szerkezetileg közepes állagú, azonban tetőfedése és homlokzata felújításra 
szorul, falai nedvesek, utólagos falszigetelése szükséges. Az épület korának 
megfelelő műszaki állapotban van, belső térkialakítása korszerűtlen, padló- és 
falfelületei alacsony igényszintűek, avult állapotúak, felújításra szorulnak. Az 
épület belső épületgépészeti és villamos vezetékei berendezései elavultak, nem 
elégítik ki a mai kor műszaki előírásait. 
Önkormányzatunk az épületen a szakértői véleményben és az épület 
szemrevételezése alapján csak szükséges felújítási és állagmegóvási munkálatait 
a Képviselő-testület tájékoztatása és döntése alapján végezte el. 

 
IV. „Környezetszennyezési ügy” 

A bejelentésben említett ügy valószínűsíthetően az Algyő 01770/15 hrsz-ú 
ingatlanon elhelyezett inert hulladék ügye lehet.  
A 231/2001. (XI.14.) Kormányrendelet 3 § c) pontja értelmében inert hulladék: az 
a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. 
Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai 
módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton vagy nincs kedvezőtlen hatással 
a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból 
környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további 
csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása 
jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.  
 
1./ Mezőőrünk 2011. július végén ellenőrző körútján az összekötő úton haladt, 
amikor tehergépjármű mozgást tapasztalt a fenti területen. Erről tájékoztatta 
Herczeg József polgármester urat.  
2./ Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3479/2011. ikt. sz. levélben 
tájékoztatta Herczeg József polgármester úr a környezetvédelmi hatóságot és a 
terület tulajdonosát, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Oktatásszervező 



Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében eljáró környezetvédelmi szakértővel 
közösen helyszíni bejárást tartott, mely során megállapításra került, hogy a 
01770/15 hrsz-ú területen inert hulladékkal kevert nagy mennyiségű földet 
helyeztek el és terítettek el.  
3./ A bejelentés eredményeként 2011. augusztus 25-én az ATIKÖFE 
képviseletében eljáró környezetvédelmi felügyelő helyszíni ellenőrzést tartott. 
4./ 2011. szeptember 27-én érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi 
Körzeti Földhivataltól értesítés arról, hogy 2011. október 6-án termőföldvédelmi 
eljárásban helyszíni szemlét kíván tartani. A Földhivatal ekkor nem jelent meg, így 
a szemle elmaradt.  
2011. november 23-án megtartott szemle célja az engedély nélkül elhelyezett 
más célra hasznosított termőföldterület pontos nagyságának a meghatározása 
volt. 
Tudomásunk van arról, hogy a környezetvédelmi hatóság rendőrségi feljelentést 
tett a területen engedély nélkül elhelyezett földdel kevert inert hulladék 
tulajdonosának megállapítása céljából, ismeretlen tettes ellen. 
A szemlén megjelent a terület tulajdonosának képviselője, aki szóban tájékoztatta 
a jelenlévőket arról, hogy a terület tulajdonosa rendőrségi feljelentést tett 2011. 
november 7-én. A Szegedi Rendőrkapitányság a feljelentéseket egyesítette. 

 
A bejelentés végén szereplő utalással kapcsolatban, miszerint „ Sok levelet küldtünk 
már, …”, tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri 
Hivatalhoz nem érkezett fenti témákban írásbeli megkeresés algyői vállalkozóktól. 
 
 
Erről értesítést kap: 
1./ Herczeg polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Csongrád Megyei Kormányhivatal 
4./ Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Herczeg József sk      Dr. Varga Ildikó sk. 
  polgármester       jegyző  
 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
374/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2011. évi pályázatainkról  
 

HATÁROZAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Herczeg József polgármester 
„Beszámoló a 2011. évi pályázatainkról” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul vette az önkormányzat 2011. évi 

pályázatairól szóló beszámolóját.  
 

 
 
Erről értesül: 
 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési csoport 
4. Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
       Herczeg József s.k.      Dr. Varga Ildikó s.k. 
          polgármester                                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
375/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Mezőőrök 2011. évi beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. november 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Mezőőrök 2011. évi beszámolója” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a mezőőrök 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja 
azzal, hogy a mezőőrök továbbra is minden évben készítsenek beszámolót 
munkájukról, valamint felhívja a figyelmet a munkaköri leírásban rögzített feladatok 
maradéktalan ellátására. 
 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Vidács Sándor mezőőr 
4. Juhász Mihály mezőőr 
5. Üzemeltetési csoport 
6. Irattár 

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

     Herczeg József s.k.      Dr. Varga Ildikó s.k. 
                     polgármester                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadvány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
376/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának fejlesztési koncepciója 2012-re 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. november 30. napján tartott testületi 
ülésén megtárgyalta Herczeg József polgármester a „Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának fejlesztési koncepciója 2012-re” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja Algyő Nagyközség fejlesztési koncepcióját 
azzal, hogy a fejlesztésekhez rendelt forrásokat az önkormányzat 2012-es 
költségvetési rendelet vitájában véglegesíti. 

 
2. A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Borbála fürdő külső környezetének 

rendezését, lehetőség szerint fásított egységes zöldfelület kialakítását. A 
testület felkéri az Üzemeltetési csoportot, hogy a 2012. januári Képviselő-
testületi ülésre dolgozzon ki erre vonatkozóan megoldási javaslatokat. 

 
3. A Képviselő-testület indokoltnak tartja a községi temető külső környezetének 

kialakítását, parkolóhely bővítés, csatornafedés, járdaépítés tekintetében. A 
testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottságot, hogy dolgozza ki erre vonatkozó javaslatait. 
Határidő: 2012. januári Képviselő-testületi ülés 
 

4. A Képviselő-testület szükségesnek tartja a Bartók Béla utca panelházak előtti 
területének rendezését. A testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési 
és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy dolgozza ki elképzeléseit a közterület 
szépítés kialakítására összehangolva azt a 2013. évben tervezett geotermikus 
energia vezetékhálózatának kialakításával. 

 
5. A Képviselő-testület indokoltnak tartja a Szabadidőközpont és a Tisza 

kapcsolatának megteremtését. (Hullámtértisztítás, Tiszáig vezető út) 
 
6. A Képviselő-testület kéri, hogy a Tiszavirág utca és a Kastélykert utca közötti 

(régi Vidács-féle) nádas terület kerüljön rendezésre. A testület megbízza a 
Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy 
településkép kialakítási, használhatósági és pénzügyi szempontok 
figyelembevételével tegyen javaslatot a rendezés lehetőségeire. 
Határidő: 2012. januári Képviselő-testületi ülés 
 

7. A Képviselő-testület indokoltnak tartja, hogy a 2012. évi fejlesztési koncepció 
tartalmazza a piac kialakításának lehetőségeit.  

 



8. A Képviselő-testület a szakorvosi rendelő kialakítás pénzügyi lehetőségeinek 
vizsgálatára felkéri a Pénzügyi és Humán Bizottságot, a szakorvosi rendelő 
megvalósításának kidolgozására a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottságot. A testület a szakorvosi rendelő kialakítás 
tervezésekor kéri figyelembe venni az Egészségház u. 42. szám alatti 
önkormányzati lakások átalakításának lehetőségét, egy teljesen új 
szakrendelő építésének lehetőségét, illetve az Egészséghét alkalmával 
megtartott szűrővizsgálatok évi több alkalommal történő megtartásának 
lehetőségét is. 

 
 
 
Erről értesítést kap: 
 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. TÜK Bizottság elnök 
4. Pénzügyi és Humán Bizottság elnök 
5. Fejlesztési csoport 
6. Üzemeltetési csoport 
7. Pénzügyi és adó csoport 
8. Irattár 
  

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
               Herczeg  József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
                   polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
377/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezető 
szóbeli kérésének megfelelően napirendre veszi a Chello Central Europe AKTV Kft. 
részére megküldött szerződés-ajánlatát.  
 
 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 
  

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
               Herczeg József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
                   polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
378/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Chello Central Europe tartalomszolgáltatási ajánlata az AKTV Kft. 
részére 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Chello Central Europe 
tartalomszolgáltatási ajánlatát, mely szerint két éves szerződést aláírását javasolja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a tartalomszolgáltató elveszíti a Sport 1, 
Sport 2 sportcsatornák szolgáltatására való jogát, akkor a pénzügyi feltételek 
vonatkozásában újra tárgyal az AKTV Kft-vel. 

 
 
 
 

 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. AKTV Kft. 
4. Irattár 
  

 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
               Herczeg József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
                   polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

379/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola orvosi szobájának 

minimális alapfelszerelésével történő ellátására, valamint defibrillátor 
készülék beszerzése   

 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Kérelem az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola orvosi 
szobájának minimális alapfelszerelésével történő ellátására, valamint defibrillátor 
készülék beszerzése” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola orvosi szobájának minimális alapfelszerelésével történő ellátását 
biztosítja a MEGA Medical Kft-től való vásárlásával 564.104,- forint összegben, a 
2011. évi költségvetés általános fejlesztési tartalék terhére. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul 2 db Lifepack 1000 típusú, 
bifázisú, félautomata, EKG monitor nélküli defibrillátor vásárlásához. A készülékek 
elhelyezése az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, illetve a Borbála fürdő 
épületében valósuljon meg. 
A készülék beszerzésére a hivatal kérjen árajánlatot a Speeding és a H.S. 
Medplan Kft-től, mint a termék közvetlen forgalmazójától, és a kedvezőbb 
ajánlatot tevő cégtől történjen a készülékek megvásárlása a 2011. évi 
költségvetés Általános fejlesztési tartalék előirányzat terhére. 

 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az eszközök 
beszerzésére vonatkozó intézkedéseket koordinálja.  

Felelős: dr. Molnár Mária 
Határidő: 2012. január 31. 

 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az orvosi szoba 
használatára vonatkozóan egyeztessen dr. Molnár Mária csecsemő- és gyermek 
szakorvossal. 

 

A határozatról értesítést kap: 
1.  Herczeg József Polgármester 
2. dr. Varga Ildikó Jegyző 
3. dr. Nagy Judit Pálma Aljegyző 
4. dr. György Antal Elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Iván Zsuzsanna Intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 
6. dr. Molnár Mária csecsemő és gyermek szakorvos  
7. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
8. Irattár 
 

Kmf. 
 

 Herczeg József sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester jegyző 
 

A kiadmány hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
380/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás a Borbála Fürdő téli időjárási körülmények között 

szükséges és hiányzó feltételekről  
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. november 30. napján tartott ülésén 
Herczeg József polgármester „Tájékoztatás a Borbála Fürdő téli időjárási 
körülmények között szükséges és hiányzó feltételekről” tárgyú előterjesztését 
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő edzett üveg anyagú, esztétikus 
kivitelű, könnyen karbantartható, szélfogó paraván megrendelését és a mielőbbi 
beépítését szükségesnek tartja 1.900.000, - Ft keretösszeggel. 

 

2. A Képviselő-testület a vendégek komfortérzetének javítása érdekében az 
esővédő-tető megrendelését támogatja 920.000,- Ft keretösszeggel. 

 

3. A Képviselő-testület indokoltnak tartja a kültéri medencéhez vezető ajtózsilip 
felszerelését a fedett medence légterének kihűlése miatt 250.000,-Ft 
keretösszeggel. 

 

4. A Képviselő-testület megbízza a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a munkálatok elvégzésére beérkezett 
árajánlatokat bírálja el, és válassza ki a legmegfelelőbb ajánlattevőket a 
költségvetés Általános fejlesztési tartalékból a Gyevitur Kft-nek tőketartalékba 
átadott összegként.  

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság döntése 
alapján, a munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződéseket kösse meg. 

 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. GYEVITUR Kft. 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 

    Herczeg József s.k.                                                          Dr. Varga Ildikó s.k.  
                     polgármester                                                                         jegyző 
 
A kiadvány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
381/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tájékoztatás a 
Borbála Fürdő téli időjárási körülmények között szükséges és hiányzó feltételekről 
tárgyú előterjesztését tárgyalását követően napirendet módosít és a Borbála fürdő 
beruházási ütemek szerinti üzemeltetési költségtervezete tárgyú előterjesztés 
megtárgyalásával folytatja a testületi ülést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár helyben 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
382/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála fürdő beruházási ütemek szerinti üzemeltetési költségtervezete 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30.-i ülésén megtárgyalta 
Márton Mária ügyvezető „Borbála fürdő beruházási ütemek szerinti üzemeltetési 
költségtervezete” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Borbála fürdő 
beruházás ütemek szerinti üzemeltetési költségtervezetében foglaltakat. 

 
 
 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Márton Mária ügyvezető 
4. Pénzügyi és adócsoport 
5. Irattár Helyben 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester       jegyző 

 
 
 
Kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
383/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála fürdő bővítésének tervezési programja 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József polgármester 
„Borbála fürdő bővítésének tervezési programja” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Borbála fürdő fejlesztésének tervezési programját az 
alábbiak szerint határozza meg: 

- 50 méter hosszú és 25 méter széles szabadtéri „feszített vízfelületű” 
úszómedencét kell kialakítani 2,1-2,5 m vízmélységgel 

- Egy kb 150 m2-es vízfelületű szabadtéri szülő-gyermek játszó és élmény 
medencét 

- Tervezni kell két darab egyenként kb 15-20 m2 alapterületű szabadból 
megközelíthető finn szaunát. 

- Tervezni kell a fent leírt és a távlati fejlesztések látogatói kapacitását kiszolgáló 
öltözőépületet lehetőleg úgy, hogy abban egy az utcára nyíló (utcáról is 
megközelíthető) cukrászda is helyet kapjon benne. A tervezendő öltöző 
földszint + emelet kialakítással épüljön megközelítőleg 900 m2 hasznos 
alapterülettel. 

- Tervezni kell a fent leírt medencék működéséhez szükséges teljes körű 
közmű, gépészeti berendezéseket, műtárgyakat, vízgépházakat, elektromos 
hálózat kiépítését is. 

- Tervezni kell a fent leírt épületek működéséhez szükséges parkolókat és 
annak megközelítését is. 

- A tervezési ajánlatot úgy kell megadni, hogy az tartalmazza a szükséges 
szakhatósági, közmű és egyéb felmerülő egyeztetések költségeit is 

- Árajánlatok beadási határideje és módja: 2011. december 20 
- Tervezés befejezési határideje: szerződés szerint. 

2. A Képviselő-testület egyetért és elfogadja, hogy az előterjesztésben az alábbi 
tervezőirodák kapjanak felkérés a tervezési árajánlat összeállítására: 

o Novák Építész Iroda Kft 
o Vázterv Mérnök Iroda Kft..  
o Hajós Építész Iroda Kft. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a TÜK bizottságot az árajánlatok 
elbírálására, a bírálat alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság előzetes 
véleményezését követően felhatalmazza a polgármestert a tervezési 
szerződés aláírására.  

4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés 
tervezésénél vegye figyelembe a 3. pont szerinti szerződés összegét. 

 



Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. TÜK Bizottság elnök 
4. Jogi és Ügyrendi Bizottság elnök 
5. Fejlesztési csoport 
6. Pénzügyi és adó csoport 
7. Irattár 
  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
           Herczeg  József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
              polgármester                                                                             jegyző   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 



KIONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
384/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tiszavirág utcai párhuzamos parkoló építése 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester ”Tiszavirág utcai párhuzamos parkoló építése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Tiszavirág utcai párhuzamos 

parkoló építésével. 
 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza az Üzemeltetési csoportot, hogy 

a tervezésre és megvalósításra vonatkozó árajánlatokat kérje be. 
 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési 

és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a beérkezett árajánlatokat bírálja el. 
 
4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megvalósításhoz szükséges 

szerződéseket aláírja. 
 
5. Megbízza a Jegyzőt, hogy a becsült költségre vonatkozó 3.000.000.- Ft-ot az 

Általános fejlesztési tartalék előirányzat terhére a költségvetésbe építse be. 
 
 
 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. TÜK Bizottság elnök 
4. Üzemeltetési csoport  
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 

Kmf 
 
 
                 Herczeg József s.k.                                                       Dr. Varga Ildikó s.k.  
                     polgármester                                           jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
385/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő 01736/9 helyrajzi számú erdőterület művelési ágának 

megváltoztatása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. november 30. napján tartott testületi 
ülésén megtárgyalta Herczeg József polgármester „Algyő 01736/9 helyrajzi számú 
erdőterület művelési ágának megváltoztatása” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Algyő 01736/9 helyrajzi számú 
ingatlanból a 355/2011.(XI.03) Kt. határozatban elfogadott pályázat 
megvalósítása érdekében a sportpályával érintett területrészre elvi engedélyt 
kérjen az erdészeti hatóságtól az erdő tervezett igénybevételére vonatkozóan. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1. pontban foglaltak 
megvalósítása ügyében eljárjon. 

 
 
Erről értesítést kap: 
 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 
  

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
               Herczeg  József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
                  polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
386/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Bartók B. u-i játszótéren közvilágítás kiépítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester ”Bartók B. u-i játszótéren közvilágítás kiépítése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Bartók B. u-i játszótéren egy 

darab kétkaros oszlopra telepített közvilágítás kiépítésével, az Erzol 2000 Kft. 
ajánlatának elfogadásával. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megvalósításhoz szükséges 
szerződéseket aláírja. 

3. Megbízza a Jegyzőt, hogy a költségre vonatkozó 1.800.000,- Ft-ot az iskola 
környezetének infrastrukturális fejlesztése terhére a költségvetésbe építse be. 
(8.sz.mell. 2/2.) 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testület indokoltnak tartja a Búvár utca – Bartók 
Béla utca biztonságos átkelésének lehetőségét. A testület felkéri az Üzemeltetési 
csoportot, hogy az erre vonatkozó megoldási javaslatokat kérje be, majd terjessze 
a testület elé. 
 
 
 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Üzemeltetési Csoport  
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 

Kmf. 
 
 
                 Herczeg József s.k.                                                       Dr. Varga Ildikó s.k.  
                     polgármester                                           jegyző 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
387/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Egészségház u. 42 sz. alatti szolgálati lakások felújítása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2011. november 30. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Egészségház u. 42 sz. alatti szolgálati lakások 
felújítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztést 
leveszi a Képviselő-testületi ülés napirendjéről. 
 
 
 
 
Erről értesítést kap: 
 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településüzemeltetési csoport 
4. Adó és Pénzügyi csoport 
5. Irattár 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

    Herczeg József s.k.                                                          Dr. Varga Ildikó s.k.  
                   polgármester                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
388/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Az Algyő Nagyközség Önkormányzat intézményei, valamint a 

Polgármesteri Hivatal munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása II. 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. november 30. napján megtartott 
ülésén megtárgyalta Herczeg József polgármester „Az Algyő Nagyközség 
Önkormányzat intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal munka- és tűzvédelmi 
feladatainak ellátása II.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Algyő Nagyközség 
Önkormányzat tulajdonában álló valamennyi ingatlan vonatkozásában, a munka- ás 
tűzvédelmi, valamint villamos biztonságtechnikai vizsgálatokra vonatkozó szabályok 
által előírt feladatok teljes körű ellátására a Precíz Kft-vel köt határozatlan idejű 
megbízási szerződést az árajánlatban foglaltaknak megfelelően, 
Munkavédelem-, tűzvédelem komplex szolgáltatás ellátása: 150.000,- Ft +ÁFA/hó 
Villamos biztonsági felülvizsgálatok: 
- Kézi szerszámok érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata: 400,- Ft/db 

+ÁFA 
- Intézményre vonatkozó érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat 90,- Ft/db 

+ÁFA mérési pontonként 
- Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat 9.000,- Ft/épület +ÁFA és 2.500,- Ft 

+ÁFA – levezetőnként – földelésmérés 
- Villamos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat 600,- Ft +ÁFA áramközi 

leágazásonként.  
- Ha egyvonalas kapcsolási rajok készítése is szükséges, akkor plusz 2.500,- Ft 

+ÁFA /A4 rajzonként. 
- Szigetelésmérés a hálózaton 90,- Ft + ÁFA /mérési pont. Az árajánlat a kiszállási 

és teljes körű dokumentációs költségeket is tartalmazza. 
 
2. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
3. A Képviselő testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő összeget 
állítsa be az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 
valamennyi ingatlan tűzoltó készülékére vonatkozóan, azok éves, közép és 
nagyjavítására, felülvizsgálatára, öt éves szolgáltatási időtartamra, kérjen be három 
árajánlatot. A beérkezett ajánlatok alapján a testület a 2011. decemberi Képviselő-
testületi ülésen hozza meg döntését. 
 



 
 
 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Nagy Judit Pálma aljegyző 
4. Nyertes ajánlattevő 
5. Üzemeltetési Csoport  
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Munkaügyi előadó 
8. Irattár 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Herczeg József sk      Dr. Varga Ildikó sk. 
  polgármester       jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
389/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2011. évi közbeszerzési terv módosításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester „Beszámoló a 
2011. évi közbeszerzési terv módosításáról” tárgyában készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 2011. évi 

közbeszerzési terv módosításáról szóló beszámolót. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (3) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos 
aktualizálásáról. 
 

 
 
 
Erről értesül: 
 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi csoport 
5. Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

       Herczeg József s.k.     Dr. Varga Ildikó s.k. 
          polgármester                             jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 

390/2011. (XI. 30.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester jutalmazása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Gubacsi Enikő Jogi és 
Ügyrendi Bizottság elnök a „Polgármester jutalmazása” tárgyú előterjesztését és a 
következő határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Herczeg József polgármesternek 2011. évi 
munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg. 
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeg 
vonatkozásában, hogy a 2011. évi költségvetésben végezze el a szükséges 
módosításokat az általános működési tartalék terhére. 
 
 
 

A határozatról értesítést kap: 
1./ Jogi és ügyrendi Bizottság 
2./ Herczeg József    polgármester 
3./ Dr. Varga Ildikó    jegyző  
4./ Pénzügyi és Adócsoport 
5./ Apagyi Vivien   személyügyi előadó 
6./ Irattár 
 

 

Kmf. 
 
 
 
 
 Herczeg József sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
391/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Iván 
Zsuzsanna intézményvezetőnek egész éves munkáját, és ennek 
elismeréseként jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Iván Zsuzsanna intézményvezetőnek 

2011. évi munkájának elismeréseként kéthavi illetményének megfelelő 
összegű jutalmat állapít meg. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a 2. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

4. A 2. pontban meghatározott jutalom kifizetése az intézményi saját 
költségvetés személyi juttatásainak terhére történik, és a Képviselő-testület 
utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe a 2. 
pont szerinti összeget. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Iván Zsuzsanna intézményvezető 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
392/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Bene Zoltán 
intézményvezetőnek egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom 
kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Bene Zoltán intézményvezetőnek 2011. 

évi munkájának elismeréseként félhavi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapít meg. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a 2. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

4. A 2. pontban meghatározott jutalom kifizetése az intézményi saját 
költségvetés személyi juttatásainak terhére történik, és a Képviselő-testület 
utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe a 2. 
pont szerinti összeget. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Bene Zoltán intézményvezető 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
393/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Jankovicsné 
Veres Katalin intézményvezetőnek egész éves munkáját, és ennek 
elismeréseként jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Jankovicsné Veres Katalin 

intézményvezetőnek 2011. évi munkájának elismeréseként egy havi 
illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a 2. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

4. A 2. pontban meghatározott jutalom kifizetése az intézményi saját 
költségvetés személyi juttatásainak terhére történik, és a Képviselő-testület 
utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe a 2. 
pont szerinti összeget. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
394/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Ozsváth 
Lászlóné intézményvezetőnek egész éves munkáját, és ennek elismeréseként 
jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ozsváth Lászlóné intézményvezetőnek 

2011. évi munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő 
összegű jutalmat állapít meg. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a 2. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

4. A 2. pontban meghatározott jutalom kifizetése az intézményi saját 
költségvetés személyi juttatásainak terhére történik, és a Képviselő-testület 
utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe a 2. 
pont szerinti összeget. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Ozsváth Lászlóné intézményvezető 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
395/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Ballai Ferenc 
ügyvezetőnek egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom 
kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Ballai Ferenc ügyvezetőnek 2011. évi 

munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapít meg. 

 
3. A 2. pontban meghatározott jutalom összege a gazdasági társaság saját 

költségvetését terheli. 
 
 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Ballai Ferenc intézményvezető 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
396/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Márton Mária 
ügyvezetőnek egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom 
kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Márton Mária ügyvezetőnek 2011. évi 

munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapít meg. 

 
3. A 2. pontban meghatározott jutalom összege a gazdasági társaság saját 

költségvetését terheli. 
 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Márton Mária intézményvezető 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
397/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Katona Antal 
ügyvezetőnek egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom 
kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Katona Antal ügyvezetőnek 2011. évi 

munkájának elismeréseként másfél havi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapít meg. 

 
3. A 2. pontban meghatározott jutalom összege a gazdasági társaság saját 

költségvetését terheli. 
 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Katona Antal intézményvezető 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
398/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Vidács Sándor 
mezőőr egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom kifizetését 
tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Vidács Sándor mezőőrnek 2011. évi 

munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapít meg. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az 2. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 2. pont szerinti összeg 
vonatkozásában, hogy a 2011. évi költségvetésben végezze el a szükséges 
módosításokat az általános működési tartalék előirányzat terhére. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Vidács Sándor mezőőr 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
399/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Juhász Mihály 
mezőőr egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom kifizetését 
tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Juhász Mihály mezőőrnek 2011. évi 

munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű 
jutalmat állapít meg. 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt az 2. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 2. pont szerinti összeg 
vonatkozásában, hogy a 2011. évi költségvetésben végezze el a szükséges 
módosításokat az általános működési tartalék előirányzat terhére. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Juhász Mihály mezőőr 
4./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./ Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
400/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni Dr. Varga Ildikó 
jegyző egész éves munkáját, és ennek elismeréseként jutalom kifizetését 
tartja szükségesnek. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Dr. Varga Ildikó jegyzőnek 2011. évi 

munkájának elismeréseként kéthavi illetményének megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg. 

 
3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert 2. pontban foglaltak 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 2. pont szerinti összeg 
vonatkozásában, hogy a 2011. évi költségvetésben végezze el a szükséges 
módosításokat az általános működési tartalék előirányzat terhére. 

 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Apagyi Vivien személyügyi előadó 
4./ Irattár 
 
 

Kmf. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
401/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Dr. Gonda János alpolgármester 
részére jutalom fedezetét nem kívánja biztosítani. 

 
 
 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Dr. Gonda János alpolgármester 
4./Irattár 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
402/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztését és az 
abban foglaltakkal egyetért. 
 

1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni az 
Önkormányzat dolgozóinak egész éves munkáját, és ennek elismeréseként 
jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2) Az Általános működési tartalék és az Intézményi saját költségvetés személyi 

juttatások terhére létszám és bértömeg arányában az alábbi bruttó összegek 
kerüljenek szétosztásra az intézményekben: 
Algyői Általános Iskola:      6.233.600,- Ft 

 Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház:     1.129.100,- Ft 
 Egyesített Szociális Intézmény:     2.680.454,- Ft 
 Polgármesteri Hivatal:      6.569.174,- Ft 
 Szivárvány Óvoda:       4.133.400,- Ft 
 

3) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében az 
intézményvezető, a hivatal dolgozói esetében a jegyző dönt a jutalmazás 
mértékéről. 

 
4) A differenciálás irányelvei, hogy minden dolgozó 1 havi bruttó bérének 

legalább 50%-át kapja jutalomként, amennyiben már legalább 6 hónapja 
dolgozója az Önkormányzatnak. Figyelembe kell venni továbbá a dolgozó 
munkateljesítményét, és a munkaviszonyban töltött időt. 

 
5) A Képviselő-testület kéri, hogy az intézményvezetők a differenciálással 

megállapított jutalmazásról személyek megjelölése nélkül, kizárólag 
számadatok alapján számoljanak be a testületnek. 

 
6) A Képviselő-testület a későbbiekre nézve indokoltnak tartja a differenciálás 

alapját képező szempontrendszer kidolgozását. 
 

7) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2-es pontban meghatározott 
összegeket vegye figyelembe a költségvetés módosításakor. 

 



8) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a polgármestert, az intézményvezetőket 
a jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
 

  
 
 
 
Értesítést kapnak: 
1./Herczeg József polgármester 
2./Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./Intézményvezetők 
4./Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5./Irattár 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
               polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. november 30. napján megtartott soros 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
403/2011.(XI.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. november 30-i ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester előterjesztését az előző ülés óta 
történt fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 

 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár Helyben 
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Herczeg József sk.     Dr. Varga Ildikó sk. 
         polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 


