
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. május 14. napján megtartott rendkívüli zárt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
213/2015.(V.14.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Zárt ülés: 

1. Új termálkút 2. résszámlájának pénz visszatartása II. 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Irattár  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

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

alpolgármester jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. május 14. napján megtartott rendkívüli zárt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
214/2015.(V.14.) Kt. határozat 
Tárgy: Új termálkút 2. résszámlájának pénz visszatartása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. május 14-én megtartott ülésén megtárgyalta a 

Gyevitur Kft. „Új termálkút 2. résszámlájának pénz visszatartása II.” tárgyban készült 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:  
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nettó 450.000 Ft-ot biztosít a Geosignal 

Kft. által végzett kútvizsgálatra a kútfúrási céltartalék terhére, amely összeget 

átad a Gyevitur Kft. részére abban az esetben, ha a Hansa Kontakt Kft. a 

vizsgálathoz szükséges feltételeket biztosítja. 

 

2. A második részszámla kifizetésének feltétele az, hogy  az 1. pont szerinti 

kamerás és egyéb vizsgálatok eredménye alapján megállapítást nyerjen, hogy a 

magyar szabvány alapján megfelelően történt a teljesítés. 

 

3. Algyő Nagyközség Önkormányzat felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy 

bízzon meg külső műszaki szakembert, aki felülvizsgálja a kútfúrás eddigi és a 

2. pont szerinti vizsgálat dokumentumait, hogy a kút kivitelezése a magyar 

szabványnak illetve a szerződésnek megfelelően történt-e, amiről írásos 

véleményt adjon. Tekintettel a határidő rövidségére a Képviselő-testület a 

három árajánlat bekérésétől eltekint. A műszaki szakember megbízási díját a 

Gyevitur Kft. saját költségén vállalja. 

 

 

 

A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 

2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 

3. Dr. Varga Ildikó jegyző 

4. Gyevitur Kft ügyvezető 

5. Kovács Erika Pénzügyi és adócsoport vezető 

6. Irattár  

 
 K. m. f. 

 
 

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

alpolgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül 


