
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

133/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. május 29-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
napiréndjavaslata t az ala bbiak szérint: 
 
Nyí lt ü lé s  

1. Bésza mőlő  Algyő  Nagykő zsé g kő zréndjé nék, kő zbiztőnsa ga nak hélyzété rő l, a 
kő zbiztőnsa g é rdéké bén tétt inté zkédé sékrő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

2. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata gyérmékjő lé ti é s gyérmékvé délmi féladatainak 
élla ta sa rő l ké szü lt a tfőgő  é rté kélé s 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

3. Algyő  Park Kft. 2012. é vi bésza mőlő ja 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

4. Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny 2012/2013. é vi bésza mőlő ja 
Elő térjésztő : ESZI inté zmé nyvézétő  

5. Sziva rva ny O vőda 2013/2014. névélé si é vré térvézétt csőpőrtők sza ma é s 
lé tsza ma 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

6. Bésza mőlő  az adő ü gyi féladatők 2013. I. négyédé vi élla ta sa rő l 
Elő térjésztő : Jégyző  

7. A Szabadidő kő zpőnt térü lété n méglé vő  kőnyha é s sza llő  félü jí ta sa nak, valamint 
Bőrba la fü rdő  féjlészté sé vél kapcsőlatős bérüha za sők kő zbészérzé si élja ra sai 
Elő térjésztő : O krő s Erika Gyévitür Kft. ü gyvézétő  

8. Algyő  Szabadidő kő zpőnt é s kapcsőlő dő  ütca k kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé, 
valamint a 01769 hrsz alatti ő sszékő tő  ü t méllétt ví zvézété k é s szénnyví z 
nyőmő cső  kié pí té sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

9. Spőrtkő zpőnt bő ví té s 
Elő térjésztő : Gyévié p NKft. 

10. Nya ri inté zmé nyi félü jí ta s 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

11. Egé szsé gha z ü. 42. bélső  parkőlő  félü jí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

12. Kő zvila gí ta s kié pí té sé Farkiré tén 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

13. Gyévitür Kft – Bőrba la Fü rdő  a ltal szérvézétt ta bőrők ta mőgata sa 
Elő térjésztő : Gyévitür Kft. ü gyvézétő  

14. Kégyéléti kő zszőlga ltata si szérző dé s az algyő i kő ztémétő  ü zéméltété sé ré 
Elő térjésztő : Gyévié p NKft. ü gyvézétő  

15. E ga z-Dé ga z Zrt. béta pla lő  vézété k II. ü tém vézété kjőg lé tésí té sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 



16. Ivő ví zminő sé g-javí tő  prőjékt téstü léti dő nté st igé nylő  ké rdé séi III. Ta rsüla si 
Méga llapőda sők mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

17. Dé l-alfő ldi Régiőna lis Kő rnyézétvé délmi Ta rsüla s, Ta rsüla si Méga llapőda s 
mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

18. Ké mé nyséprő ipari réndélét mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

19. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata vagyőna félétti réndélkézé si jőg gyakőrla sa nak 
szaba lyairő l sző lő  réndélét 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

20. Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

21. Gyévié p NKft. Félü gyélő  Bizőttsa g tagja nak lémőnda sa, ü j tag mégva laszta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

22. Algyő  1785/4 hélyrajzi sza mü  ingatlan é rté késí té sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

23. Ta jé kőztatő  az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt ésémé nyékrő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

24. Egyébék, béjélénté sék 
 
 

E rtésí té st kap: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  

3) Iratta r  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  
 
 
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
134/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról készült átfogó értékelés 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, a 2012. ma jüs 23-a n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér, az „Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata gyérmékjő lé ti é s 
gyérmékvé délmi féladatainak élla ta sa rő l ké szü lt a tfőgő  é rté kélé s” ta rgyü  élő térjészté sé t 
é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta é s élfőgadja az Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzata gyérmékvé délmi é s gyérmékjő lé ti féladatainak élla ta sa rő l ké szü lt a tfőgő  
é rté kélé st. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny vézétő jé 
4. Csőngra d Mégyéi Kőrma nyhivatal Szőcia lis é s Gya mhivatal 
5. Angyal Zsőlt aljégyző  
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
135/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend módosítás 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy mő dősí tja élfőgadőtt 
napiréndjé t é s az „Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata gyérmékjő lé ti é s gyérmékvé délmi 
féladatainak élla ta sa rő l ké szü lt a tfőgő  é rté kélé s” c. élő térjészté st kő vétő én ta rgyalja még 
az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny 2011/2012. é vi bésza mőlő ja t. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
136/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Egyesített Szociális Intézmény 2011/2012. évi beszámolója 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. májüs 29-én mégtartőtt ülésén 
mégtárgyalta Jankővicsné Vérés Katalin intézményvézétő „Egyésítétt Szőciális 
Intézmény 2012/2013. évi bészámőlója” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt 
hozta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny 
2012/2013. é vi bésza mőlő ja t é s annak méllé klétéit (SZMSZ, szakmai prőgramők, 
ha zirénd) élfőgadja. 
 
 
 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) ESZI inté zmé nyvézétő  
4) Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
137/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend felfüggesztése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy félfü ggészti az Algyő  Park 
Kft. 2012. é vi bésza mőlő ja nak mégta rgyala sa t. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
138/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
„Bésza mőlő  Algyő  Nagykő zsé g kő zréndjé nék, kő zbiztőnsa ga nak hélyzété rő l, a 
kő zbiztőnsa g é rdéké bén tétt inté zkédé sékrő l.” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzza: 

 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété az Algyő Nagyközség közréndjénék, 

közbiztőnságának hélyzétéről, a közbiztőnság érdékébén tétt intézkédésékről szóló 
bészámőlót tüdőmásül vészi. 

2. A Képvisélő-téstülét a Közbiztőnsági Alap térhéré biztősít főrrást Algyő Nagyközség 
közigazgatási térülétén a nyári időszakban mégvalósítandó főkőzőtt köztérüléti 
járőrszőlgálatra költségéihéz. 

 
 
 

Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Csőngra d Mégyéi Kőrma nyhivatal 
4. Ü zéméltété si csőpőrt 
5. Adő  é s Pé nzü gyi csőpőrt 
6. Réndő rkapita nysa g Szégéd, Tarja nva rősi Réndő rő rs 
7. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
139/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Napirend tárgyalásának folytatása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy főlytatja az Algyő  Park Kft. 
2012. é vi bésza mőlő ja nak mégta rgyala sa t. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
140/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő Park Kft. 2012. évi beszámolója 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété mégtárgyalta az Algyő Park Kft 2012. évré 

vőnatkőzó égyszérűsítétt évés bészámőlóját és az alábbi döntést hőzta:  
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété lévészi napiréndjé rő l az élő térjészté s 
mégta rgyala sa t. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri az ő nkőrma nyzat kő nyvvizsga lő ja t, hőgy vizsga lja még, 
majd í ra sős bésza mőlő ban ta jé kőztassa a téstü létét az Algyő  Park Kft. é s azőn 
cé gék kő ző tt 2012. é vbén é rvé nyés szérző dé sékrő l, azők kő nyvélé stéchnikai 
valő disa ga rő l, amélyékbén az Algyő  Park Kft. ü gyvézétő jé jéléntő s béfőlya ssal 
réndélkézik. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a kő nyvvizsga lő t annak bémütata sa ra, hőgy a 2011. 
é vhéz ké pést mié rt cső kként az Algyő  Park Kft. érédmé nyé 31.659.000,- főrinttal. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri az Algyő  Park Kft. ü gyvézétő jé t annak bémütata sa ra, 
hőgy mi indőkőlja a cé g jéléntő s ü zémanyag-félhaszna la sa t. 

Hata ridő  az 2-4. pőntők ésété bén: a hata rőzat ké zhézvé télé t kő vétő  30 nap 
Félélő ső k: Algyő  Park Kft. ü gyvézétő , kő nyvvizsga lő  

 
 
Errő l é rtésü l: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) Algyő  Park Kft ü gyvézétő  
4) O nkőrma nyzati kő nyvvizsga lő  (Gajda nné  Szatma ri Ma ria) 
5) Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
141/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szivárvány Óvoda 2013/2014. nevelési évre tervezett csoportok 

száma és létszáma 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29.-i ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér „A Sziva rva ny O vőda 2013/2014. névélé si é vré térvézétt csőpőrtők 
sza ma é s lé tsza ma”  ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété éngédé lyézi a 2013/2014. névélé si é vbén 8 

ő vődai csőpőrt indí ta sa t az algyő i Sziva rva ny O vőda ban. 
 
2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Sziva rva ny O vőda ba béiratkőzőtt 

gyérméklé tsza mra valő  tékintéttél az ő vőda ban főglalkőztatőttak éngédé lyézétt 
lé tsza mkérété t 29 fő bén a llapí tja még. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ozsva th La szlő né  ő vődavézétő  (Sziva rva ny O vőda) 
4. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
142/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról 

 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Dr. Varga Ildikő  jégyző  
„Bésza mőlő  az adő ü gyi féladatők 2013. é vi I. négyédé vi élla ta sa rő l” ta rgyban ké szü lt 
élő térjészté st é s az ala bbi dő nté st hőzta: 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja a 2013. é vi I. négyédé vi za ra st kő vétő én 
élké szí tétt adő ü gyi bésza mőlő t. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1/ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2/ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3/ Pé nzü gyi é s adő csőpőrt 
4/ Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
143/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: A szabadidőközpont területén meglévő konya és szálló felújításának, 

valamint a Borbála fürdő fejlesztésével kapcsolatos beruházások 
közbeszerzési eljárása 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma jüs 29-é n mégtartőtt ü lé sé n 

mégta rgyalta Gyévitür Kft ü gyvézétő jé „A szabadidő kő zpőnt térü lété n méglé vő  kőnyha 
é s sza llő  félü jí ta sa nak, valamint a Bőrba la fü rdő  féjlészté sé vél kapcsőlatős bérüha za sők 
kő zbészérzé si élja ra sa ta rgyban ké szü lt élő térjészté st, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja a szabadidő kő zpőnt térü lété n 

méglé vő  kőnyha é s sza llő  félü jí ta sa nak, valamint a Bőrba la fü rdő  féjlészté sé vél 
kapcsőlatős bérüha za sők kő zbészérzé si élja ra sa val kapcsőlatős, jélén hata rőzat 
méllé klété t ké péző  aja nlatté téli félhí va sők térvézété t é s félké ri a Gyévitür Kft. 
ü gyvézétő jé t az élja ra s mégindí ta sa ra az aja nlatté téli félhí va sőkban széréplő  
félté télékkél. 

2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 73 milliő  Ft ő sszégét biztősí t a Gyévitür Kft. 
sza ma ra az ké t bérüha za s é pí té si kő ltsé gékén kí vü l félmérü lő  (észkő zbészérzé s, 
kő zbészérzé s, mü szaki éllénő rzé s, haszna latbavé télhéz szü ksé gés kő ltsé gék) 
kő ltsé géiré az a ltala nős féjlészté si tartalé k térhé ré. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi csőpőrt 
6. Iratta r 
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Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



143/2013.(V.29.) Kt. hata rőzat 1. sza mü  méllé klété 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borbála Fürdőhöz kapcsolódó kivitelezési 

munkálatok ajánlattételi felhívása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  
 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában 
az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:  

 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a 
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség 
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:  

 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:  

 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint 
utalva a Kbt. 18. §-ára:  

300 000 000 Ft 

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;   

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a 

Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:  

Kötelező  

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  

2013/05/15  

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését:  

 

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:  

 

  

Egyéb közlemény: 

 

  

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 

[x] Építési beruházás 

[ ] Árubeszerzés 

[ ] Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Gyevitur Kft.  



Postai cím: 

Téglás utca 151.  

Város/Község  
Algyő  

Postai irányítószám: 
6750  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Ökrös Erika  

Telefon: 
06 20 383 8244  

E-mail: 
gyevitur@algyo.hu  

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  

 
További információ a következő címen szerezhető be: 

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[X] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a 

következő címen szerezhetők be:  

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[X] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[X] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

  

[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató 

[ ] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

[ ] Közjogi szervezet [X] Egyéb 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [X] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy  

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

  



[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  [ ] Vasúti szolgáltatások 

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások  
 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 
 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

        

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Az algyői Borbála fürdő bővítése. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[X] Építési beruházás  [ ] Árubeszerzés  [ ] Szolgáltatás megrendelés  

[X] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek kombinációja 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében) 

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

 

A teljesítés helye: 6750 Algyő, Sport utca 9. (hrsz.: 1771/90) 

NUTS-kód: HU 333 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 

[X] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  



[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma  

VAGY 

(adott esetben) maximális létszáma  

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Az algyői Borbála fürdő bővítése vállalkozási szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

45212000-6 

45212212-5  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség 

szerint több példányban is használható)  

[ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [X] nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 

(adott esetben, csak számokkal) 

Az algyői Borbála fürdő bővítése: 

- új öltözőszárny (benne gyógyászati részleg és cukrászda) 

Opciós tételek: 

- szauna „világ” épületrész  

Részletesen a dokumentációban. 



Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  

Vételi jog (opció): [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem  

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között  

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a 

további szerződések tervezett ütemezése:  

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

 

A (tervezett) időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  

Kezdés (év/hó/nap)  

Befejezés (év/hó/nap)  
 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Jótállási idő az ajánlatban vállalt mértékben, de ajánlattevőknek legalább 36 hónap teljes körű jótállást kell vállalniuk. 

Ajánlatkérő a 72 hónapnál hosszabb időtartamú megajánlást azonban már nem részesíti előnyben a bírálati 

részszempontok értékelése során. 

Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő, mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A 

teljesítési biztosíték a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés napján – a szerződés aláírásának feltételeként - 

teljesítendő, felszabadítása a végszámla benyújtását követő 5 munkanapon belül történik. A teljesítési biztosíték 

teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. 

Ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot is előír, mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A 

jólteljesítési biztosíték a végszámla benyújtásával egyidejűleg – annak kiegyenlítési feltételeként – teljesítendő, 

felszabadítása az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártakor történik. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. 

§ (6) bekezdés a) pontja szerint. 

Késedelmi kötbér az ajánlatban vállalt mértékben, de minimum 100.000.- Ft/késedelmes nap. Ajánlatkérő a 200.000.- 

Ft/késedelmes napnál nagyobb összegű megajánlást azonban már nem részesíti előnyben a bírálati részszempontok 

értékelése során. A késedelmi kötbér mértéke összességében nem haladhatja meg a szerződés szerinti nettó ár 10%-át. 

Hibás teljesítés esetén – a hiba kijavításáig terjedő időtartamra – a késedelemre megállapított mértékű kötbérfizetési 

kötelezettség. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott 

esetben)  

Ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését 

kérheti. Előleg igénylése esetén ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

kifizeti. Az előleg igénylése esetén annak elszámolására az első rész-számlában kerül sor. 

Ajánlattevő a teljesítés ideje alatt havonta 1 db számla kibocsájtására jogosult. Ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 

130.§ (3) bekezdése alapján, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül egyenlíti ki. Amennyiben az 

ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétől eltérően a teljesítés 



ellenértéke az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-ának 

(1) bekezdése szerint kerül kiegyenlítésre. Számla minden esetben az arányos készültségi fok elérése esetén - az igazolt 

teljesítést követően - nyújtható be, az utolsó számla (végszámla) pedig az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást 
követően. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

   

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. Továbbá az eljárásban nem 

lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennáll a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében felsorolt kizáró ok. 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (cégszerűen aláírt nyilatkozat), valamint a Kbt. 56. 

§ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő nyújtsa be a saját vagy jogelődje 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit a 2010., 

2011. és 2012. gazdasági évekről, egyszerű másolatban. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a 

beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

beszámoló csatolása az ajánlatban tehát nem szükséges. 

Ha ajánlattevő azért nem rendelkezik a fenti 

beszámolókkal, mert később jött létre, akkor ezen pont 

szerinti alkalmasságát a működési ideje alatti, jelen 

közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – 

általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről 

szóló nyilatkozattal igazolhatja. Ez esetben alkalmatlan 

az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (magasépítés) származó nettó árbevétele nem 
éri el a 200 millió forintot. 

2. Az ajánlattevő nyújtsa be valamennyi számlavezető 

pénzintézetétől származó valamennyi bankszámlájának 

vonatkozásában az ajánlattételi határidőt megelőző 30 

napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 

 - a vezetett bankszámla száma, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2010., 2011. és 2012. 

évek közül bármelyik két évben a számviteli jogszabályok 

szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye 
negatív volt. 

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi 

számláján a pénzintézeti nyilatkozat keltét megelőző egy 

évben 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt. 



 - a számlavezetés kezdete, 

 - számláján sorban állás előfordult-e a nyilatkozat 

keltét megelőző egy év során, ha igen, akkor 

utoljára mikor és mennyi ideig tartott (attól 

függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 

az adatok rendelkezésre állnak). 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlattételi 

felhívás megküldését megelőző 60 hónapban 

megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel 

befejezett) építési munkái ismertetését. A referencia 

nyilatkozatnak vagy referencia igazolásnak tartalmaznia 

kell a kivitelezés tárgyát, a teljesítés idejét, a szerződést 

kötő másik fél megnevezését és az ellenszolgáltatás 
összegét. 

2. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a teljesítésbe 

bevonni kívánt szakemberi nevét, végzettségét, továbbá 

csatolnia kell a végzettséget igazoló okiratok, valamint a 

szakmai önéletrajzok aláírt példányának egyszerű 

másolatát. 

3. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 2010., 2011. és 

2012. évekre vonatkozó átlagos statisztikai állományi 

létszámáról szóló KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 

jelentéseket vagy ezekkel egyenértékű jelentéseket 
(kimutatásokat). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 

ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban 

megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett), 

összesen legalább nettó 300 millió Ft értékű közhasználatú 

építmény kivitelezés tárgyú referenciával, amelyek közül 

legalább egynek a tárgya olyan fürdőépítés vagy 

fürdőfelújítás, amelynek az értéke eléri a nettó 200 millió 

Ft-ot. 

2.  Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítés idejére nem 

rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű „MV-Ép/A” 

kategóriájú felelős műszaki vezetővel, valamint 1 fő 

épületgépész mérnökkel. A szakemberek között átfedés nem 
lehetséges. 

3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2010., 2011. és 2012. 

évek mindegyikében nem rendelkezett legalább 20 fő 
átlagos statisztikai állományi létszámmal. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [X] nem  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [X] igen [ ] nem  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét 

[ ] igen [ ] nem  
 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 



Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

[X] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Versenypárbeszéd 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, 

alkalmazásának indokolása:  

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 

tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma  

VAGY: 

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, 

versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve 

a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem  

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

    

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY 

[X] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (Ft) 

2. Vállalt jótállási idő (hónapokban, 

minimum 36 hónap)  

3. Vállalt késedelmi kötbér 

(Ft/késedelmes nap, min. 50.000.- 

Ft/késedelmes nap) 

Súlyszám 

70 

 

20 

 

10 

  



 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció átvehető postai úton (ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő postán megküldi a dokumentációt) vagy az 

ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától személyesen minden munkanap 9-11 óráig, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján szintén 9-10 óráig, az A.II mellékletben meghatározott helyen, a dokumentáció ellenértékének 
teljesítését követően.  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2013. június …. (év/hó/nap ) Időpont: 10 óra 



A dokumentációért fizetni kell [X] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 75 000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét banki átutalással lehet teljesíteni az ajánlatkérőnek a Raiffeisen 

Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-00130545-00100009 számú bankszámlájára. A dokumentáció fenti ellenértéke Áfa 

nélkül értendő. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2013. június …. (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum: (év/hó/nap)  

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 

[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):  

[ ] Egyéb:  

[X] Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)  

-ig (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum: 2013. június …. (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 

Hely: Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [X] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a 

közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 
valamint személyek lehetnek jelen. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

 

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  



V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

[ ] igen [X] nem  
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) [X] igen [ ] nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben) 

A dokumentáció átvehető postai úton (ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő postán megküldi a dokumentációt) vagy az 

ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától személyesen minden munkanap 9-11 óráig, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján szintén 9-10 óráig, az A.II.) mellékletben meghatározott helyen, a dokumentáció ellenértékének 
teljesítését követően.  

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az 

egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez 

kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez 

viszonyított lineáris arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd 

valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében 
legelőnyösebb, azaz a nyertes. 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

[X] igen [ ] nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:  

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához köti. 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint és az ajánlatok felbontásáig kell az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátani az alábbiak szerint: 

- az ajánlatkérőnek a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-00130545-00100009 számú bankszámlájára történt 

átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy 

- az ajánlatkérő javára szóló eredeti bankgaranciát kell átadni (a bankgaranciának az ajánlati kötöttség végéig kell 

érvényben maradnia) vagy 
- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt kell csatolni. 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [X] nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. 

 

2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 58.§ (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 60. § (3) és (5) 

bekezdéseiben foglaltakról. 

 

3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 



amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

 

4. Az ajánlatot egy eredeti és két, az eredetivel mindenben egyező másolati példányban, zárt borítékban (csomagban) kell 

benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő nevét és „Az algyői Borbála fürdő bővítése.” valamint 

a „Nem bontható fel az ajánlatok bontása céljából tartott hivatalos bontási értekezlet előtt” feliratokat. Az ajánlatot 

összefűzve (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Az eredeti és a másolat ajánlatok közötti 

eltérés esetén az eredeti ajánlat a meghatározó. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 

belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került az A III.) mellékletben szereplő címen. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) nem fogad el. 

 

5. Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasó lapot, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát, 

elérhetőségi adatait és a bírálati részszempontokra tett megajánlásait. A felolvasó lapot ajánlattevőnek cégszerű 

aláírásával kell hitelesítenie. 

 

6. Az ajánlat minden oldalát – kivéve az üres oldalakat – eggyel kezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni és erre 

az ajánlat elején elhelyezett tartalomjegyzékben hivatkozni kell. 

 

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő által 

készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy 

meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű 

magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban. 

 

8. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartamára a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie, vagy a 

fennálló biztosítását erre a munkára ki kell terjesztenie. 

 

9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel jogát fenntartja a 2012. évben ÁFA nélkül számított egymilliárd forint 

árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen pont szerinti feltételnek ugyancsak 

megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen pont szerinti 

feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg (Kbt. 122. § (9) bekezdés). 

 

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó beárazott tételes költségvetést. 

 

11. Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (9) bekezdése alapján a szerződésben tartalékkeretet biztosít, amelynek értéke a 

szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás, azaz a nettó ajánlati ár 5%-a. A tartalékkeret mértékét külön soron kell 

feltüntetni a beárazott költségvetés főösszesítőjében. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

 

12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben valamennyi ajánlatban vagy csak az összességében 

legelőnyösebb ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás meghaladja a jelen beszerzés kapcsán rendelkezésére álló – opciós 

tételek nélkül számított - anyagi fedezet mértékét, ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 76.§ c) 

pontja alapján. 

 

13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely 

részletesen rendelkezik a felelősség (egyetemleges), a feladatmegosztás és a képviselet (a közös ajánlattevők közül 

melyik az az egy, aki a többiek nevében eljárni jogosult) kérdéseiről. 

 

14. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) a nyertes 

ajánlattevő(k)től. 

 

15. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. 

 

16. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második 

legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben 

megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 

 
17. Az ajánlattevők az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés megküldésével értesülnek. 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/05/15 (év/hó/nap) 
 

A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 



I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE  

Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Kastélykert u. 40. 

Város/Község: Algyő Postai irányítószám: 6750 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Keresztes Attila 

Telefon: 06 62 517 517 

E-mail: keresztes.muszak@algyo.hu Fax: 06 62 517 516 

Internetcím (URL):  

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Kastélykert u. 40. 

Város/Község Algyő Postai irányítószám: 6750 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Keresztes Attila 

Telefon: 06 62 517 517 

E-mail: keresztes.muszak@algyo.hu Fax: 06 62 517 516 

Internetcím (URL):  

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Kastélykert u. 40. 

Város/Község Algyő Postai irányítószám: 6750 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Keresztes Attila 

Telefon: 06 62 517 517 

E-mail: keresztes.muszak@algyo.hu Fax: 06 62 517 516 

Internetcím (URL):  

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

Hivatalos név: 

Postai cím:  

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ---------------  

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

mailto:keresztes.muszak@algyo.hu
mailto:keresztes.muszak@algyo.hu
mailto:keresztes.muszak@algyo.hu


RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:  

   

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:  

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

3) MENNYISÉG 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 

 



143/2013.(V.29.) Kt. hata rőzat 2. sza mü  méllé klété 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadidőközpont szálló- és konyhabővítéséhez 

kapcsolódó kivitelezési munkálatok ajánlattételi 

felhívása 
 

  



Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  
 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában 
az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:  

 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a 
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség 
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:  

 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:  

 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint 
utalva a Kbt. 18. §-ára:  

550 000 000 Ft 

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;   

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a 

Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:  

Kötelező  

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:  

2013/05/15  

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a 
hirdetmény ellenőrzését:  

 

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal 
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:  

 

  

Egyéb közlemény: 

 

  

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 

[x] Építési beruházás 

[ ] Árubeszerzés 

[ ] Szolgáltatás megrendelés 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  

Hivatalos név: 
Gyevitur Kft.  



Postai cím: 

Téglás utca 151.  

Város/Község  
Algyő  

Postai irányítószám: 
6750  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Ökrös Erika  

Telefon: 
06 20 383 8244  

E-mail: 
gyevitur@algyo.hu  

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  

 
További információ a következő címen szerezhető be: 

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[X] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a 

következő címen szerezhetők be:  

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[X] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[X] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

  

[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató 

[ ] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

[ ] Közjogi szervezet [X] Egyéb 

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 

  

[ ] Általános közszolgáltatások  [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem 

[ ] Közrend és biztonság  [X] Szabadidő, kultúra és vallás 

[ ] Környezetvédelem  [ ] Oktatás 

[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Egészségügy  

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK 

  



[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  [ ] Vasúti szolgáltatások 

[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások  

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése 

[ ] Repülőtéri tevékenységek 

[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):  

[ ] Postai szolgáltatások  
 

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 
 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS  

        

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Konyha- és szállóépület bővítése az algyői szabadidőközpont területén. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

[X] Építési beruházás  [ ] Árubeszerzés  [ ] Szolgáltatás megrendelés  

[X] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek 
megfelelően 

[ ] Építési koncesszió 

[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek kombinációja 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

(az 1–27. szolgáltatási 

kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 

mellékletében) 

[ ] Szolgáltatási koncesszió  

 

A teljesítés helye: 6750 Algyő, Téglás utca 151. (hrsz.: 01774) 

NUTS-kód: HU 333 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 

[X] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  



[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma  

VAGY 

(adott esetben) maximális létszáma  

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:  

VAGY: 

és között Pénznem:  

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Konyha- és szállóépület bővítése az algyői szabadidőközpont területén, vállalkozási szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

45212400-0 

45212500-1 

45212410-3 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség 
szerint több példányban is használható)  

[X] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

[ ] egy részre [X] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre 

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [X] nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 

(adott esetben, csak számokkal) 

Konyha- és szállóépület bővítése az algyői szabadidőközpont területén, vállalkozási szerződés keretében: 

1. rész: meglévő konyhaépület bővítése 

2. rész:  meglévő szállóépület bővítése 

Részletesen a dokumentációban. 



Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)  

Vételi jog (opció): [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [ ] nem  

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között  

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a 

további szerződések tervezett ütemezése:  

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

 

A (tervezett) időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  

Kezdés (év/hó/nap)  

Befejezés (év/hó/nap)  
 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Jótállási idő az ajánlatban vállalt mértékben, de ajánlattevőknek legalább 36 hónap teljes körű jótállást kell vállalniuk. 

Ajánlatkérő a 72 hónapnál hosszabb időtartamú megajánlást azonban már nem részesíti előnyben a bírálati 

részszempontok értékelése során. 

Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot ír elő, mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A 

teljesítési biztosíték a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés napján – a szerződés aláírásának feltételeként - 

teljesítendő, felszabadítása a végszámla benyújtását követő 5 munkanapon belül történik. A teljesítési biztosíték 

teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. 

Ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot is előír, mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a. A 

jólteljesítési biztosíték a végszámla benyújtásával egyidejűleg – annak kiegyenlítési feltételeként – teljesítendő, 

felszabadítása az ajánlattevő által vállalt jótállási idő lejártakor történik. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. 

§ (6) bekezdés a) pontja szerint. 

Késedelmi kötbér az ajánlatban vállalt mértékben, de minimum 100.000.- Ft/késedelmes nap. Ajánlatkérő a 200.000.- 

Ft/késedelmes napnál nagyobb összegű megajánlást azonban már nem részesíti előnyben a bírálati részszempontok 

értékelése során. A késedelmi kötbér mértéke összességében nem haladhatja meg a szerződés szerinti nettó ár 10%-át. 

Hibás teljesítés esetén – a hiba kijavításáig terjedő időtartamra – a késedelemre megállapított mértékű kötbérfizetési 

kötelezettség. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott 

esetben)  

Ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését 

kérheti. Előleg igénylése esetén ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

kifizeti. Az előleg igénylése esetén annak elszámolására az első rész-számlában kerül sor. 

Ajánlattevő a teljesítés ideje alatt közbeszerzési részenként havonta 1 db számla kibocsájtására jogosult. Ajánlatkérő a 

teljesítés ellenértékét a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapján, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül 

egyenlíti ki. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) 



bekezdésétől eltérően a teljesítés ellenértéke az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 14.§-ának (1) bekezdése szerint kerül kiegyenlítésre. Számla minden esetben az arányos 

készültségi fok elérése esetén - az igazolt teljesítést követően - nyújtható be, az utolsó számla (végszámla) pedig az 
eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követően. 

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)  

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

   

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. Továbbá az eljárásban nem 

lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennáll a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében felsorolt kizáró ok. 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (cégszerűen aláírt nyilatkozat), valamint a Kbt. 56. 

§ (1) bekezdés k) pont kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

1. Az ajánlattevő nyújtsa be a saját vagy jogelődje 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit a 2010., 2011. 

és 2012. gazdasági évekről, egyszerű másolatban. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a 

céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a 

beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a 

céginformációs szolgálat honlapján megtalálható 

beszámoló csatolása az ajánlatban tehát nem szükséges. 

Ha ajánlattevő azért nem rendelkezik a fenti 

beszámolókkal, mert később jött létre, akkor ezen pont 

szerinti alkalmasságát a működési ideje alatti, jelen 

közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános 

forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló 

nyilatkozattal igazolhatja. Ez esetben alkalmatlan az 

ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (magasépítés) származó nettó árbevétele nem éri 
el a 200 millió forintot. 

2. Az ajánlattevő nyújtsa be valamennyi számlavezető 

pénzintézetétől származó valamennyi bankszámlájának 

vonatkozásában az ajánlattételi határidőt megelőző 30 

napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: 

 - a vezetett bankszámla száma, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2010., 2011. és 2012. 

évek közül bármelyik két évben a számviteli 

jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg 
szerinti eredménye negatív volt. 

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi 

számláján a pénzintézeti nyilatkozat keltét megelőző egy 

évben 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt. 



 - a számlavezetés kezdete, 

 - számláján sorban állás előfordult-e a nyilatkozat 

keltét megelőző egy év során, ha igen, akkor utoljára 

mikor és mennyi ideig tartott (attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak). 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

1. (1-2. rész) Az ajánlattevőnek csatolnia kell az 

ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 60 hónapban 

megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett) 

építési munkái ismertetését. A referencia nyilatkozatnak 

vagy referencia igazolásnak tartalmaznia kell a kivitelezés 

tárgyát, a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél 

megnevezését és az ellenszolgáltatás összegét. 

2. (1-2. rész) Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberi nevét, végzettségét, 

továbbá csatolnia kell a végzettséget igazoló okiratok, 

valamint a szakmai önéletrajzok aláírt példányának 

egyszerű másolatát. 

3. (1-2. rész) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 2010., 

2011. és 2012. évekre vonatkozó átlagos statisztikai 

állományi létszámáról szóló KSH (Központi Statisztikai 

Hivatal) jelentéseket vagy ezekkel egyenértékű jelentéseket 

(kimutatásokat). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

1. (1-2. rész) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 

rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőző 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki 

átadás-átvétellel befejezett), összesen legalább nettó 200 

millió Ft értékű közhasználatú építmény kivitelezés 

tárgyú referenciával, amelyek közül legalább egynek az 
értéke eléri a nettó 100 millió Ft-ot. 

2.  (1-2. rész) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítés 

idejére nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű „MV-

Ép/A” kategóriájú felelős műszaki vezetővel, valamint 1 

fő épületgépész mérnökkel. A szakemberek között 
átfedés nem lehetséges. 

3. (1-2. rész) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2010., 

2011. és 2012. évek mindegyikében nem rendelkezett 
legalább 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal. 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [X] nem  

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [X] igen [ ] nem  

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK  

 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét 

[ ] igen [ ] nem  
 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 



Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

[X] Nyílt  

[ ] Meghívásos  

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Versenypárbeszéd 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, 

alkalmazásának indokolása:  

[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:  

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

[ ] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 

tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma  

VAGY: 

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, 

versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve 

a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem  

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

    

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  

VAGY 

[X] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

Részszempont 

1. Ajánlati ár (Ft) 

2. Vállalt jótállási idő (hónapokban, 

minimum 36 hónap)  

3. Vállalt késedelmi kötbér 

(Ft/késedelmes nap, min. 50.000.- 

Ft/késedelmes nap) 

Súlyszám 

70 

 

20 

 

10 

  



 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció átvehető postai úton (ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő postán megküldi a dokumentációt) vagy az 

ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától személyesen minden munkanap 9-11 óráig, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján szintén 9-10 óráig, az A.II mellékletben meghatározott helyen, a dokumentáció ellenértékének 
teljesítését követően.  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2013. június …. (év/hó/nap ) Időpont: 10 óra 



A dokumentációért fizetni kell [X] igen [ ] nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 75 000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét banki átutalással lehet teljesíteni az ajánlatkérőnek a Raiffeisen 

Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-00130545-00100009 számú bankszámlájára. A dokumentáció fenti ellenértéke Áfa 

nélkül értendő. 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum: 2013. június …. (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum: (év/hó/nap)  

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 

[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):  

[ ] Egyéb:  

[X] Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)  

-ig (év /hó/nap ) 

VAGY  

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum: 2013. június …. (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 

Hely: Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [X] igen [ ] nem  

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a 

közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 
valamint személyek lehetnek jelen. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

 

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [X] nem  

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  



V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

[ ] igen [X] nem  
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) 

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) [X] igen [ ] nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 
információk: (adott esetben) 

A dokumentáció átvehető postai úton (ajánlattevő kérésére az ajánlatkérő postán megküldi a dokumentációt) vagy az 

ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától személyesen minden munkanap 9-11 óráig, az ajánlattételi határidő 

lejártának napján szintén 9-10 óráig, az A.II.) mellékletben meghatározott helyen, a dokumentáció ellenértékének 
teljesítését követően.  

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: Az egyes részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra. Ennek során az 

egyes ajánlatok részszempontonkénti tartalmi elemei az adott részszemponton belül megajánlott legjobb tartalmi elemhez 

kerülnek arányosításra oly módon, hogy a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, a többi pontszáma ehhez 

viszonyított lineáris arányban csökken. Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd 

valamennyi részszempont szerint összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az összességében 
legelőnyösebb, azaz a nyertes. 

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

[X] igen [ ] nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:  

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához köti. 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdés szerint és az ajánlatok felbontásáig kell az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátani az alábbiak szerint: 

- az ajánlatkérőnek a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12067008-00130545-00100009 számú bankszámlájára történt 

átutalást teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy 

- az ajánlatkérő javára szóló eredeti bankgaranciát kell átadni (a bankgaranciának az ajánlati kötöttség végéig kell 

érvényben maradnia) vagy 
- a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt kell csatolni. 

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [X] nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. Az ajánlat összeállításának költségei az ajánlattevőt terhelik. 

 

2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 58.§ (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 60. § (3) és (5) 

bekezdéseiben foglaltakról. 

 

3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 



amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 

 

4. Az ajánlatot egy eredeti és két, az eredetivel mindenben egyező másolati példányban, zárt borítékban (csomagban) kell 

benyújtani, a borítékon (csomagoláson) feltüntetve az ajánlattevő nevét és a „Konyha- és szállóépület bővítése az algyői 

szabadidőközpont területén.” valamint a „Nem bontható fel az ajánlatok bontása céljából tartott hivatalos bontási 

értekezlet előtt” feliratokat. Az ajánlatot összefűzve (a lapokat lapozható módon egymáshoz rögzítve) kell benyújtani. Az 

eredeti és a másolat ajánlatok közötti eltérés esetén az eredeti ajánlat a meghatározó. A postán feladott ajánlatot az 

ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került 

az A III.) mellékletben szereplő címen. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen kívül benyújtott ajánlatok 

beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőn túl jelentkezést (késedelem) 

nem fogad el. 

 

5. Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasó lapot, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát, 

elérhetőségi adatait és a bírálati részszempontokra tett megajánlásait. A felolvasó lapot ajánlattevőnek cégszerű 

aláírásával kell hitelesítenie. 

 

6. Az ajánlat minden oldalát – kivéve az üres oldalakat – eggyel kezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni és erre 

az ajánlat elején elhelyezett tartalomjegyzékben hivatkozni kell. 

 

7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának vagy a jogi képviselő által 

készített és ellenjegyzett aláírás-mintájának másolatát. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult személy 

meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű 

magánokirat csatolása szükséges egyszerű másolatban. 

 

8. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartamára a tárgyi munkára építés-szerelési biztosítást kell kötnie, vagy a 

fennálló biztosítását erre a munkára ki kell terjesztenie. 

 

9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel jogát fenntartja a 2012. évben ÁFA nélkül számított egymilliárd forint 

árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen pont szerinti feltételnek ugyancsak 

megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen pont szerinti 

feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg (Kbt. 122. § (9) bekezdés). 

 

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozó beárazott tételes költségvetést. 

 

11. Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (9) bekezdése alapján a szerződésben tartalékkeretet biztosít, amelynek értéke a 

szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás, azaz a nettó ajánlati ár 5%-a. A tartalékkeret mértékét külön soron kell 

feltüntetni a beárazott költségvetés főösszesítőjében. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

 

12. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben valamennyi ajánlatban vagy csak az összességében 

legelőnyösebb ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás meghaladja a jelen beszerzés kapcsán rendelkezésére álló anyagi 

fedezet mértékét, ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 76.§ c) pontja alapján. 

 

13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely 

részletesen rendelkezik a felelősség (egyetemleges), a feladatmegosztás és a képviselet (a közös ajánlattevők közül 

melyik az az egy, aki a többiek nevében eljárni jogosult) kérdéseiről. 

 

14. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) a nyertes 

ajánlattevő(k)től. 

 

15. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. 

 

16. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második 

legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az eljárás eredményéről szóló összegezésben 

megjelöl második legkedvezőbb ajánlatot tevőt. 

 
17. Az ajánlattevők az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés megküldésével értesülnek. 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2013/05/15 (év/hó/nap) 
 

A. MELLÉKLET  

További címek és kapcsolattartási pontok 



I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE  

Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Kastélykert u. 40. 

Város/Község: Algyő Postai irányítószám: 6750 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Keresztes Attila 

Telefon: 06 62 517 517 

E-mail: keresztes.muszak@algyo.hu Fax: 06 62 517 516 

Internetcím (URL):  

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Kastélykert u. 40. 

Város/Község Algyő Postai irányítószám: 6750 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Keresztes Attila 

Telefon: 06 62 517 517 

E-mail: keresztes.muszak@algyo.hu Fax: 06 62 517 516 

Internetcím (URL):  

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Postai cím: Kastélykert u. 40. 

Város/Község Algyő Postai irányítószám: 6750 Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Keresztes Attila 

Telefon: 06 62 517 517 

E-mail: keresztes.muszak@algyo.hu Fax: 06 62 517 516 

Internetcím (URL):  

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

Hivatalos név: 

Postai cím:  

Város/Község  Postai irányítószám: Ország: 

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ---------------  

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

mailto:keresztes.muszak@algyo.hu
mailto:keresztes.muszak@algyo.hu
mailto:keresztes.muszak@algyo.hu


RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: Meglévő konyhaépület bővítése. 

   

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Meglévő konyhaépület bővítése. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 45212500-1 

3) MENNYISÉG 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA 2 ELNEVEZÉS: Meglévő szállóépület bővítése. 

   

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: Meglévő szállóépület bővítése. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 45212410-3 

3) MENNYISÉG 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem: HUF  

VAGY: 

és között Pénznem:  

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK 

FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban: 9 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY: 

Kezdés (év/hó/nap) 

Befejezés (év/hó/nap)  



   

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL  

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------- 
 

 
 

  



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
144/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Szabadidőközpont és kapcsolódó utcák közműellátásának 

kivitelezése, valamint a 01769 hrsz alatti összekötő út mellett 
vízvezeték és szennyvíz nyomócső kiépítése 

 
HATÁROZAT 

 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő  Szabadidő kő zpőnt é s kapcsőlő dő  ütca k 
kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé, valamint a 01769 hrsz. alatti ő sszékő tő  ü t méllétt 
ví zvézété k é s szénnyví z nyőmő cső  kié pí té sé” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az Algyő  Szabadidő kő zpőnt é s kapcsőlő dő  
ütca k kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé, valamint a 01769 hrsz. alatti ő sszékő tő  ü t méllétt 
ví zvézété k é s szénnyví z nyőmő cső  kié pí té sé ta rgyban kií rt kő zbészérzé si élja ra st 
érédmé nytélénnék minő sí ti, mivél valaménnyi é rvé nyés aja nlat ő sszégé méghaladta a 
réndélkézé sré a llő  főrra st. 

 
 

 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ü zéméltété si csőpőrtvézétő  
4. Féjlészté si csőpőrtvézétő  
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
145/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Szabadidőközpont és kapcsolódó utcák közműellátásának 

kivitelezése, valamint a 01769 hrsz alatti összekötő út mellett 
vízvezeték és szennyvíz nyomócső kiépítése 

 
HATÁROZAT 

 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő  Szabadidő kő zpőnt é s kapcsőlő dő  ütca k 
kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé, valamint a 01769 hrsz. alatti ő sszékő tő  ü t méllétt 
ví zvézété k é s szénnyví z nyőmő cső  kié pí té sé” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt az Algyő  Szabadidő kő zpőnt é s 
kapcsőlő dő  ütca k kő zmü élla ta sa nak kivitélézé sé, valamint a 01769 hrsz alatti 
ő sszékő tő  ü t méllétt ví zvézété k é s szénnyví z nyőmő cső  kié pí té sé vél. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét a Gyévié p NKft-t bí zza még a kivitélézé si münka latők 
élké szí té sé vél. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a kivitéléző vél mégkő té sré 
kérü lő  szérző dé s ala í ra sa ra. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété sbén széréplő  
ő sszégén félü l a kié pí té shéz szü ksé gés tőva bbi 3.423.834,- főrint ő sszégét az 
A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré biztősí tsa, é s a kő ltsé gvété sbé 
é pí tsé bé. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ü zéméltété si csőpőrtvézétő  
4. Féjlészté si csőpőrtvézétő  
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
6. Iratta r 

 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
146/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Sportközpont bővítése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a GYEVIE P NKft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét, mégta rgyalta a Spőrtkő zpőnt bő ví té sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja a GYEVIE P NKft Spőrtkő zpőnt 

é pü lété nék bő ví té si ké rélmé t a béé rkézétt a raja nlatők szérint azzal, hőgy a rléjté s 
cé lja bő l a Gyévié p NKft. vérsényéztéssé még a 2. é s a 3. sza mü  aja nlattévő t, 
tékintéttél az a ltalük adőtt aja nlati a rak kő ző tti kis kü lő nbsé gré. 

 
2. A Ké pvisélő -téstü lét szü ksé gésnék tartja a Pa lya zatkézélő vél tő rté nő  égyéztété st a 

TAO pa lya zati ta mőgata s félhaszna la sa t illétő én. 
Félélő s: Algyő i Spőrtkő r élnő ké 

 
3. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2. pőnt szérinti égyéztété snék mégfélélő  

mő dőn a Gyévié p NKft. ré szé ré a Spőrtkő zpőnt bő ví té sé ré (Főgas Pé tér térvéi 
alapja n) 6.570.580,- főrint ő sszégét, a mü hély é s a mü fü vés pa lya, illétvé a mü fü  é s 
fü vés pa lya kő ző tti térü létén tő rté nő  ja rdaé pí té sré 3.375.000,- főrintőt biztősí t 
tő kétartalé kké nt az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré. 

 
4. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2.970.000 Ft ő nérő t biztősí t a Spőrttélépék 

félü jí ta si prőgram” élnévézé sü  TAO élő minő sí té sés pa lya zathőz az Algyő i Spőrtkő r 
ré szé ré a Pa lya zati O nérő  Alap térhé ré. 

 

 
Errő l é rtésü l: 

1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3) GYEVIE P NKft. ü gyvézétő  
4) Algyő i Spőrtkő r 
5) Féjlészté si csőpőrtvézétő  
6) Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
7) Iratta r 

 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
147/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Nyári intézményi felújítás 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Nya ri inté zmé nyi félü jí ta s” ta rgyü  
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
  

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt a mégémélt kő ltsé gvété ssél 
mégvalő sülő  nya ri inté zmé nyi félü jí ta ssal, é s félü jí ta shőz a kő ltsé gvété sbén 
széréplő  10 milliő  Ft méllé  mé g ké tmilliő  főrintőt biztősí t az A ltala nős 
Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét ütasí tja az Ü zéméltété si csőpőrtőt, hőgy a kivitélézé sré 
ké rjén bé a raja nlatőt a razatlan kő ltsé gvété ssél, a béadőtt aja nlatőkat pédig a 
TÜ K Bizőttsa g bí ra lja él. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért TÜ K Bizőttsa g a ltal 
kiva lasztőtt kivitéléző vél mégkő té sré kérü lő  szérző dé s ala í ra sa ra. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a félü jí ta shőz mé g szü ksé gés 2 
milliő  főrintőt a kő ltsé gvété sbén szérépéltéssé. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri az inté zmé nyvézétő két, hőgy nyü jtsa k bé az 
ő nkőrma nyzat sza ma ra az inté zmé ny-félü jí ta ssal kapcsőlatős – az 
élő térjészté sbén ném széréplő  - tőva bbi jőgős igé nyéikét. 

6. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a TÜ K Bizőttsa gőt, hőgy a béé rkézétt félü jí ta si 
münka kat bí ra lja él, valamint dő nté sé nék érédmé nyé t ta rja a téstü lét élé . 

 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Valaménnyi inté zmé nyvézétő  
4. Ü zéméltété si csőpőrtvézétő  
5. Féjlészté si csőpőrt 
6. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
7. Iratta r 

 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
148/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Egészségház u. 42. belső parkoló felújítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Egé szsé gha z ü. 42. bélső  parkőlő  félü jí ta sa” 
ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
  
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt az Egé szsé gha z ü. 42. alatti bélső  

parkőlő  jő  minő sé gü  (C 25), minő sé gi tanü sí tva nnyal réndélkéző  bétőnnal tő rté nő  
félü jí ta sa val.  

2. A Ké pvisélő -téstü lét a kivitélézé si münka k élvé gzé sé vél mégbí zza a Gyévié p NKft-t. 
3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a kivitéléző vél mégkő té sré 

kérü lő  szérző dé s ala í ra sa ra. 
4. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a parkőlő  félü jí ta sa hőz szü ksé gés 

brüttő  2,5 milliő  Ft-őt az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré biztősí tsa, 
é s a kő ltsé gvété sbé é pí tsé bé. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévié p NKft. ü gyvézétő  
4. Ü zéméltété si csőpőrtvézétő  
5. Féjlészté si csőpőrtvézétő  
6. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
7. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
149/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Közvilágítás kiépítése Farkiréten 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Kő zvila gí ta s kié pí té sé Farkiré tén” ta rgyü  élő térjészté sé t, 
é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. é vbén ném kí va nja a farkiré ti 
kő zvila gí ta s kié pí té sé t mégvalő sí tani. 

 
 
 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ü zéméltété si csőpőrtvézétő  
4. Féjlészté si csőpőrtvézétő  
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
150/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. - Borbála Fürdő által szervezett táborok támogatása 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. májüs 29-én mégtartőtt ülésén 
mégtárgyalta a Gyévitür Kft-Bőrbála Fürdő által szérvézétt tábőrők támőgatása” 
tárgyban készült élőtérjésztést, és az alábbi határőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az élő térjészté s szérinti tartalőmmal 
élfőgadja é s 300 000 Ft-tal ta mőgatja a Gyévitür Kft- Bőrba la fü rdő  a ltal szérvézétt nya ri 
ta bőrőkat a kő ltsé gvété s Spőrtalap c. élő ira nyzata térhé ré. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
5. Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
151/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés az algyői köztemető 

üzemeltetésére 

 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képvisélőtéstülété a 2013. májüs 29-én mégtartőtt ülésén 
mégtárgyalta a „Kégyéléti közszőlgáltatási szérződés az algyői köztémétő 
üzéméltétéséré” tárgyban készült élőtérjésztést, és az alábbi határőzatőt hőzta: 
 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja az élő térjészté s méllé klété t ké péző  

kégyéléti kő zszőlga ltata si szérző dé st 2013. jü niüs 1. hata llyal 10 é vré, ézzél 
égyidéjü lég kézdémé nyézi a 2000. janüa r 2-a n, a kő ztémétő  ü zéméltété sé ré kő tő tt 
méga llapőda st kő ző s mégégyézé ssél tő rté nő  mégszü ntété sé t. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a szérző dé s ala í ra sa ra. 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévié p NKft ü gyvézétő  
4. Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
152/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Égáz-Dégáz Zrt. betápláló vezeték II. ütem vezetékjog létesítése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”E ga z-Dé ga z Zrt. béta pla lő  vézété k II. ü tém 
vézété kjőg lé tésí té sé” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété tőva bbi ta rgyala sőkat kő vétő én, az E ga z-
Dé ga z Zrt. sza ndé ka nak, a vézété k nyőmvőnala nak, tőva bba  a szőlgalmi jőg alapí ta sa bő l 
sza rmaző  kő télmék pőntős ismérété bén hőzza még dő nté sé t az E ga z-Dé ga z Zrt. 
béta pla lő  vézété k II. ü tém vézété kjőg lé tésí té sé ta rgyban. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Télépü lé sü zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
153/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Ivóvízminőség-javító projekt testületi  döntést igénylő kérdései III. 

Társulási Megállapodások módosítása 

 

 
HATÁROZAT 

 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

élő térjészté sé t a „Ivő ví zminő sé g-javí tő  prőjékt téstü léti  dő nté st igé nylő  ké rdé séi III. 
Ta rsüla si Méga llapőda sők mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzta: 
 

A Ké pvisélő -téstü lét jő va hagyja a hata rőzat méllé klété t ké péző  „Szégéd – Algyő ” 
Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s 3. sz. mő dősí ta ssal égysé gés szérkézétbé 
főglalt Ta rsüla si méga llapőda sa t é s félhatalmazza a Pőlga rméstért annak ala í ra sa ra.  
 Felelős: Polgármester 

 Határidő: azonnal 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ü zéméltété si csőpőrt 
4. Adő  é s Pé nzü gyi csőpőrt 
5. Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



153/2013.(V.29.) Kt. hata rőzat méllé klété 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

„Szeged – Algyő” 
 

IVÓVÍZMINŐSÉG – JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
 

3. sza mü  mő dősí ta s 
 

(égysé gés szérkézét) 
 
 
 
 

Kélt: ................................. 



TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

PREAMBULUM 
 

 
A tagő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéi (tőva bbiakban: Tagők) – a Magyar 
Kő zta rsasa g Alkőtma nya rő l sző lő  1949. é vi XX. tő rvé ny 44/A. § (1) békézdé s h) pőntja, a 
hélyi ő nkőrma nyzatőkrő l sző lő  1990 é vi LXV. tő rvé ny (O tv.) 41. § (1) békézdé sé bén 
főglalt félhatalmaza s, valamint a hélyi ő nkőrma nyzatők ta rsüla sa rő l é s 
égyü ttmü kő dé sé rő l sző lő  1997. é vi CXXXV. tő rvé ny 16-18. § alapja n „Szégéd-Algyő ” 
Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s né vén O nkőrma nyzati Ta rsüla st 
(tőva bbiakban: Ta rsüla s) hőznak lé tré. 
 
A Ta rsüla s cé lja, hőgy: 
 

- a Tagők a Dé l-alfő ldi Ré giő  Ivő ví zminő sé g – javí tő  Prőgramja nak II., bérüha za si 
szakasza t mégvalő sí tsa k, 
- éhhéz a Magyar Kő zta rsasa g kő ltsé gvété sé é s az Eürő pai Üniő  a ltal biztősí tőtt vissza 
ném té rí téndő  ta mőgata s léhí va sa ra jőgősültsa gőt szérézzénék 

 
 
A mégvalő sülő  kő rnyézétvé délmi bérüha za s érédmé nyé ő sszéssé gé bén: 
 

 az Eürő pai Üniő  98/83-as sza mü  EK ira nyélvbén főglaltaknak mégfélélő  
minő sé gü  égé szsé gésébb ivő ví z biztősí ta sa a Ta rsüla s hata skő ré bé tartőző  
lakőssa g sza ma ra. 

 
A Tagők rő gzí tik, hőgy ta rsüla sükat szabad élhata rőza sükbő l, égyénjőgü sa gük 
tisztélétbén tarta sa val, kő lcső nő s élő nyő k é s az ara nyős téhérvisélé s alapja n, a kő ző s cé l 
é s féladat mégvalő sí ta sa é rdéké bén hőzza k lé tré é s az ébbén va llalt kő télézéttsé géikét 
égyü ttésén é s égyénké nt is tisztélétbén tartja k. 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A ta rsüla s névé: „Szégéd-Algyő ” Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s 

2. A ta rsüla s szé khélyé: 6720 Szégéd, Szé chényi té r 10. 

3. A ta rsüla s tagjai: 

 1. Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata, mint a Ta rsüla s gésztőra 

     szé khélyé: 6720 Szégéd, Szé chényi té r 10. 

 2. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata 

 szé khélyé: 6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. 

 



4. A Ta rsüla st ké pviséli: 

  Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzat, mindénkőri pőlga rméstéré. 

5. Az ü gyvitéli féladatőkat Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata a 

Pőlga rméstéri Hivatal ü tja n téljés kő rü én la tja él. 

6. A Ta rsüla si Méga llapőda s térü léti hata lya a ta rsüla sban ré sztvévő  télépü lé si 

ő nkőrma nyzatők kő zigazgata si térü lété ré térjéd ki. 

7. A Ta rsüla si Méga llapőda s idő béni hata lya: 

A ta rsüla si méga llapőda s hata rőzatlan idő ré, dé sikérés pa lya za s ésété n légala bb 

az Ivő ví zminő sé g-javí tő  Prőgram Ta mőgata si Szérző dé sé bén élő í rt bérüha za si é s 

mü kő dtété si idő tartamra jő n lé tré. A ta rsüla si méga llapőda s mő dősí ta sa t, 

mégszü ntété sé t, félmőnda sa t a ta rsüla s ba rmély tagja csak a Ta rsüla si é s 

Ta mőgata si, illétvé égyé b szérző dé sékbén, méga llapőda sőkban va llalt félté télék 

bétarta sa val kézdémé nyézhéti. 

8. A Ta rsüla si méga llapőda st - mivél annak mü kő dé sé va rhatő an tő bb é vig tart é s 

tagő nkőrma nyzati kő ltsé gvété si pé nzü gyi kő télézéttsé gva llala st is tartalmaz, - 

valaménnyi télépü lé s ké pvisélété bén a pőlga rméstér é s a jégyző  í rja ala . 

9. A ta rsüla sban ré szt vévő  ő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéinék minő sí tétt 

tő bbsé ggél hőzőtt dő nté sé szü ksé gés: 

- a méga llapőda s jő va hagya sa hőz; 

- a méga llapőda s mő dősí ta sa hőz; 

- a méga llapőda s mégszü ntété sé héz;  

- a ta rsüla shőz tő rté nő  csatlakőza shőz valő  hőzza ja rüla shőz; 

- a ta rsüla si méga llapőda s é v kő zbéni félmőnda sa hőz. 

10. A ta rsüla s ném kő ltsé gvété si szérv tő rzskő nyvi jőgi szémé ly. 

11. Nyilva ntarta sba vé tél: 

a Ta rsüla s Elnő ké a Ta rsüla si Méga llapőda st mégkü ldi: 

- az ala í ra stő l sza mí tőtt 15 napőn bélü l a szé khély szérint illété kés Dé l-alfő ldi 

Régiőna lis A llamigazgata si Hivatalnak, valamint, 

- a jő va hagya sa tő l sza mí tőtt 8 napőn bélü l a szé khély szérint illété kés Magyar 

A llamkincsta r Térü léti Igazgatő sa ga nak (MA K) béjégyzé s cé lja bő l. 

12. A Ta rsüla s mégalakültnak tékinthétő , ha a ré sztvévő  ő nkőrma nyzatők ké pvisélő -

téstü létéinék mindégyiké jő va hagyta a méga llapőda st, valamint a Ta rsüla s alapí tő  

őkirata t. 



 

II. A TAGÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÖK 

A ta rsüla s tagjai, a tagő nkőrma nyzatők az ivő ví z biztősí ta s, mint kő zféladat élla ta sa é rt 

félélő s szérvék va llalja k, hőgy égyü ttésén a kő vétkéző  féladatőkat valő sí tja k még, illétvé 

az ala bbi kő télézéttsé gékét téljésí tik égyü ttésén: 

 A tagő nkőrma nyzatők hata ridő bén méghőzza k a Ta rsüla ssal kapcsőlatős 

dő nté sékét é s vé gréhajtja k azőkat. 

 Együ ttmü kő dnék égyma ssal é s a prőjéktbén kő zrémü kő dő  égyé b szérvékkél, 

szérvézétékkél a Dé l-alfő ldi Ivő ví zminő sé g-javí tő  Prőgram térvézé si szakasza nak 

jőgszérü  béféjézé sé bén, a pa lya zatük élő ké szí té sé bén, bényü jta sa ban, a 

Ta mőgata si szérző dé s é s abban mégszabőtt féladatők vé gréhajta sa ban, a 

bérüha za s mü kő dtété sé bén. 

 Kő ltsé gvété sü k kérété bén biztősí tja k a Prőgram mégvalő sí ta sa hőz szü ksé gés 

saja t főrra st. 

 Hélyi réndélétalkőta si jőgkő rü kbén élja rva, a magasabb szintü  jőgszaba lyőkkal 

ő sszhangban, biztősí tja k a prőjékt mü kő dtété sé nék hélyi jőgszaba lyi félté téléit. 

 Kő zrémü kő dnék a prőjékt lébőnyőlí ta sa ban. 

 

III./1. A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI ELVEI 

 A Ta rsüla s – az Eürő pai Üniő  a ltal biztősí tőtt féjlészté si főrra sőkbő l é s a kő zpőnti 

kő ltsé gvété sbő l ta mőgatőtt, jő védélémtérmélő  kő rnyézétvé délmi prőjékték 

ta mőgata si cí mzéttjé (kédvézmé nyézéttjé) léhét, a ví zgazda lkőda si kő zféladatők 

élla ta sa é rt félélő s ő na llő  jőgi szémé ly, amélynék tagjai a ta rsült hélyi 

ő nkőrma nyzatők. 

 Az ő nkőrma nyzati ta rsüla s tagjai rő gzí tik, hőgy a ta rsüla ssal kapcsőlatős 

ő nkőrma nyzati féladatőkat (pl. égyés münkafőlyamatők éllénő rzé sé) saja t 

szérvézéti égysé gü kő n, a pőlga rméstéri hivatalőn kérésztü l la tja k él, mí g az 

ivő ví zminő sé g-javí tő  prőjékt vé gréhajta sa val kapcsőlatős féladatők élla ta sa ra a 

Prőjékt Mégvalő sí ta si Egysé gét (PME), a Kő zbészérzé sékrő l sző lő  hata lyős 

jőgszaba lyők szérint va lasztja k ki. 



 A pőlga rméstér légala bb é vénté égyszér kő télés bésza mőlni a ké pvisélő -

téstü lété nék a ta rsüla s tévé kénysé gé rő l, pé nzü gyi hélyzété rő l, a ta rsüla si cé l 

mégvalő süla sa rő l. 

 

III./2. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

Ta rsüla si Tana cs: 

 A Ta rsüla s légfő bb dő nté shőző  szérvé a Tagők pőlga rméstéréibő l a llő  Ta rsüla si 

Tana cs. A pőlga rméstért akada lyőztata sa ésété n az alpőlga rméstér hélyéttésí ti. 

 A Ta rsüla si Tana cs dő nté sé t ü lé sé n, hata rőzattal hőzza. Az ü lé sékrő l jégyző kő nyvét 

kéll ké szí téni, mélyré a ké pvisélő -téstü lét ü lé sé rő l ké szí tétt jégyző kő nyvré vőnatkőző  

szaba lyőkat kéll alkalmazni azzal, hőgy a jégyző kő nyvét a Ta rsüla si Tana cs tagjai 

í rja k ala . A jégyző kő nyvét 15 napőn bélü l még kéll kü ldéni az illété kés Csőngra d 

Mégyéi Kőrma nyhivatalnak. 

 A Ta rsüla si Tana cs hata rőzatait nyí lt szavaza ssa l, égyhangü lag hőzza. Szavazni 

szémé lyésén vagy a ta rsüla s tagjai a ltal í ra sban méghatalmazőtt hélyéttés ké pvisélő  

ü tja n léhét. 

 A Ta rsüla si Tana cs ü lé séit szü ksé g szérint, dé minimüm é vénté ké t alkalőmmal tartja. 

A Ta rsüla si Tana cs ü lé sé t ő sszé kéll hí vni a Ta rsüla si Méga llapőda sban illétvé a 

Ta rsüla si Tana cs a ltal méghata rőzőtt idő pőntban. 

 A Tana cs ü lé sé n – aménnyibén a dő nté st igé nylő  ké rdé sbén ném szü létik élfőgadő  

dő nté s – a hata rőzatőt élvététtnék kéll tékinténi. 

Ta rsüla s Elnő ké: 

 A Ta rsüla s Elnő ké: Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata nak pőlga rméstéré. 

Ta rsüla s Alélnő ké: 

 A Ta rsüla s Alélnő ké: Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak pőlga rméstéré. 

 Az Alélnő ké az Elnő k jőgkő ré bén jőgősült hélyéttéské nt élja rni, az Elnő k ta vőllé té bén 

vagy kü lő n félké ré sré. 

 

IV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA 

 A Ta rsüla snak, mint ő na llő  jőgi szémé lynék a tagő nkőrma nyzatők a ltal lélta r 

szérint bévitt, ké ső bb szérzétt, é s ézék hőzadé kaké nt kélétkézétt saja t tülajdőnü  

vagyőna van. 



 A Ta rsüla sban ré sztvévő  tagők a ta rsüla s mü kő dé si kő ltsé géit a Ta rsüla shőz valő  

égyszéri hőzza ja rüla s mé rté ké vél ara nyősan visélik. 

 A Ta rsüla s alapí ta skőri vagyőna: 1 Ft/lakős, amélyét a tagők télépü lé sü k 

lakőssza ma nak ara nya ban égyszéri hőzza ja rüla ské nt fizétnék még. 

 A ta rsült ő nkőrma nyzatők az égyszéri hőzza ja rüla s tékintété bén a mégvalő sí ta s 

é s a Ta mőgata si szérző dé s szérinti kő téléző  idő szakra élfőgadja k a 2009. janüa r 

1-gyél KSH a ltal nyilva ntartőtt lakőssa gsza mőt, mint mindén a lakőssa gsza m 

szérint sza mí tandő  adat alapjaké nt, ami az ala bbi: 

 Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős ésété bén: 169 713 fő , 

 Algyő  Nagykő zsé g ésété bén:                  5 209 fő . 

 A ta rsüla s saja t vagyőnnal réndélkézhét, mélynék szapőrülata a ta rsüla st illéti 

még. 

 A tagők va llalja k, hőgy hőzza ja rüla sőkat az ala bbi ta bla zat szérint é s a 

kő ltsé gvété sü k kérété bén biztősí tja k: 

Szégéd – Algyő  Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s bérüha za si adatai a 
BMO NAL-001-12100823-06. azőnősí tő  sza m alatt mégkő tő tt O nérő  Alap ta mőgata s 
figyélémbé vé télé vél: 

* MNV Zrt. félé  ésétlégésén fizéténdő  jő va té téli dí j a 47. sz. fő ü t ü j ivő ví z-
gérincvézété k é pí té sé vél tő rté nő  é rintéttsé g miatt 

 
 

V. ÜZEMELTETÉS 

A Ta rsüla s a prőjékt kérété bén lé tréjő vő  ví zi kő zmü  lé tésí tmé nyék ü zéméltété sé t a 

Ta rsüla si Tana cs a ltal a Ta mőgata si szérző dé s, a hata lyős jőgszaba lyők, élső dlégésén a 

2007-2013 prőgramőza si idő szakban az Eürő pai Régiőna lis Féjlészté si Alapbő l, az 

Eürő pai Szőcia lis Alapbő l é s a Kőhé ziő s Alapbő l sza rmaző  ta mőgata sők 

félhaszna la sa nak réndjé rő l sző lő  4/2011. (I. 28.) Kőrma nyréndélétbén főglaltaknak 

mégfélélő én kiva lasztőtt ü zéméltétő vél valő sí tja még. A Ta rsüla si Tana cs az ü zéméltétő  

kiva laszta sakőr mindén ésétbén a tagő nkőrma nyzatők a ltal méghata rőzőtt félté télék 

szérint ja r él. 

A kiva lasztőtt szőlga ltatő  ré vé n a prőjékt kérété bén mégvalő sülő  réndszér haszna lata é rt 

Település

Szeged 0

Algyő

Összesen:

Önrész összesen
(Ft)

Elszámolható költségekre
100 %-os EU Önerő Alap 

támogatás (Ft)

Nem elszámolható 
költségekre

Önkormányzati saját forrás 
(Ft) *

529 594 160 529 594 160

78 379 287 77 331 250 1 048 037

607 973 447 606 925 410 1 048 037



a Ta rsüla snak fizéténdő  dí jba a Ta rsüla s béé pí ti a KEOP-bő l sza rmaző  ta mőgata sbő l 

é pí tétt lé tésí tmé nyék amőrtiza ciő s kő ltsé gé t. 

A Ta rsüla s a jőgszaba lyőkban méghata rőzőtt a ltala nős ira nyadő  élvék, szaba lyők 

alapülvé télé vél a Kőhé ziő s Alapra, KEOP pa lya zatra, égyé b élő í ra sőkra vőnatkőző  

réndélkézé sékét (pl.: ő nkőrma nyzati ő nérő  kiégé szí tő  ta mőgata sra bényü jtandő  

pa lya zatban főglaltak) tékinti ira nyadő nak a dí jpőlitika vőnatkőza sa ban. 

A ta rsüla si méga llapőda sban a ta rsült Félék az égyü ttmü kő dé si élvékét a llapí tja k még. A 

ré szlétés ü zéméltété s a ta rsüla si alapélvék ménté n, é s a ta mőgata si szérző dé sbén va llalt 

kő télézéttsé gék figyélémbé vé télé vél é s bétarta sa val, a mindénkőri kő rü lmé nyék 

ismérété bén szaba lyőzhatő  é s aktüaliza lhatő . 

 

VI. ELLENŐRZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

A Ta rsüla s tagő nkőrma nyzatainak pőlga rméstéré légala bb é vénté égyszér kő télés 

bésza mőlni a ké pvisélő -téstü lété nék a ta rsüla s tévé kénysé gé rő l, pé nzü gyi hélyzété rő l, a 

ta rsüla si cé l mégvalő süla sa rő l. A Ta rsüla s égyü ttmü kő dik a Csőngra d Mégyéi 

Kőrma nyhivatallal é s a Magyar A llamkincsta rral. A Ta rsüla s éllénő rzé sé ré a 

tagő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéi jőgősültak, tőva bba  az A llamha ztarta si tő rvé ny 

é s égyé b jőgszaba lyők szérinti szérvék, a KEOP pa lya zat érédmé nyéssé gé ésété n az 

Ira nyí tő  Hatő sa g (NFÜ ) é s a Kő zrémü kő dő  Szérvézét (KvVM), illétvé a Ta mőgata si 

szérző dé s szérinti szérvék. 

 

VII. A FELMONDÁS, KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI 

1.  A ta rsüla s mégszü nik: 

- ha a ta rsüla s valaménnyi tagja élhata rőzza a ta rsüla s mégszü ntété sé t 

- bí rő sa g jőgérő s dő nté sé alapja n. 

2. Alkalmatlan a félmőnda s illétvé a kilé pé s idő pőntja, aménnyibén a tag vagy tagők 

kiva la sa a ta rsüla s a ltal kitü ző tt cé lők mégvalő sí ta sa t élléhététléní téné , vagy a 

cé lők mégvalő sí ta sa t jéléntő s tő bblétkiada ssal ténné  léhétő vé . 

3. A Ta rsüla s mégszü ntété sé rő l réndélkéző  mégszü ntétő  őkirat élté rő  réndélkézé sé 

hia nya ban a Ta rsüla s mégszü ntété s idő pőntja ban fénna llő  jőgait é s 

kő télézéttsé géit - idéé rtvé a vagyőnkézélő i jőgőt is - az alapí tő  tagők gyakőrőlja k 

é s téljésí tik, a mégszü né s napja n fénna llő  kő télézéttsé gék téljésí té sé é rt é s 



kő vétélé sék bészédé sé é rt az alapí tő  tagők félélnék (a Méga llapőda s IV. pőntja 

szérinti lakőssa gsza m ara nya ban). 

 

VIII. EGYEBEK 

A tagők kinyilva ní tja k azőn sza ndé kükat, hőgy a ví zszőlga ltata s biztősí ta sa ban kiémélt 

főntőssa gü  E szaki Ví zmü  tülajdőnviszőnyainak réndézé sé bén, illétvé az 

ingatlannyilva ntarta si béjégyzé s mő dősí ta sa ban égyü ttmü kő dnék é s aménnyibén 

léhétsé gés a lé tésí tmé ny ingatlana nak biztősí ta sa t térü létcséré vél őldja k még. Tagők a 

tülajdőnviszőny réndézé sé nék, illétvé az ingatlan nyilva ntarta si béjégyzé s 

mő dősí ta sa nak hata ridéjé ü l 2014. jü niüs 30. napja t jélő lik még. 

A tagők kinyilva ní tja k, hőgy a bérüha za s kapcsa n mégvalő sült lé tésí tmé nyék 

ü zémélé sé vél a jélénlég szérző dé sbén a llő  szőlga ltatő t kí va nja k mégbí zni. 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

4. A Tagők vita s ké rdé séikét élső sőrban ta rgyala s ü tja n, égyma s kő ző tt – szü ksé g 

szérint é rdék-ké pviséléti vagy szakmai szérvék, szérvézéték bévőna sa val – 

égyéztété ssél kí sé rlik még réndézni. Ennék sikértélénsé gé ésété ré a ta rsüla s 

térü lété szérint illété kés é s hata skő rrél réndélkéző  mégyészé khélyi bí rő sa g 

kiza rő lagős illété késsé gé nék vétik ala  magükat. 

5. A jélén Ta rsüla si Méga llapőda sban ném szaba lyőzőtt ké rdé sékbén a 

Magyarőrsza g hélyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. é v CLXXXIX. tő rvé ny 

réndélkézé séi ira nyadő k. 

6. A Félék a méga llapőda st élőlvasa s é s a ttanülma nyőza s üta n, mint akaratükkal 

mindénbén mégégyéző t jő va hagyő lag í rta k ala . 

 

Kélt: Szégéd, …....................................... 

 

Ta rsült O nkőrma nyzatők: 

 

 

 ….........................................................      …......................................................... 

 Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős                    Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzata    O nkőrma nyzata 
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HATÁROZAT 
 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

élő térjészté sé t a „Dé l-alfő ldi Régiőna lis Kő rnyézétvé délmi Ta rsüla s, Ta rsüla si 
Méga llapőda s mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété jő va hagyja a hata rőzat méllé klété t ké péző , 
a mő dősí ta ssal égysé gés szérkézétbé főglalt Ta rsüla si méga llapőda sa t é s félhatalmazza a 
Pőlga rméstért annak ala í ra sa ra.  
 Felelős: Polgármester 

 Határidő: azonnal 
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1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
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3. Ü zéméltété si csőpőrt 
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Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  
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154/2013.(V.29.) Kt. hata rőzat méllé klété 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

(egységes szerkezetben) 
 
Magyarőrsza g hélyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. é vi CLXXXIX. tő rvé ny alapja n égyés 
kő rnyézétvé délmi féladataik élvé gzé sé nék ő sszéhangőla sa ra a ré sztvévő  
ő nkőrma nyzatők a kő vétkéző kbén a llapődnak még  
 

1. A társulás létrehozásának célja, társulás feladata 

A Ta rsüla s féladata a kő rnyézétvé délémmél kapcsőlatős féladatők ő sszéhangőlt élla ta sa, 
a Ta rsüla s tagjainak kő zigazgata si térü lété ré éső  szintén a kő rnyézéttüdatős névélé s 
élő ségí té sé, é féladatők haté kőnyabb élla ta sa cé lja bő l kü lső  főrra s biztősí ta sa é rdéké bén 
a féladatőt ta mőgatő  pa lya zatőkőn valő  ta rsüla si szintü  ré szvé tél, a 
kő rnyézétvé délémmél ő sszéfü ggő  pa lya zatőkőn élnyért pé nzészkő ző k kőőrdina lt 
félhaszna la sa, valamint a tagő nkőrma nyzatők mü kő dé sé nék é té rén az élva rhatő  
légszé lésébb kéréték kő ző tti ő sszéhangőla sa. 
 

2. A Társulás kő ző s féladat élla ta sa ra lé tréhőzőtt jőgi szémé lyisé ggél réndélkéző  
ő nkőrma nyzati ta rsüla s, ő na llő  jőgi szémé ly. 

 

3. A Társulás neve: 

     Dé l-alfő ldi Régiőna lis Kő rnyézétvé délmi Ta rsüla s 
 

4. A Társulás székhelye és a társulás gesztora: 

 Sa ndőrfalva Va rős O nkőrma nyzata 
 6762 Sa ndőrfalva, Szabadsa g té r 1. 
 

5. A Társulás működési területe:   

A társülás működésé a társülásban résztvévő önkőrmányzatők közigazgatási 
térülétéré térjéd ki.  
  

6. A Társulás bélyegzője:  Dél-alföldi Régiőnális Környézétvédélmi Társülás 
                                            6762 Sándőrfalva, Szabadság tér 1. 
 Adószám. 15358677-1-06 
 

7. A Társulás határőzatlan időré jött létré. 
 

A Társulás alaptevékenységei: 
   Szakágazat száma, mégnévézésé: 
   841216 Környézét és térmészétvédélém igazgatása 
 

   Szakféladat száma, mégnévézésé: 
841215 környézétvédélém és térmészétvédélém közpőnti 

igazgatása és szabályőzása 
   841216 vízügy közpőnti igazgatása és szabályőzása 
 

A Társülás az alaptévékénységén kívül vállalkőzási tévékénységét 
nem folytat. 



8. A Társulás alapító szervei: 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
Apa tfalva Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Varga Pé tér pőlga rméstér 
Baks Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Bü za Zsőlt pőlga rméstér 
Dészk Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Kira ly La szlő  pőlga rméstér 
Dő c Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Tő th Margit pőlga rméstér 
Féréncsza lla s Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Jani Ja nős pőlga rméstér 
Fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Vass Imré pőlga rméstér 
Hő dméző va sa rhély Mégyéi Jőgü  Va rős Ké pvisélő : Alma si Istva n pőlga rméstér 
O nkőrma nyzata  
Kiszőmbőr Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Szégva ri Ernő né  pőlga rméstér 
Kla rafalva Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Fékété Jő zséf pőlga rméstér 
Magyarcsana d Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Güba Istva n pőlga rméstér 
Ma rté ly Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Balőgh Ja nősné  pőlga rméstér 
Mindszént Va rős O nkőrma nyzata                 Ké pvisélő : Zső té r Ka rőly pőlga rméstér 
O fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Hajnal Ga bőr pőlga rméstér 
Sa ndőrfalva Va rős O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Kakas Bé la pőlga rméstér 
Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata Ké pviséli: Dr. Sőlymős La szlő  
alpőlga rméstér 
Tiszaszigét Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pviséli: Férénczi Férénc pőlga rméstér 
 
9. A Társulás alapítása óta csatlakozott tagok:  

Bala stya Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Üjva ri La szlő  pőlga rméstér 
Csanytélék Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Főrgő  Hénrik pőlga rméstér 
Csőngra d Va rős O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Dr. Kő rő si Tibőr pőlga rméstér 
Epérjés Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Dr. Kiss Csaba pőlga rméstér 
Szatymaz Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Dr. Kőrma nyős La szlő  
pőlga rméstér 
Szégva r Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Gé més La szlő  pőlga rméstér 
Széntés Va rős O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Szirbik Imré pőlga rméstér 
 
9/A A társulásból kivált tagok:   Apa tfalva Kő zsé g O nkőrma nyzata 
      Magyarcsana d Kő zsé g O nkőrma nyzata 
      Bala stya Kő zsé g O nkőrma nyzata 
 
10. A Ta rsüla sban ré sztvévő  ő nkőrma nyzatők, vézétő  tisztsé gvisélő jü k névé t jélén 

méga llapőda s méllé klété tartalmazza. 
 
11. A Társulás irányítása, működése és döntéshozatala:  

   a./  A Társülás légfőbb irányító és döntéshőzó szérvé a Társülási Tanács, amelynek 
tagjai a társülási mégállapődás mélléklétébén félsőrőlt szémélyék, akik az általük 
képvisélt télépülés lakősságának számával arányős szavazati jőggal 
réndélkéznék, dé éz a szavazati arány égyik tag ésétébén sém haladhatja még az 
összés szavazat 49%-át. Ebbén az ésétbén a 49%-őn félül maradó rész a többi 
önkőrmányzat között lakősságszám arányősan kérül élősztásra. A társülás 
tagjainak a szavazati arányait – a lakősságszám alakülását figyélémbé vévé- 4 
événként, a Társülási Tanács határőzatával módősítja. 

 



 Társülási Tanács féladatai: 
 mégva lasztja alélnő ké t 
 dő nt a kő ltsé gvété s, a za rsza mada s é s a Ta rsüla s é vés münka ja rő l sző lő  

bésza mőlő  élfőgada sa rő l,  
 dő nt a Ta rsüla sba tőva bbi tagők félvé télé rő l,  
 méghata rőzza a tagdí j mé rté ké t,  
 dő nt a Ta rsüla s pé nzészkő zéinék félhaszna la sa rő l  
 a münkavé gzé sré ira nyülő  jőgviszőnyra é s égyé b féladatők élla ta sa ra 

vőnatkőző  szérző dé sék kivé télé vél kapcsőlatős őlyan szérző dé sék 
jő va hagya sa, amély gazdasa gi kő télézéttsé gét kélétkéztét a Tana cs sza ma ra.  

b./ Társülási Tanács szükség szérint, dé événté légalább két alkalőmmal ülésézik. A 
Társülási Tanács ülését az Elnök - az ülés élőtt légalább 10 nappal – hívja összé 
az írásbéli méghívó és a napiréndékhéz tartőzó élőtérjésztésék valaménnyi tag 
számára pőstai vagy éléktrőniküs útőn történő mégküldésévél. 

 
c./ A Ta rsüla si Tana cs dő nté sé t hata rőzattal hőzza. 
 
d./ A tí zné l tő bb tagbő l a llő  ő nkőrma nyzati ta rsüla s ta rsüla si tana csa nak é rvé nyés 

dő nté sé héz légala bb annyi tag igén szavazata szü ksé gés, amély méghaladja a 
jélén lé vő  tagők szavazatainak a félé t é s az a ltalük ké pvisélt télépü lé sék 
lakőssa gsza ma nak égyharmada t.  

 
é/ A minő sí tétt tő bbsé ghéz légala bb annyi tag szavazata szü ksé gés, amély élé ri a 

ta rsüla sban ré szt vévő  tagők szavazata nak tő bb mint félé t é s az a ltalük ké pvisélt 
télépü lé sék lakőssa gsza ma nak félé t. 
 

f./ A Ta rsüla sban ré szt vévő  ő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéi mindégyiké nék 
minő sí tétt tő bbsé ggél hőzőtt dő nté sé szü ksé gés: 

 
 - a Ta rsüla si Méga llapőda s jő va hagya sa hőz 
 - a Ta rsüla si Méga llapőda s mő dősí ta sa hőz 
 - a Ta rsüla si Méga llapőda s mégszü ntété sé héz 
 - a Ta rsüla shőz tő rté nő  csatlakőza srő l 
 - a Ta rsüla sbő l tő rté nő  kiva la srő l 

 
g./ A Ta rsüla si Tana cs ü lé sé t az élnő k hí vja ő sszé é s vézéti. Akada lyőztata sa ésété n az 

ü lé s ő sszéhí va sa t é s vézété sé t az alélnő k la tja él.  
 

h./ A ta rsült ő nkőrma nyzatőt ké pvisélő  szémé ly akada lyőztata sa ésété n maga t 
méghatalmazőttal is ké pviséltéthéti, a méghatalmaza st azőnban í ra sba kéll 
főglalni, s annak tartalmaznia kéll a ké pviséléti jőgősültsa g térjédélmé t, ill. 
kőrla tait is. 

 
i./ A Ta rsüla si Tana cs ü lé sé rő l jégyző kő nyvét kéll ké szí téni, mélynék 1 pé lda nya t a 

Ta rsüla si Tana cs ü lé sé t kő vétő  15 napőn bélü l még kéll kü ldéni a Csőngra d 
Mégyéi Kőrma nyhivatalnak, tőva bba  a jégyző kő nyv hata rőzat kivőnatait 
valaménnyi ta rsült ő nkőrma nyzat pőlga rméstéré nék. 

 



 
12. Az elnök, és feladata: 

      A Társülás mindénkőri élnöké Sándőrfalva Várős Önkőrmányzat pőlgárméstéré. 
      
 Feladatai: 

a. ő sszéhí vja é s vézéti a Ta rsüla si Tanácsot,  
b. élő ké szí ti ta rgyala sra a ta rgysőrőzatőt, élő térjészti az azőkra vőnatkőző  

javaslatőkat,  
c. ké pviséli a Ta rsüla st,  
d. gyakőrőlja az ütalva nyőza si jőgőt a Társulási Tanácstól kapőtt félhatalmaza s 

alapja n,  
e. gyakőrőlja a banksza mla félétti réndélkézé si jőgőt a Ta rsüla si Tanács dő nté séinék 

mégfélélő én,  
f. élké szí ti é s a Ta rsüla si Tanács élé  térjészti a Ta rsüla s é vés kő ltsé gvété sé t, 

za rsza mada sa t, pé nzü gyi mé rlégé t,  
g. kialakí tja a kő nyvvézété s réndjé t (sza mlarénd)  
h. gőndőskődik a Ta rsüla si Tana cs ü lé sékrő l ké szí téndő  jégyző kő nyvék 

élké szí ttété sé rő l é s az é rdékéltéknék tő rté nő  mégkü ldé sé rő l,  
i. a Ta rsüla s névé bén ala í ra si jőgőt gyakőről,  
j. a Ta rsüla si Tana cs ü lé séirő l ké szü lt jégyző kő nyvét ala í rja a Ta rsüla si Tana cs a ltal 

félhatalmazőtt jégyző kő nyv-hitélésí tő vél.  
k. Münkaszérvézéti féladatők élla ta sa nak ira nyí ta sa é s éllénő rzé sé 
l. A münkaszérvézéti féladatők élla ta sa hőz szü ksé gés – a Tana cs hata skő ré bé ném 

tartőző  -  szérző dé sék, mégbí za si szérző dé sék mégkő té sé. 
m. Ké szpé nzbén tő rté nő  kifizété sékré vőnatkőző  dő nté s  
n. A Tana cs hata skő ré bén va llalt gazdasa gi kő télézéttsé gék téljésí té sé ré 

(kifizété sé ré) vőnatkőző  dő nté s 
o. A Tana cs élnő ké nék hata skő ré bén va llalt gazdasa gi kő télézéttsé gék téljésí té sé ré 

(kifizété sé ré) vőnatkőző  dő nté s.  

13. Az alelnök és feladata: 

      Társülási Tanács- az élnök javaslata alapján - saját tagjai közül  alélnököt választ 4 
évés időtartamra. Az alélnököt az önkőrmányzati választásőkat kövétő légközélébbi 
Társülási Tanács ülésén kéll mégválasztani, a Társülási Tanács minősítétt 
döntéshőzatalára vőnatkőzó, jélén mégállapődás 11. é./ pőntjában főglalt 
réndélkézés alapján. 

      Az alelnök az élnök távőllété, ill. akadályőztatása ésétén éllátja mindazőn 
féladatőkat, amélyékét a Társülási Tanács az élnök hatáskörébé ütalt.  

 
14. A Társulás szervezete: 

a. A Ta rsüla s é vés kő ltsé gvété sbő l gazda lkődik, amélyét a Ta rsüla si Tana cs hagy 
jő va ,  

b. A cé lféladatők mégvalő sí ta sa hőz a ta rsült ő nkőrma nyzatők a Ta rsüla si Tana cs 
kü lő n dő nté sé szérint ja rülnak hőzza .  

c. A Ta rsüla s münkaszérvézéti féladatait Sa ndőrfalvi Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
la tja él. Féladat- é s hata skő ré kitérjéd kü lő nő sén a Ta rsüla s mü kő dé sé vél 
kapcsőlatős jőgi-adminisztra ciő s é s pé nzü gyi-gazda lkőda si tévé kénysé gékré. A 



Ta rsüla s kő ltsé gvété sé bén méga llapí tőtt mü kő dé si kő ltsé g münkaszérvézét a ltal 
tő rté nő  igé nybé vé télé é rdéké bén a Sa ndőrfalvi Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal a 
ta rgyé vi kő ltsé gvété s élfőgada sa t kő vétő  30 napőn bélü l sza mla t bőcsa t ki a 
Ta rsüla s ré szé ré. 

d. A ta rsült ő nkőrma nyzatők pőlga rméstéréi kő télésék mégfélélő  infőrma ciő kkal 
ségí téni a Ta rsüla st é s annak élnő ké t féladatai élla ta sa ban.  

e. A Ta rsüla si Tana cs tagjai é vénté légala bb égy alkalőmmal kő télésék ké pvisélő -
téstü létéiknék bésza mőlni a ta rsüla sban vé gzétt tévé kénysé gü krő l.  

 
15. A Társulás működésének pénzügyi alapjai:  

a. A Ta rsüla s féladatai élla ta sa hőz é s a mü kő dé sé héz szü ksé gés saja t pé nzalappal 
réndélkézik.  

b. A Ta rsüla s bévé téléi:  
 a ta rsült ő nkőrma nyzatők a ltal fizéténdő  tagdí j, illétvé  
 a kü lő nbő ző  pa lya zatőkőn élnyért ta mőgata sők,  

c.  A Ta rsüla s pé nzészkő zéit az OTP Bank Nyrt-né l vézététt ő na llő  sza mla n kézéli. 

Hitélintézét mégnévézésé: OTP Bank Nyrt. 
                       6800 Hódmézővásárhély 
                       Andrássy ü. 1. 

        Banksza mlasza m: 11735067-15358677 

d. A Ta rsüla s a bévé téléit a kő vétkéző  cé lőkra haszna lhatja fél:  
 pa lya zőtt prőgramőkban saja t érő ké nt,  
 a ta rsüla s mü kő dé sé vél, mü kő dtété sé vél ő sszéfü ggő  kő ltsé gék é s kiada sők,  
 a ta rsüla s é rdékéit é s cé ljait szőlga lő  kiadva nyők, prőspéktüsők élké szí ttété sé, 

térjészté sé,  
 ta rsüla si szintü  ta j - é s kő rnyézétvé délmi prőgramőkhőz, rékőnstrükciő s, 

réhabilita ciő s tévé kénysé gékhéz, bérüha za sőkhőz valő  ta rsüla si 
hőzza ja rüla shőz. 

e. A Ta rsült télépü lé si ő nkőrma nyzatők a ltal fizéténdő  ta rgyé vi é vés tagdí j mé rté ké 
1,- Ft/a llandő  lakőssa gsza m. (A llandő  lakőssa gsza m a Ta rsüla si Méga llapőda s 1. 
sz. Függeléke) Az a llandő  lakőssa gsza mőt 4 é vénté félü l kéll vizsga lni a 
Kő zigazgata si é s Eléktrőniküs Kő zszőlga ltata sők Kő zpőnti Hivatala a ltal 
szőlga ltatőtt adatők alapja n. Légkő zélébbi a llandő  lakőssa gsza m félü lvizsga lat 
idéjé: 2016. december 31. Az a llandő  lakőssa gsza m adatait figyélémbé vé vé 
méga llapí tőtt é s a ta rsüla s tagjainak í ra sban kikő ző lt tagdí jat é vénté égy 
ő sszégbén kéll mégfizétni a kő zlé s ké zhézvé télé tő l sza mí tőtt 30 napőn bélü l 
a tütala ssal a Ta rsüla s sza mla ja ra. A Ta rsüla shőz é v kő zbén csatlakőző  télépü lé s a 
tagdí j idő ara nyős ré szé t kő télés mégfizétni.  

f. A tagő nkőrma nyzatők a ltal va llalt tagdí jfizété s élmülaszta sa ésété n, a fizété si 
hata ridő  léja rta tő l sza mí tőtt 15. naptő l ira nyadő  élja ra s az bészédé si mégbí za s 
(inkassző ) alkalmaza sa. Aménnyibén az inkassző  ném é rvé nyésí thétő , akkőr a 
tartőza sra a jégybanki alapkamat mé rté ké nék mégfélélő  ké sédélmi kamatőt 
sza mől fél a Ta rsüla s az ésédé késsé gtő l a kifizété s napja ig térjédő  idő tartamra. 
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16. A Társulás felügyelete és ellenőrzése:  

A ta rsüla s félü gyélété t a ta rsült ő nkőrma nyzatők Ta rsüla si Tana csba déléga lt 
ké pvisélő i la tja k él. A ta rsüla s pé nzü gyi bélső  éllénő rzé sé t a Ta rsüla s Elnő ké a ltal 
mégbí zőtt bélső  éllénő r vé gzi. A ta rsüla s félétt a tő rvé nyéssé gi félü gyéléti jőgkő rt a 
Csőngra d Mégyéi Kőrma nyhivatal la tja él. 

 
17.  Társuláshoz való csatlakozás, kiválás 
 

a. A Ta rsüla shőz csatlakőzni napta ri é v élső , abbő l kiva lni napta ri é v ütőlső  
napja val léhét, ha tő rvé ny ma ské nt ném réndélkézik.  

 
b. A ta rsüla shőz valő  csatlakőza srő l é s a kiva la srő l, ha tő rvé ny élté rő én ném 

réndélkézik, légala bb hat hő nappal kőra bban, minő sí tétt tő bbsé ggél kéll 
dő nténi. Errő l a dő nté srő l a Ta rsüla si Tana csőt légké ső bb 15 napőn bélü l 
é rtésí téni kéll. 

 
c. A Ta rsüla sbő l kiva lő  télépü lé si ő nkőrma nyzat kő télés a Ta rsüla ssal szémbén 

fénna llő  é vés tagdí jfizété si kő télézéttsé gé t a kiva la s hata lybalé pé sé ig 
téljésí téni, tőva bba  az addig mégfizététt é vés tagdí jat ném kő vétélhéti vissza.  

 
18. Kizárás  
 

A Társülási Tanács minősítétt többséggél dönt a társülásból történő kizárásról. 
 

19. A Társulás megszűnése: 

a. A Ta rsüla s mégszü nik:  
 
- ha a ta rsüla s tagjai minő sí tétt tő bbsé ggél azt élhata rőzza k; 
- a tő rvé ny éréjé né l főgva; 
- a bí rő sa g jőgérő s dő nté sé alapja n. 

 

b. A mégszü né skőr méglé vő  ta rsüla si vagyőnt a tagők kő ző tt lakőssa gsza m-
ara nyősan kéll félősztani, félté vé, hőgy a Ta rsüla st térhélő  vagyőni 
kő télézéttsé gék kiégyénlí té sé üta n marad félőszthatő  ta rsüla si vagyőn.  

c. A mégszü né skőr fénna llő , s a vagyőnbő l ki ném élé gí thétő  kő vétélé sék a 
mégszü né s idő pőntja ban a ta rsüla s tagjaké nt nyilva ntartőtt télépü lé si 
ő nkőrma nyzatőkat lakőssa gara nyősan térhélik, félté vé, hőgy ébbén a ké rdé sbén 
az é rintétt télépü lé sék ma ské nt ném a llapődnak még.  

d. A mégszü né s idő pőntja ban fénna llő  ta rsüla si kő vétélé sékré a c./ pőntban főglalt 
réndélkézé sék az ira nyadő k.  

e. Tagtélépü lé s főgalma alatt azőkat a télépü lé sékét kéll é rténi, akik a mégszü né s 
idő pőntja ban tagjai vőltak a ta rsüla snak.  

 
 
 



20. Záró rendelkezések 

a. Társült önkőrmányzatők kijéléntik, hőgy éz a mégállapődás a hélyi önkőrmányzat 
önállóságát ném sérti. A tővábbiakban sém hőznak őlyan döntést, amély bármély 
önkőrmányzat önállóságát sérténé.  

 b. A társüló önkőrmányzatők kötélézéttségét vállalnak arra, hőgy a Társülás 
működésé  sőrán félmérülő vitás kérdésékét égymás között kísérélik még 
réndézni, s Bírósághőz csak abban az ésétbén főrdülnak, ha ézén törékvésük ném 
jár érédménnyél. Erré az ésétré kikötik a Szégédi Közigazgatási és Münkaügyi 
Bíróság kizárólagős illétékésségét.  

     c. Ezén ta rsüla si méga llapőda s – az é rintétt ő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéinék 
jő va hagyő  hata rőzatai Ta rsüla si Tana cs Elnő ké héz tő rté nő  mégé rkézé sé t kő vétő  
10. napőn lé p hata lyba, réndélkézé séit éttő l az idő pőnttő l kéll alkalmazni. 

d. Jélén ta rsüla si méga llapőda s a Ma rté lyőn 2004. széptémbér 30. napja n lé tréjő tt, 
Baksőn 2005. jü niüs 23. napja n, Sa ndőrfalva n, 2008. a prilis 30. é s 2009. jü niüs 25-
é n é s 2010. ma rciüs 30. é s 2012. ma jüs 9. napja n, 2013. a prilis 29-é n mő dősí tőtt 
méga llapőda s égysé gés szérkézétbé főglalt őkirata.  

 
Sándorfalva, 2013. április 29. 
 
 
 Kakas Béla polgármester 
 Társulás Elnöke 
  



 

Település Képviselő-testületi határozat száma 

1. Algyő   KT hata rőzat 

2. Baks  KT hata rőzat 

3. Csanytélék  O kt. hata rőzat 

4. Csőngra d  O Kt. hata rőzat 

5. Dészk  KT hata rőzat 

6. Dő c  KT hata rőzat 

7. Epérjés  KT hata rőzat 

8. Féréncsza lla s  KT hata rőzat 

9. Fő ldéa k  KT hata rőzat 

10.Hő dméző va sa rhély  Kgy. hata rőzat 

11. Kiszőmbőr  KNO T.h. 

12. Kla rafalva  O kt. hata rőzat 

13. Ma rté ly  KT hata rőzat 

14. Mindszént  KT hata rőzat 

15. O fő ldéa k  KT hata rőzat 

16. Sa ndőrfalva  KT hata rőzat 

17. Szatymaz  KT hata rőzat 

18. Szégéd  Kgy.sz. hata rőzat 

19. Szégva r  Kt. hata rőzat 

20. Széntés  KT hata rőzat 

21. Tiszaszigét  KT hata rőzat 

 

…………………………. 

Kakas Béla polgármester 

Ta rsüla s élnő ké 
 

Záradék:  
 
2013. április  29-i módősítást kövétő égységés szérkézétbén hitélés:  
Hatályős: 2013. ………. -tól. 
Sándőrfalva, 2013……………………… 
 
 
 

 
…………………………. 

Kakas Béla polgármester 

Ta rsüla s élnő ké 



1. sz. Melléklet 

A Ta rsüla sban ré sztvévő  ő nkőrma nyzatők, vézétő  tisztsé gvisélő jü k névé nék jégyzé ké 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
 
Baks Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Bü za Zsőlt pőlga rméstér 
 
Dészk Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Kira ly La szlő  pőlga rméstér 
 
Dő c Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Tő th Margit pőlga rméstér 
 
Féréncsza lla s Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Jani Ja nős pőlga rméstér 
 
Fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Vass Imré pőlga rméstér 
 
Hő dméző va sa rhély Mégyéi Jőgü  Va rős Ké pvisélő : Alma si Istva n pőlga rméstér 
O nkőrma nyzata 
  
Kiszőmbőr Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Szégva ri Ernő né  pőlga rméstér 
 
Kla rafalva Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Fékété Jő zséf pőlga rméstér 
 
Ma rté ly Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Balőgh Ja nősné  pőlga rméstér 
 
Mindszént Va rős O nkőrma nyzata  Ké pvisélő : Zső té r Ka rőly pőlga rméstér 
 
O fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Hajnal Ga bőr pőlga rméstér 
 
Sa ndőrfalva Va rős O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Kakas Bé la pőlga rméstér 
 
Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata Ké pviséli: Dr. Sőlymős La szlő  
  pőlga rméstér 
 
Tiszaszigét Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pviséli: Férénczi Férénc pőlga rméstér 
 
Csanytélék Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Főrgő  Hénrik pőlga rméstér 
 
Csőngra d Va rős O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Dr. Kő rő si Tibőr pőlga rméstér 
 
Epérjés Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Dr. Kiss Csaba pőlga rméstér 
 
Szatymaz Kő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Dr. Kőrma nyős La szlő  
  pőlga rméstér 
 
Szégva r Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Gé més La szlő  pőlga rméstér 
 
Széntés Va rős O nkőrma nyzata Ké pvisélő : Szirbik Imré pőlga rméstér 



2. sz. Melléklet 
 
A Társulás Alelnöke:  Forgó Henrik Csanytélék Kő zsé g 

O nkőrma nyzat pőlga rméstéré 



    1. sz. Függelék 
 

Állandó lakosságszám 
 

2012. december 31-i adatok alapján: 
 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata    5325fő  
    
Baks Kő zsé g O nkőrma nyzata    2076 fő  
  
Dészk Kő zsé g O nkőrma nyzata    3692 fő  
    
Dő c Kő zsé g O nkőrma nyzata      786 fő  
    
Féréncsza lla s Kő zsé g O nkőrma nyzata    671 fő  
   
Fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata    3165 fő  
     
Hő dméző va sa rhély Mégyéi Jőgü  Va rős             46395 fő  
   
O nkőrma nyzata 
  
Kiszőmbőr Nagykő zsé g O nkőrma nyzata     4081 fő  
     
Kla rafalva Kő zsé g O nkőrma nyzata                                    534 fő   
 
Ma rté ly Kő zsé g O nkőrma nyzata       1301 fő  
    
Mindszént Va rős O nkőrma nyzata                          7089 fő   
 
O fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata     479 fő    
 
Sa ndőrfalva Va rős O nkőrma nyzata    8202 fő  
  
 
Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata                 165774 fő            
 
Tiszaszigét Kő zsé g O nkőrma nyzata     1802 fő  
   
Csanytélék Kő zsé g O nkőrma nyzata     2888 fő  
              
Csőngra d Va rős O nkőrma nyzata    17462 fő  
              
Epérjés Kő zsé g O nkőrma nyzata       545 fő              
 
Szatymaz Kő zsé g O nkőrma nyzata      4825 fő              
  
Szégva r Nagykő zsé g O nkőrma nyzata     4698 fő            
 
Széntés Va rős O nkőrma nyzata                                 28877 fő         



               2. sz. Függelék 
 
A társulás tagjainak szavazati arányai (lakosságszám szerint)                          % 

 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata     1,9 
 
Baks Kő zsé g O nkőrma nyzata     0,7 
 
Dészk Kő zsé g O nkőrma nyzata     1,3 
 
Dő c Kő zsé g O nkőrma nyzata     0,3 
 
Féréncsza lla s Kő zsé g O nkőrma nyzata     0,2 
  
Fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata     1,1 
 
Hő dméző va sa rhély Mégyéi Jőgü  Va rős     16,3 
O nkőrma nyzata 
  
Kiszőmbőr Nagykő zsé g O nkőrma nyzata     1,4 
 
Kla rafalva Kő zsé g O nkőrma nyzata     0,2 
 
Ma rté ly Kő zsé g O nkőrma nyzata     0,5 
 
Mindszént Va rős O nkőrma nyzata                           2,5 
 
O fő ldéa k Kő zsé g O nkőrma nyzata     0,2 
 
Sa ndőrfalva Va rős O nkőrma nyzata     2,9 
 
Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata            49,0 
 
Tiszaszigét Kő zsé g O nkőrma nyzata     0,6 
 
Csanytélék Kő zsé g O nkőrma nyzata               1,0 
 
Csőngra d Va rős O nkőrma nyzata               6,2 
 
Epérjés Kő zsé g O nkőrma nyzata               0,2 
 
Szatymaz Kő zsé g O nkőrma nyzata               1,7 
  
Szégva r Nagykő zsé g O nkőrma nyzata               1,7 
 
Széntés Va rős O nkőrma nyzata                                           10,2 
 
Összesen:              100 
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KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
155/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló rendelet 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma jüs 29-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata vagyőna félétti 
réndélkézé si jőg gyakőrla sa nak szaba lyairő l sző lő  réndélét” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az 
ala bbi hata rőzatőt hőzta: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat vagyőna 

félétti réndélkézé si jőg gyakőrla sa nak szaba lyairő l sző lő  réndélét-térvézétrő l kapőtt 
ta jé kőztata st élfőgadja. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri Jégyző  asszőnyt, hőgy az ü j infőrma ciő kkal kiégé szí tétt, 
vé glégés réndélét-térvézétét a 2013. jü niüs havi téstü léti ü lé sré térjésszé élő . 
 

 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
156/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata 
 

 
HATÁROZAT 

 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma jüs 29-é n mégtartőtt ü lé sé n 

mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Szérvézéti é s 
Mü kő dé si Szaba lyzata” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a méllé klét szérinti tartalőmmal élfőgadja 
az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata t. 

 
 
 

Errő l é rtésí té st kap: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Férénczi Férénc Tiszaszigét pőlga rméstéré 
3./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
4./ Dr. Szé na si Hanna kiréndéltsé g-vézétő  
5./ Angyal Zsőlt aljégyző  
6./ Csőpőrtvézétő k 
7./ Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



156/2013.(V.29.) Kt. hata rőzat méllé klété 

 
ALGYŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 
 
 

Magyarőrsza g hélyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. é vi CLXXXIX.. tő rvé ny alapja n Algyő  
nagykő zsé g é s Tiszaszigét kő zsé g az ő nkőrma nyzat mü kő dé sé ré, valamint a 
pőlga rméstér, vagy a jégyző  féladat-é s hata skő ré bé tartőző  ü gyék dő nté sré valő  
élő ké szí té sé vél é s vé gréhajta sa val kapcsőlatős féladatők élla ta sa ra kő ző s ő nkőrma nyzati 
hivatalt alakí tanak é s tartanak fénn. A hivatal kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzatők égyma s 
kő ző tti, valamint az a llami szérvékkél tő rté nő  égyü ttmü kő dé sé nék ő sszéhangőla sa ban. 
 
A hivatal Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata nak (tőva bbiakban szaba lyzat) tartalmi 
éléméit az a llamha ztarta srő l sző lő  2011. é vi CXCV. tv. vé gréhajta sa ra kiadőtt 368/2011. 
(XII.31.) Kőrm. réndélét szaba lyőzza. 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A HIVATAL ELNEVEZÉSE, ADATAI 
 

1. A Hivatal élnévézé sé: Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal (tőva bbiakban: hivatal). 
 
2. A Hivatal szé khélyé: 6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. 
 
3. A Hivatal a llandő  kiréndéltsé gé: Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Tiszaszigéti 
Kiréndéltsé gé 
 
4. A kiréndéltsé g cí mé: 6756 Tiszaszigét Szént Antal té r 10. 
 
5. A Hivatal alapí tő  őkirata kélté, sza ma: Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété nék 
41/2013. (II.27.) Kt. sza mü  hata rőzata é s Tiszaszigét Kő zsé g Ké pvisélő -téstü lété nék 
14/2013. (II.27.) Kt. sza mü  hata rőzata 
 
6. A Hivatal alapí ta sa nak idő pőntja: 2013. ma rciüs 1. 
 
7. A Hivatal: 

a) sza mlasza ma: 12067008-00190442-00100003. 
b) sza mlavézétő jé: Raifféisén Bank Zrt. 
c) tő rzskő nyvi azőnősí tő  sza ma: 813365 
d) Adő sza ma: 15813365-2-06 
é) alaptévé kénysé gé: 8411 A ltala nős igazgata s 

 
8. A Hivatal jőga lla sa: ő na llő  jőgi szémé ly, ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  kő ltsé gvété si 
szérv 
 
9. A Hivatal ira nyí tő  szérvé: Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété 
 
10. A Hivatal illété késsé gi térü lété: Algyő  é s Tiszaszigét kő zigazgata si térü lété 
 



 
II. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 
A Hivatal élla tja a Magyarőrsza g hélyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. é vi CLXXXIX. 
tő rvé nybén é s vőnatkőző  égyé b jőgszaba lyőkban, hélyi réndélétékbén valamint a 
Ké pvisélő téstü léték hata rőzataiban sza ma ra méghata rőzőtt féladatőkat Algyő  é s 
Tiszaszigét télépü lé sék kő zigazgata si térü lété n. 
Mindézékén tü l a csőpőrtők, illétvé a kiréndéltsé g élla tja a pőlga rméstérék é s a jégyző  
a ltal méghata rőzőtt féladatőkat. 

 
 

III. A HIVATAL FELADATAI 
 
1. A hivatal alapvétő  féladata a pőlga rméstérék é s a jégyző  hata skő ré bé tartőző  
a llamigazgata si ü gyék inté zé sé, a dő nté sék szakmai élő ké szí té sé, a dő nté sék 
vé gréhajta sa nak szérvézé sé é s éllénő rzé sé, valamint ségí ti a ké pvisélő –téstü léték é s 
bizőttsa gaik, tőva bba  az a ltalük lé tréhőzőtt szérvék münka ja t, tőva bbi féladata a hélyi 
némzétisé gi ő nkőrma nyzatők tisztsé gvisélő i münka ja érédmé nyéssé gé nék élő ségí té sé. 
2. A hivatal a ké pvisélő –téstü léték tévé kénysé gé vél kapcsőlatban: 
a) szakmailag élő ké szí ti az ő nkőrma nyzati réndélét-térvézétékét, a téstü léti 
élő térjészté sékét, a hata rőzati javaslatőkat, valamint vizsga lja a tő rvé nyéssé gét,  
b) nyilva ntartja a ké pvisélő –téstü léték dő nté séit, 
c) szérvézi a ké pvisélő –téstü léték réndélkézé séinék vé gréhajta sa t, a vé gréhajta s 
éllénő rzé sé t, 
d) élla tja a ké pvisélő –téstü léték münka ja val kapcsőlatős égyé b nyilva ntarta si, 
ü gyvitéli, adminisztra ciő s féladatőkat. 
3.  A hivatal a ké pvisélő –téstü léték bizőttsa gai mü kő dé sé vél kapcsőlatban: 
a) biztősí tja a féladat jéllégé nék mégfélélő én a bizőttsa gők mü kő dé sé héz szü ksé gés 
ü gyvitéli félté télékét, 
b) szakmailag élő ké szí ti a bizőttsa gi élő térjészté sékét, jélénté st, bésza mőlő kat, égyé b 
anyagőkat, 
c) ta jé kőztata st nyü jt a bizőttsa gi kézdémé nyézé sék mégvalő sí ta si léhétő sé gé rő l, 
valamint szakmailag vé lémé nyézi a bizőttsa gőkhőz é rkéző  ké rélmékét, 
javaslatőkat, 
d) gőndőskődik a bizőttsa gi dő nté sék nyilva ntarta sa rő l, vé gréhajta sa rő l. 
4 A hivatal a ké pvisélő k münka ja nak ségí té sé é rdéké bén: 
a) élő ségí ti a ké pvisélő k jőgainak gyakőrla sa t, 
b) kő télés a ké pvisélő két a hivatal téljés münkaidéjé bén főgadni é s ré szé ré a szü ksé gés 
félvila gősí ta st mégadni, 
c) kő zrémü kő dik a ké pvisélő k ta jé kőztata sa nak mégszérvézé sé bén. 
5. A hivatal a pőlga rméstérék münka ja val kapcsőlatban: 
a) dő nté st ké szí t élő , szérvézi a vé gréhajta st, 
b) ségí ti a ké pvisélő –téstü léti münka val kapcsőlatős tisztsé gvisélő i tévé kénysé gét, 
c) nyilva ntartja a pőlga rméstérék dő nté séit. 
6. A hivatal a némzétisé gi ő nkőrma nyzatők tévé kénysé gé vél kapcsőlatban: 
a) szakmailag élő ké szí ti a téstü léti élő térjészté sékét, a hata rőzati javaslatőkat, 
valamint vizsga lja a tő rvé nyéssé gét, 
b) a némzétisé gi ő nkőrma nyzatők ü lé séinék jégyző kő nyvé t a jégyző  a ltal kijélő lt szémé ly 
vézéti, 



c) nyilva ntartja a némzétisé gi ő nkőrma nyzatők dő nté séit, 
d) szérvézi a némzétisé gi ő nkőrma nyzatők réndélkézé séinék vé gréhajta sa t, a 
vé gréhajta s éllénő rzé sé t, 
é) élla tja a némzétisé gi ő nkőrma nyzatők münka ja val kapcsőlatős égyé b nyilva ntarta si, 
ü gyvitéli, adminisztra ciő s féladatőkat. 
7. A hivatal az ő nkőrma nyzatők inté zmé nyéivél kapcsőlatős szérvézé si, ira nyí ta si, 
éllénő rzé si féladatők élla ta sa ban ré szt vész, szakmai ségí tő  tévé kénysé gét főlytat. 
a) A hivatal a pé nzü gyi, gazda lkőda si, vagyőnkézélé si, inté zmé nyi gazda lkőda s 
éllénő rzé si féladatők kő ré bén élla tja: 
- az inté zmé nyi térvézé s, bésza mőltata s, inté zmé nyi gazda lkőda s ira nyí ta sa t, 
- a bérüha za s, félü jí ta s élő ké szí té sé t, lébőnyőlí ta sa t, 
- a kő ltsé gvété si inté zmé nyék éllénő rzé sé t, az inté zmé ny sza mvitéli münka ja nak 
ira nyí ta sa t, 
- az ő nkőrma nyzat ingatlanvagyőna val, vagyőni é rdékéltsé géivél é s égyé b 
vagyőna val kapcsőlatős kő zgazdasa gi, pé nzü gyi, jőgi féladatőkat. 
b) A hivatal la tja él a gazda lkőda ssal kapcsőlatős féladatőkat az ala bbiak szérint la tja él: 
- a hivatal szé khélyé n  
 - Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata 
 - a kő ző s hivatal 
 - Sziva rva ny O vőda (Algyő , Kasté lykért ü. 17.),  
 - Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny (Algyő , Piac té r 17.), 
 - Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r (Algyő , Bü va r ü. 5.)  
- a kiréndéltsé gén: 
 - Tiszaszigét Kő zsé g O nkőrma nyzata 
 - Tiszaszigét Ciga ny Némzétisé gi O nkőrma nyzata (6756 Tiszaszigét, Ra kő czi ütca 
2.) tékintété bén. Az érrő l sző lő  méga llapőda sőkat a ké pvisélő -téstü léték kü lő n 
hata rőzattal hagyja k jő va . 
 

IV. 
A Polgármester, az Alpolgármester 

 
1. A közös önkormányzati hivatal székhely településének polgármestere 
(Polgármester) 
a) a ké pvisélő -téstü lét dő nté séi szérint é s saja t hata skő ré bén ira nyí tja a hivatalt; 
b) pa lya zat alapja n, hata rőzatlan idő ré kinévézi a jégyző t, aljégyző t, 
c) jégyző  javaslatainak figyélémbévé télé vél méghata rőzza a hivatal féladatait az 
ő nkőrma nyzati féladatők szérvézé sé bén, dő nté sék élő ké szí té sé bén, vé gréhajta sükban, 
d) a hata skő ré bé ütalt a llamigazgata si ü gyékbén, hatő sa gi jőgkő rbén dő nté sékét hőz, 
égyés hata skő réinék gyakőrla sa t a trüha zhatja az alpőlga rméstérré, jégyző ré, a hivatal 
ü gyinté ző jé ré, 
é) ira nyí ta si jőgőt gyakőről a hivatal félétt, énnék kérété bén élő térjészté st nyü jt bé a 
jégyző  javaslata ra a hivatal bélső  szérvézéti félé pí té sé nék, lé tsza ma nak, münkaréndjé nék 
é s ü gyfé lfőgada si réndjé nék méghata rőza sa ra a ké pvisélő -téstü létnék, 
f) gyakőrőlja a münka ltatő i jőgőkat a jégyző  tékintété bén, 
g) égyété rté si jőgőt gyakőről a hivatal kő ztisztvisélő jé, alkalmazőttja, kinévézé sé héz, 
bé rézé sé héz, vézétő i mégbí za sa hőz, félménté sé héz, vézétő i mégbí za sa nak 
visszavőna sa hőz é s jütalmaza sa hőz, 
h) égyéztétő  ta rgyala st hí v ő sszé a kiréndéltsé g szérinti pőlga rméstér indí tva nya ra a 
kézdémé nyézé stő l sza mí tőtt 8 napőn bélü l. 



 
2. A Pőlga rméstér hélyéttésí té sé ré, münka ja nak ségí té sé ré mégva lasztőtt 
Alpolgármester a Pőlga rméstér ira nyí ta sa val la tja él féladata t. 
3.  A Tiszaszigéti Kirendeltség polgármesterének égyété rté sé szü ksé gés a 
kiréndéltsé gén dőlgőző  kő ztisztvisélő k kinévézé sé héz, bé rézé sé héz, félménté sé héz, 
jütalmaza sa hőz. Vé lémé nyézé si jőga van a kiréndéltsé gékén az 
ü gyfé lfőgada s/ü gyfé lszőlga lat réndjé t illétő én. 
4. Az a llandő  kiréndéltsé g pőlga rméstéré nék hata skő ré bé tartőző  féladatőkat Tiszaszigét 
ő nkőrma nyzata nak szérvézéti é s mü kő dé si szaba lyzata tartalmazza. 
5. A jégyző t, a jégyző  javaslata ra az aljégyző t a hivatal szé khélyé szérinti télépü lé s 
pőlga rméstéré névézi ki pa lya zat alapja n hata rőzatlan idő ré. A pa lya zati félhí va s 
tartalma t a szé khélytélépü lé s pőlga rméstéré hata rőzza még é s gőndőskődik a 
kő zzé té télrő l. 
6. A hivatal lé tréhőza sa ra é s fénntarta sa ra méga llapődő  ő nkőrma nyzatők ké pvisélő -
téstü létéi dő nté sé alapja n ném kérü lt sőr pa lya zat kií ra sa ra jégyző i, aljégyző i a lla s 
bétő lté sé ré. A béőszta sőkbő l érédő  féladatőkat  Algyő  Nagykő zsé g Jégyző jé é s Aljégyző jé 
la tja él. 
 

V. 
Jegyző 

1. A Jegyző vézéti a hivatalt. 
2. A jégyző t az aljégyző  hélyéttésí ti, élla tja a jégyző  a ltal méghata rőzőtt féladatőkat. 
3. A jégyző i é s aljégyző i tisztsé g égyidéjü  bétő ltétlénsé gé, illétvé tartő s akada lyőztata sük 
ésété n a hivatal szé khélyé szérinti télépü lé s pőlga rméstéré a ltal mégbí zőtt hivatali 
kő ztisztvisélő  jőgősült a jégyző i féladatőkat – légféljébb hat hő napra - a jégyző i tisztsé g 
bétő lté sé ig, vagy a jégyző , aljégyző  akada lyőztata sa nak mégszü ntété sé ig élla tni. 
 
4. A Jégyző : 
a) dő nt a jőgszaba ly a ltal hata skő ré bé ütalt a llamigazgata si ü gyékbén; 
b) gyakőrőlja a münka ltatő i jőgőkat a hivatal kő ztisztvisélő i é s münkava llalő i 
tékintété bén, 
tőva bba  gyakőrőlja az égyé b münka ltatő i jőgőkat az aljégyző  tékintété bén; 
c) gőndőskődik a kő ző s hivatalt fénntartő  ő nkőrma nyzatők mü kő dé sé vél kapcsőlatős 
féladatők élla ta sa rő l; 
d) tana cskőza si jőggal vész ré szt a szé khélytélépü lé s szérinti ké pvisélő -téstü lét, a 
ké pvisélő téstü lét bizőttsa gainak ü lé sé n. A kiréndéltsé g ké pvisélő -téstü léti ü lé séin a 
kiréndéltsé g-vézétő  kő télés ré szt vénni; 
é) jélzi a ké pvisélő -téstü létéknék, azők szérvéinék é s a pőlga rméstéréknék, ha a 
dő nté sü k, mü kő dé sü k jőgszaba lysé rtő ; 
f) é vénté bésza mől a ké pvisélő -téstü létéknék a hivatal tévé kénysé gé rő l; 
g) dő nté sré élő ké szí ti a pőlga rméstérék hata skő ré bé tartőző  a llamigazgata si ü gyékét; 
h) dő nt a hata skő ré bé ütalt ő nkőrma nyzati é s ő nkőrma nyzati hatő sa gi ü gyékbén; 
i) a hata skő ré bé tartőző  ü gyékbén szaba lyőzza a kiadma nyőza s réndjé t. 
j) a kiréndéltsé g tévé kénysé gé rő l é vénké nt bésza mőlő t ké szí t a kiréndéltsé gék 
ké pvisélő téstü létéi élé . 
 
 
 
 



VI. A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

A Hivatal kő ztisztvisélő i lé tsza ma:   24 fő   
Mt. hata lya ala  tartőző :    1 fő  

 
A Hivatal szérvézéti félé pí té sé: 
Törzshivatal 

a) Jegyző 
b) Aljegyző 
c) Jegyzői titkárság:   - jégyző i référéns, 
     - szémé lyü gyi élő adő , 
     - titka rsa gi référéns, 
     - gépkocsivezető (önkormányzati létszám-Mt.) 
     - takarító – (önkormányzati létszám-Mt.) 
          
d) Pénzügyi és Adócsoport   - csőpőrtvézétő  

- kő nyvélő  (2), 
     - pé nzü gyi élő adő  (2)  
     - pé nzta rős, 
     - adő ü gyi élő adő   
     - 1 fő önkormányzati létszám 
 
e) Igazgatási és Szociális Csoport: - szőcia lis élő adő , 
     - igazgata si élő adő , 
     - iktatő  
     
f) Fejlesztési Csoport:   - csőpőrtvézétő  

- mü szaki élő adő  (2) 
    - pa lya zati référéns   
 

g) Üzemeltetési Csoport:   - csőpőrtvézétő  
- mü szaki élő adő  (Mt.) 
- mezőőr (2) – (önkormányzati létszám)-Kjt. 

Kirendeltség 
a) Kirendeltségvezető 
b) Ügyintézők 3 fő: 

- pé nzü gyi élő adő  
- szőcia lis é s igazgata si élő adő  
- adő ü gyi élő adő  
-  

1. A Jégyző i titka rsa g kő zvétlén ira nyí ta sa t a jégyző , az Igazgata si é s Szőcia lis 
Csőpőrt kő zvétlén ira nyí ta sa t az aljégyző , a Kiréndéltsé g kő zvétlén ira nyí ta sa t a 
kiréndéltsé g-vézétő , a csőpőrtők kő zvétlén ira nyí ta sa t a csőpőrtvézétő k la tja k él. 
Az aljégyző , a kiréndéltsé g-vézétő  é s a csőpőrtvézétő k a jégyző  kő zvétlén 
ira nyí ta sa alatt a llnak.  

 
2. A szérvézéti égysé gék vézétő i tévé kénysé gi kő rü kbén ütasí ta st é s éllénő rzé si 

jőgőt gyakőrőlnak a szérvézétilég kő zvétlénü l hőzza jük tartőző  münkata rsak 



félétt, bésza mőltatja k ő két münka jükrő l, béléé rtvé az ő nkőrma nyzat azőn 
dőlgőző it, akik szérvézétilég a Hivatal égysé géihéz tartőznak. 
 

3. A ké pvisélő -téstü lét bizőttsa gainak tévé kénysé gé t, a hivatalnak a jégyző  a ltal 
kijélő lt münkata rsai, bizőttsa gi référénské nt ségí tik. A bizőttsa gi référéns 
féladatait a bizőttsa gi élő térjészté sék élő ké szí té sé vél, a hata ridő k mégtarta sa val, 
a vé gréhajta s éllénő rzé sé vél, a bizőttsa gi ü lé sék jégyző kő nyvéinék élké szí té sé vél 
kapcsőlatban a jégyző  ütasí ta sban, é s münkakő ri léí ra sban szaba lyőzza. 
 

A Hivatal szérvézéti a bra ja t az 2. sza mü  fü ggélé k tartalmazza. 
 
 

VII. A HIVATAL MŰKÖDÉSE 
 
1. A hivatal valaménnyi kő ztisztvisélő jé nék alapvétő  féladata a kültüra lt ü gyfé lfőgada s az 
ü gyfélék a llamigazgata si, hatő sa gi ü gyéinék tő rvé nyés, győrs inté zé sé, szakszérü  
ta jé kőztata s nyü jta sa.  
2. A kő ztisztvisélő  féladatait a kő z, é rdéké bén a jőgszaba lyőknak é s az ira nyí tő  téstü lét 
dő nté séinék mégfélélő én szakszérü én kő télés élla tni. 
 
3. Az ü gyinté ző k félélő sék a saja t tévé kénysé gü ké rt é s münkatérü létü kő n a tő rvé nyéssé g 
bétarta sa é rt. 
4. A Hivatal szérvézéti égysé géi tévé kénysé gü k sőra n égyü ttmü kő dé sré kő télézétték. A 
féladatkő rü kbé tartőző , dé ma s szérvézéti égysé g féladata t is é rintő  ü gyékbén az 
é rdékélték égyéztétvé kő télésék élja rni. 
 
5. A Hivatal székhelyén ügyfélfogadás rendje: 
 

Hé tfő : 8-15 ő ra kő ző tt 
Szérda: 8-17 ő ra kő ző tt 
Pé nték: 8-12 ő ra kő ző tt 
 

A Pé nzta r nyitva tarta sa: 
Hé tfő : 9-12 ő ra, valamint 13-15 kő ző tt 
Szérda: 9-12 ő ra, valamint 13-17 ő ra kő ző tt 
Pé nték: 9-12 ő ra kő ző tt 

6. A Hivatal munkarendje székhelyén: 
Hé tfő :   7.30.-15.30. 
Kédd:   7.30.-15.30.  
Szérda:  7.30.-17.30. 
Csü tő rtő k::                 7.30.-15.30. 
Pé nték:                       7.30.-13.30. 
A münkakő zi szü nét idő tartama égysé gésén 30 pérc, mélyét 12-13 ő ra kő ző tt léhét 
igé nybé vénni.  
 
7.  A Kirendeltség munkarendje, ügyfélfogadás rendje:  
 
Hé tfő :   8.00.-16.00. 
Kédd:   8.00.-16.00. –ü gyfé lfőgada s szü nétél  



Szérda:  8.00.-17.30. 
Csü tő rtő k::                 8.00.-16.00. 
Pé nték:                       8.00.-12.00. 
 
A munkaközi szünet időtartama égysé gésén 30 pérc, mélyét 12,00 ő ra tő l - 12,30 
pércig léhét igé nybé vénni.  
 
A polgármester ügyfélfogadása :  
Pé nték:    8.00.-12.00. 
A kirendeltség-vezető ügyfélfogadása:  
Hé tfő :              8.00.-15.00. 
Szérda:                       8.00.-17.00 
 
8 .Az é rtékézléték réndjé 
A hivatali münka haté kőnysa ga nak nő vélé sé, a féladatők méghata rőza sa, mégőszta sa, 
téljésí té sü k éllénő rzé sé vézétő i é rtékézlétén, hivatali é s szérvézéti égysé g szintü  
münkaé rtékézlétén tő rté nik. 
 A vézétő i é s a münkaé rtékézléték té ma i kü lő nő sén: az idő szérü  vézété si féladatők 
méghata rőza sa, ü j féladatők indí ta sa, a féladatők vé gréhajta sa é rt félélő s szémé lyék, 
illétvé szérvézéték kijélő lé sé, a vé gréhajta s éllénő rzé sé é s é rté kélé sé, a münkavé gzé s 
kőőrdina la sa, priőrita sők méghata rőza sa, a dő nté sék élő ké szí té sé, a féladatők 
vé gréhajta sa félté téléinék biztősí ta sa, münkamő dszérék féjlészté sé, kőnfliktüsők 
félőlda sa. 
A vézétő i é rtékézlétét a pőlga rméstér, hivatali münkaé rtékézlétét a jégyző , a szérvézéti 
égysé g szintü  münkaé rtékézlétét a szérvézéti égysé g vézétő jé hí vja ő sszé é s vézéti. 
 A vézétő i é rtékézlét ré sztvévő i: szé khélyén a pőlga rméstér, alpőlga rméstér, jégyző , 
aljégyző , csőpőrtvézétő k, é s a szü ksé g szérint méghí vőttak, illétvé a kiréndéltsé gén a 
pőlga rméstér, kiréndéltsé g-vézétő  é s szü ksé g szérint méghí vőttak. 
 
9. Kiadma nyőza s réndjé: 

A hivatalban a pőlga rméstér, illétvé a jégyző  a hata skő rü kbé tartőző  ü gyékbén 
szaba lyőzza k a kiadma nyőza s réndjé t. 

A kiadma nyőza si jőg az ü gybén tő rté nő  é rdémi dő nté sré ad félhatalmaza st. A 
kiadma nyőza si jőg maga ban főglalja az é rdémi dő nté st, a dő nté s kialakí ta sa nak, valamint 
az ü gyirat iratta rba hélyézé sé nék jőga t. A kiadma nyőzőtt irat tartalma é rt é s alakisa ga é rt 
a kiadma nyőző  félélő s. 
Az í ra sbéli inté zkédé s (kiadma ny) ala í ra sa a kiadma nyőza s. A kiadma nyőző  az 
inté zkédé st (térvézété t) saja t kézü lég í rja ala  (né vbé lyégző  ném haszna lhatő ), 
kéltézé ssél é s az ala í ra s méllétt balőldalt az a ltala haszna lt hivatalős bé lyégző  
lényőmata val la tja él. 
Kü lső  szérvhéz, vagy szémé lyhéz iratőt, kiadma nyt csak az adőtt ü gybén kiadma nyőza si 
jőggal réndélkéző  ala í ra sa val (kü lső  kiadma nyőza s) léhét tőva bbí tani, kiadni. Kü lső  
kiadma nynak minő sü l a hivatal kő ztisztvisélő i, é s münkava llalő i ré szé ré a münka ltatő i 
jőgkő rbén kiadma nyőzőtt é s a tadőtt irat is. 
Az a trüha zőtt kiadma nyőza si jőg tőva bb ném déléga lhatő . Az a trüha za s ném é rinti a 
hata skő r jőgősültja nak szémé lyé t é s félélő ssé gé t. 
 

 
 



10. Kő télézéttsé gva llala s, éllénjégyzé s, é rvé nyésí té s: 
A fénntartő  ő nkőrma nyzatők é s a Hivatal méghata rőzőtt féladataira mégtérvézétt 
é s jő va hagyőtt kő ltsé gvété si élő ira nyzatők térhé ré léhét kő télézéttsé gét va llalni, 
figyélémbé vé vé a Ké pvisélő -téstü lét a ltal é vkő zbén élfőgadőtt mő dősí ta sőkat is. 

 A kő télézéttsé g va llala s é s ütalva nyőza s réndjé t kü lő n szaba lyzatők tartalmazza k, 
a  fénntartő  ő nkőrma nyzatőkra, valamint a hivatalra kü lő n-kü lő n. 

 
11. A Hivatal ké pvisélété: 

A Hivatalt – a jőgi ké pvisélét kivé télé vél – a jégyző  ké pviséli. A jégyző  ta vőllé té 
ésété n az aljégyző , vagy a jégyző  a ltal kijélő lt szémé ly ké pviséli a Hivatalt. 

 
12. A Hivatal ü gyiratkézélé sé: 

A Hivatala nak iratkézélé si szaba lyzata tartalmazza a Hivatal ü gyiratkézélé sé t.  
 
13. Bé lyégző k léí ra sa, haszna lata: 
a) A hivatal a ltal haszna lt bé lyégző k haszna lata nak réndjé kü lő n jégyző i ütasí ta sban 
kérü l szaba lyőza sra. 
b) Azőkrő l a bé lyégző krő l, amélyékén a Magyar Kő zta rsasa g cí méré van (hivatalős 
bé lyégző ) vagy amélyékré né zvé azt élréndélté k, nyilva ntarta st kéll vézétni. A 
nyilva ntarta s vézété sé rő l a jégyző  a ltal kijélő lt szémé ly gőndőskődik. Hivatalős bé lyégző t 
csak a légszü ksé gésébb sza mban szabad főrgalőmban tartani. 
c) A nyilva ntarta snak a kő vétkéző két kéll tartalmaznia: 
- sőrsza mőt, 
- a bé lyégző  lényőmata t, 
- a bé lyégző  kiada sa nak napja t, 
- a bé lyégző t haszna lő  szérvézéti égysé g névé t, 
- a bé lyégző t ő rző , illétő lég a haszna latra jőgősült dőlgőző  névé t é s az a tvé télt igazőlő  
ala í ra sa t. 
d) Mégszü nt szérv bé lyégző it é s az avült bé lyégző két a lévé lta rakra vőnatkőző  szaba lyők 
szérint kéll kézélni, nyilva ntartani é s mégsémmisí téni. 
é) A bé lyégző haszna lattal kapcsőlatős szaba lyők mégtarta sa rő l é s éllénő rzé sé rő l a 
jégyző  légala bb ké té vénté gőndőskődik. 
 
14. Hélyéttésí té s réndjé: 
a) Az a llandő  hélyéttésí té s réndjé a kő vétkéző : 
- A jégyző  az aljégyző t jélő li ki hélyéttésé nék, illétvé az V. féjézétbén főglaltak szérint 
tő rté nik hélyéttésí té sé, 
- a szérvézéti égysé g vézétő k hélyéttésé t a jégyző  a ltal mégjélő lt szémé ly la tja él, 
- az ü gyinté ző k a münkakő ri léí ra sükban főglaltak szérint hélyéttésí tik égyma st. 
b) A hélyéttésí té st élla tő  szémé ly a hélyéttésí té st kő vétő én a hélyéttésí tétt vézétő t 
mindén lé nyégés ésémé nyrő l, a münkavé gzé s kő rü lmé nyéirő l ré szlétésén ta jé kőztatni 
kő télés. 
c) A hélyéttésí tő t a hélyéttésí té s sőra n hőzőtt inté zkédé sé rt, vé gzétt tévé kénysé gé rt 
ügyanaz a félélő ssé g térhéli, mint akit hélyéttésí t. 
 
15. A münkakő r a tada s-a tvé télé nék réndjé: 
 Münkakő r a tada s-a tvé télé ré a jégyző  a ltal méghata rőzőtt kő rbén é s szémé lyi 
va ltőza s  ésété n kérü l sőr. 

A münkakő rt, a münkakő r élla ta sa ra kinévézétt ü j kő ztisztvisélő nék vagy a 



münkakő r hélyéttésí té sé vél mégbí zőtt kő ztisztvisélő nék kéll a tadni, ü j kinévézé s 
vagy hélyéttésí té si mégbí za s hia nya ban a münkakő r a kő zvétlén vézétő nék kéll 
a tadni. 
A münkakő r a tada s-a tvé télé t jégyző kő nyvbén kéll rő gzí téni. A jégyző kő nyvnék 
tartalmaznia kéll:  

a) az a tada s-a tvé tél hélyé t, idő pőntja t, ta rgya t, 
b) az a tada sra kérü lő  münkakő r szakmai féladatait, a vőnatkőző  münkakő ri 

léí ra st, 
c) a főlyamatban lé vő  főntősabb féladatők félsőrőla sa t é s az azők 

vé gréhajta sa nak hélyzété ré vőnatkőző  adatőkat, a szü ksé gés tééndő krő l 
valő  ta jé kőztata st, 

d) az a tada sra kérü lő  iratanyagőkat, lélta ri ta rgyak jégyzé ké t, 
e) az a tadő nak é s az a tvévő nék a jégyző kő nyv tartalma val, méga llapí ta saival 

kapcsőlatős ésétlégés é szrévé téléit, méga llapí ta sait. 
 
A münkakő r a tada s-a tvé tél jégyző kő nyvé t ha rőm pé lda nyban kéll élké szí téni, az 
a tadő  é s a tvévő  kő ztisztvisélő , valamint a kő zvétlén münkahélyi vézétő jü k í rja ala . 
A jégyző kő nyv égy-égy pé lda nya t, a münkakő rt a tadő  é s a tvévő  kő ztisztvisélő k, 
valamint a kő zvétlén vézétő  kapja k. 

 
16. A szabadsa g igé nybévé télé nék réndjé: 

A szabadsa gőt a Hivatal mü kő dő ké péssé gé nék figyélémbévé télé vél, az 
ésédé késsé g é vé bén kél kiadni a jégyző  a ltal jő va hagyőtt szabadsa gőla si térv 
alapja n. 

 
17. Münka ltatő i jőgők gyakőrla sa: 
 
A jégyző  gyakőrőlja a münka ltatő i jőgőkat a hivatal kő ztisztvisélő i é s münkava llalő i 
tékintété bén, é s gyakőrőlja az égyé b münka ltatő i jőgőkat az aljégyző  é s az ő nkőrma nyzat 
hivatalhőz réndélt dőlgőző i tékintété bén. 
 A hivatal szé khélyé szérinti télépü lé s pőlga rméstéré a ké pvisélő -téstü léték dő nté séi 
alapja n é s saja t hata skő rbén ira nyí tja a hivatalt. 
A szérvézéti égysé gék vézétő i a jélén SZMSZ szérint méghata rőzőtt münka ltatő i 
ré szjőgősí tva nyőkat gyakőrőlnak. 
A münka ltatő i jőgők é s ré szjőgősí tva nyők gyakőrla sa az ala bbiak szérint tő rté nik: 
a) a jégyző  tékintété bén a münka ltatő i jőgőkat a szé khély télépü lé s pőlga rméstéré 
gyakőrőlja, 
b) az aljégyző  tékintété bén az égyé b münka ltatő i jőgőkat a jégyző  gyakőrőlja, 
c) a szérvézéti égysé gék vézétő i tékintété bén valaménnyi münka ltatő i jőgőt a jégyző  
gyakőről azzal, hőgy é münkakő rbé tő rté nő  kinévézé shéz, félménté shéz, valamint a 
jütalmaza shőz a szé khélyén dőlgőző  vézétő k tékintété bén a szé khély szérinti 
pőlga rméstér, a kiréndéltsé g-vézétő  tékintété bén a kiréndéltsé g szérinti pőlga rméstér 
égyété rté sé szü ksé gés, 
d) az ü gyinté ző k, alkalmazőttak tékintété bén a kinévézé s, félménté s, bé rézé s, vézétő i 
mégbí za s ada sa, annak visszavőna sa, a jütalmaza s a jégyző  hata skő ré bé tartőzik, a 
pőlga rméstér égyété rté si jőga nak gyakőrla sa val. A kiréndéltsé gén dőlgőző  ü gyinté ző k 
ésété bén a kiréndéltsé g pőlga rméstéré nék égyété rté sé vél.  

 
 



VII. A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK A FELADATAI 
 
1.  A Hivatal szérvézéti égysé gé é lé n a llő , hata rőzatlan idő ré mégbí zőtt vézétő k, az 
égysé ghéz csőpőrtősí tőtt féladatők szí nvőnalas szakmai élla ta sa rő l gőndőskődnak. 
2.  A vézétő k félélő sék az irőda n bélü li haté kőny é s cé lszérü  münkamégőszta sé rt, a 
féladatők győrs, szakszérü  é s tő rvé nyés élla ta sa é rt, az érédmé nyés münka é rt. 
3.  A vézétő k fő bb a ltala nős féladatai: 
a) méghata rőzza é s éllénő rzi dőlgőző inak münka ja t, élké szí ti a münkakő ri léí ra sőkat, 
valamint azőkat aktüaliza lja, 
b) gőndőskődik a ké pvisélő –téstü lét é s bizőttsa gai, illétvé a kisébbsé gi ő nkőrma nyzat 
münka ja nak szakmai ségí té sé rő l, élő ké szí ti az élő térjészté sékét, réndélét-térvézétékét 
é s égyé b anyagőkat, félélő s azők szakmai é s jőgi mégalapőzőttsa ga é rt, 
c) gőndőskődik mindazőn szakféladatők élla ta sa rő l, amélyékré a ké pvisélő –téstü lét, a 
pőlga rméstér é s a jégyző  ütasí tja k, 
d) a pőlga rméstérnék, a jégyző nék bésza mől az égysé gmünka ja rő l, 
é) ré szt vész a vézétő i mégbészé lé sékén, ahől ta jé kőztata st ad az aktüa lis ü gyékrő l, 
f) szü ksé g szérint, dé légala bb havőnta münkaé rtékézlétét tart a béősztőtt münkata rsak 
ré szé ré, 
g) gőndőskődik a szakszérü  ü gyinté zé s é s szaba lyszérü  ü gyiratkézélé s mégvalő sí ta sa rő l, 
h) javaslatőt tész a jégyző nék a béősztőtt dőlgőző it é rintő  münka ltatő i inté zkédé séivél 
kapcsőlatban, valamint a szémé lyi félté télék kialakí ta sa ra, 
i) égyü ttmü kő dik a Hivatal ma s égysé géivél, 
j) féladatkő ré bén kapcsőlatőt tart az ő nkőrma nyzati inté zmé nyék vézétő ivél, 
k) élvé gzi az irőda kő ztisztvisélő inék vőnatkőza sa ban a minő sí té sék, a 
téljésí tmé nykő vétélmé nyék méga llapí ta sa é s a téljésí tmé nyé rté kélé s élő ké szí té sé t 
 

4. Kiréndéltsé g-vézétő  az 1-3. pőntőn tü lménő én 
a) mégszérvézi é s kő zrémü kő dik a kiréndéltsé g ü gyfé lfőgada sa ban 
b) a kiréndéltsé gré é rkéző  ü gyiratőkat szigna lja, 
c) élla tja a kiadma nyőza si réndbén szaba lyőzőtt jőgkő rő két 
d) ala í rja a kiréndéltsé gén ké szü lő  kő ltsé gvété si bésza mőlő kat, ütalva nyőzza a 
kiréndéltsé g mü kő dé sé tékintété bén félmérü lő  té télékét 
é) Tiszaszigét Kő zsé g Ké pvisélő -téstü lété nék ü lé séiré élő térjészté st ké szí t, illétvé 
tő rvé nyéssé gi szémpőntbő l vé lémé nyézi azőkat 
f) Tiszaszigét Kő zsé g Ké pvisélő -téstü lété nék SZMSZ-é szérint ja r él a réndéléték, 
jégyző kő nyvék ala í ra sa tékintété bén 
g) a Mő tv. 86. § (1)-(2) bék. alapja n ré szt vész Tiszaszigét Kő zsé g Ké pvisélő -téstü lété nék 
ü lé séin 
 
5. A hivatal féladatait a dő nté sék élő ké szí té sé bén é s vé gréhajta sa ban 
a) a hivatal SZMSZ 3. sza mü  fü ggélé kéké nt a féladat é s hata skő ri jégyzé k tartalmazza; 
b) a pőlga rméstér é s a jégyző  szü ksé g szérint, dé a ltala ban a héténté mégtartőtt vézétő i 
é rtékézlétén hata rőzza még; 
c) a jégyző  szü ksé g szérint hivatali münkaé rtékézlétén hata rőzza még; 
d) a szérvézéti égysé g vézétő  a szü ksé g szérint mégtartőtt münkaé rtékézlétén hata rőzza 
még. 
 
 
 
 



 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A hivatal SZMSZ-é nék hata lya kitérjéd a hivatal szérvézéti égysé géiré é s 
valaménnyi hivatali dőlgőző ra, illétvé az ő nkőrma nyzat a ltal a hivatalhőz réndélt 
dőlgőző kra. 

2. A Hivatal SZMSZ-é a ké pvisélő -téstü léték jő va hagya sa val lé p hata lyba. 
 
 

A Hivatal SZMSZ függelékeinek felsorolása: 
1. sza mü  Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Alapí tő  Okirata 
2. sza mü  Szérvézéti a bra 
3. sza mü  A féladat é s hata skő rő k jégyzé ké 
4. sza mü  Egyés vagyőnnyilatkőzat-té téli kő télézéttsé gékrő l sző lő  2007. é vi CLII. 
tő rvé nyalapja n vagyőnnyilatkőzat-té télré kő télézétt münkakő rő k é s élja ra si szaba lyzat 
 
Algyő , 2013. ……………………….. 
 
 
 
 
 
        dr. Varga Ildikő  
              jégyző  
 
 
 
ZA RADE K: 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 156/2013.(V.29.) Kt. hata rőzata val 
Tiszaszigét Kő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a ……….. hata rőzata val 
jő va hagyta. 
 
 
  



3. sz. fü ggélé k 
Féladat é s hata skő rő k jégyzé ké 

 
I. Törzshivatal 
A/B Jegyzői/Aljegyzői feladatok: 

- a Hivatal vézété sé, éllénő rzé sé, szakmai ségí té sé, münka ltatő i jőgők gyakőrla sa, 
- a Ké pvisélő -téstü lét, a bizőttsa gők é s a tisztsé gvisélő k münka ja t ségí tő  szérvézé si, 

jőgi, adminisztra ciő s féladatők, 
- élő térjészté sék ké szí té sé, 
- réndélét térvézét ké szí té sé, 
- tő rvé nyéssé gi szémpőntbő l vé lémé nyézi az élő térjészté sékét, hata rőzatőkat é s 

réndélét térvézétékét, 
- jőgi ségí tsé g nyü jta s a csőpőrtők ré szé ré az élő térjészté sék élő ké szí té sé bén, 
- gőndőskődik a Ké pvisélő -téstü léti ü lé sék élő ké szí té sé rő l, a Ké pvisélő -téstü léti 

tagők ré szé ré az anyagők éljüttata sa rő l é s ma s méghí vőttak ré szé ré tő rté nő  
élkü ldé sé rő l, 

- ő sszéa llí tja a Ké pvisélő -téstü léti ü lé s jégyző kő nyvé t, élké szí ti a hata rőzatőkat, 
gőndőskődik az é rintéttéknék valő  élkü ldé sé rő l, 

- gőndőskődik a Ké pvisélő -téstü léti é s a bizőttsa gi jégyző kő nyvék élkü ldé sé rő l a 
Csőngra d Mégyéi Kőrma nyhivatalnak, figyéli a hata ridő k bétarta sa t, 

- ő rzi a Ké pvisélő -téstü léti ü lé s jégyző kő nyvéit, 
- szérző dé sék éllénjégyzé sé,  
- kő zméghallgata s mégszérvézé sé, 
- va laszta sők, né pszavaza s élő ké szí té sé, lébőnyőlí ta sa, 
- inté zmé nyvézétő kkél valő  kapcsőlattarta s, 
- élja r a birtőkvita s ü gyékbén, 
- kéréskédélmi hatő sa gi ü gyékbén élja r, 
- téléphély-éngédé lyézé si ü gyékbén élja r, 
- bé rléti szérző dé sék, ada své téli szérző dé sék élő ké szí té sé, bé rlaka sőkkal 

kapcsőlatős ü gyék bőnyőlí ta sa 
- ő nkőrma nyzati tülajdőnü  gazdasa gi ta rsasa gőkkal ő sszéfü ggő  féladatők 
- hata lyős réndéléték mő dősí ta sai, égysé gés szérkézétbé főglala sa, azők 

nyilva ntarta sa, 
- hivatal takarí ta sa nak mégszérvézé sé, 
- élla tja a kő ztérü lét-haszna lattal kapcsőlatős féladatőkat, 

 
C/ Titkársági feladatok: 

- kő zlő nyő k gyü jté sé, nyilva ntarta sa, 
- napi pősta bőnta sa, szé tőszta sa, 
- téstü léti ü lé sék jégyző kő nyvéinék élké szí té sé, réndéléték, hata rőzatők 

tőva bbí ta sa a ké pvisélő knék, 
- téstü léti anyag nyilva ntarta sa, 
- kapcsőlatőt tart az ő nkőrma nyzati inté zmé nyékkél, civil szérvézétékkél, 

lakőssa ggal, mé dia val, 
- prőtőkőll tévé kénysé g szérvézé sé, 
- réndézvé nyék szérvézé sé, 
- sajtő tévé kénysé g. 

 
 



Ella tő i féladatők: 
- irődaszérék igé nylé sé, va sa rla sa, 
- a hivatal dőlőgi kiada sa t térhélő  va sa rla sők, 
- Ké pvisélő -téstü léti ü lé sékré anyagbészérzé s, 
- parkőlő jégyék bészérzé sé, kiada sa, 
- szakkő nyvék, kő zlő nyő k, szaklapők, főlyő iratők igé ny szérinti bészérzé sé, 
- gé pék, észkő ző k réndszérés karbantarta sa, javí ttata s mégszérvézé sé 
- a gé pkőcsivézétő  münka ja nak szérvézé sé, ü tvőnalak égyéztété sé, 

 
Hüma npőlitikai féladatők: 

- szémé lyü gy (pőlga rméstér, alpőlga rméstér, tő rzshivatal, az ő nkőrma nyzat 
hivatalhőz réndélt dőlgőző i, é s az inté zmé nyvézétő k), 

- münkaü gy (tő rzshivatal é s az inté zmé nyék), 
- hüma npőlitika (tőva bbké pzé sék nyilva ntarta sa, vézété sé), 
- gé pja rmü  ü gyinté zé s, nyilva ntarta s, élsza mőla s, 
- szabadsa gők vézété sé, nyilva ntarta sa, 
- jélénlé ti í vék éllénő rzé sé, 
- vagyőnnyilatkőzatők nyilva ntarta sa, kézélé sé (kő ztisztvisélő k, ké pvisélő k), 
- ké pvisélő kkél kapcsőlatős mégbí za sők élké szí té sé, 
- kapcsőlattarta s a MEP-él, Egé szsé gpé nzta rakkal, Nyügdí jpé nzta rakkal, 

Münkaü gyi Kő zpőnttal, MA K-kal, 
- inté zmé nyvézétő i vagy ma s a lla shélyék pa lya ztata sa val kapcsőlatős élja ra sők, 
- őrvősi alkalmassa gi vizsga lat mégszérvézé sé, 
- münkava llalő i adő za ssal kapcsőlatős féladatők, 
- élla tja a hélyi főglalkőztata s pőlitika val kapcsőlatős ő nkőrma nyzati féladatőkat, 
- élla tja az égé szsé gü gyi igazgata si féladatőkat. 
- gőndőskődik a münkavé délémrő l é s a szé khélyé pü lét tü zvé délmé rő l. 
- Jőgi é s Ü gyréndi Bizőttsa g adminisztratí v féladatainak élla ta sa. 
 

Infőrmatikai féladatők: 
- sza mí ta stéchnikai réndszérék figyélémmél kí sé ré sé, kőrszérü sí té sé, 
- hivatal dőlgőző i sza mí tő gé pés münka ja nak ségí té sé, 
- ü j sza mí tő gé pés prőgramők bévézété sé nék ségí té sé szü ksé g szérint őktata sa, 
- va laszta skőr, né pszavaza skőr a sza mí ta stéchnikai ha tté r biztősí ta sa, 
- adatkézélé s, archiva la s, infőrmatikai vé délém élla ta sa.  

 
D/ Adó és Pénzügyi Csoport: 
 

- élő ké szí ti é s vé gréhajtja (a vé gréhajta st éllénő rzi) a pőlga rméstér é s a jégyző  
hata skő ré bé tartőző  ü gyékét, 

- kő zrémü kő dik a Ké pvisélő -téstü lét gazdasa gi prőgramja nak élő ké szí té sé bén, 
vé gréhajta sa ban, 

- élő ké szí ti az é vés kő ltsé gvété si kőncépciő t, javaslatőt, kő ltsé gvété si réndélétét, 
- kő zrémü kő dik a jő va hagyőtt kő ltsé gvété si réndélét vé gréhajta sa ban, 
- gőndőskődik az inté zmé nyék pé nzélla ta sa rő l, 
- élő ké szí ti a kő ltsé gvété si réndélét é vkő zi mő dősí ta sa t, 
- ő sszéa llí tja az é vés, fé lé vés, ha rőmnégyéd é vés kő ltsé gvété si bésza mőlő kat, 
- réndszérésén infőrma ciő t szőlga ltat az O nkőrma nyzat kő ltsé gvété si 

gazda lkőda sa rő l, 



- élla tja a ném ő na llő  gazda lkőda si jőgkő rü  inté zmé nyék téljés kő rü  gazda lkőda si 
féladatait, 

- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi sza mvitéli réndjé nék 
kialakí ta sa ban, élla tja énnék féladatait, 

- élő ké szí ti az ő nkőrma nyzat é s inté zmé nyéi é vés kő ltsé gvété si pé nzmaradva ny 
méga llapí ta sa t, 

- adatőkat szőlga ltat az inté zmé nyi tő rzsadatta r főlyamatős karbantarta sa hőz, 
- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat hitélfélvé télé bén, 
- szü ksé g szérint javaslatőt tész az a tménéti gazda lkőda sra vőnatkőző  szaba lyőkra, 
- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat a ltal alapí tőtt gazda lkőda si szérvék 

éllénő rzé sé bén, 
- gőndőskődik az idéiglénésén szabad pé nzészkő ző k kamatőző  bété tké nt valő  

élhélyézé sé rő l, 
- élő ké szí ti a pé nzinté zéttél kő téndő  szérző dé sékét, 
- gőndőskődik az ő nkőrma nyzat gazda lkőda sa val ő sszéfü ggő  őpératí v, analitiküs 

sza mvitéli nyilva ntarta sők vézété sé rő l, 
- élla tja a ha zipé nzta rral ő sszéfü ggő  féladatőkat, 
- biztősí tja az ő nkőrma nyzatőt mégillétő  bévé télék bészédé sé t, 
- nyilva ntartja é s kézéli az ő nkőrma nyzat tülajdőna ban lé vő  vagyőnta rgyakat, 
- gőndőskődik a tülajdőnba tartőző  vagyőn nyilva ntarta sa rő l, lélta rőza sa rő l, a 

ké szlétgazda lkőda sa rő l, 
- élla tja a hivatali infőrma ciő s réndszér kialakí ta sa val é s mü kő dtété sé vél 

kapcsőlatős féladatőkat, 
- élja r a hélyi adő k, a gé pja rmü adő , tőva bba  az adő k mő dja ra béhajtandő  

kő ztartőza sők ü gyé bén, 
- kő zrémü kő dik a hélyi adő rő l sző lő  réndélét élő ké szí té sé bén 
- élla tja a Pé nzü gyi é s Hüma n Bizőttsa g adminisztra ciő ja t 
- kapcsőlatőt tart a Magyar A llamkincsta rral, 
- kő zrémü kő dik a pé nzü gyi kintlé vő sé gék béhajta sa ban, 
- gőndőskődik az ingatlan vagyőnkatasztér vézété sé rő l. 

 
E/. Igazgatási és Szociális Csoport: 
 

- élő ké szí ti, vé gréhajtja a pőlga rméstér é s a jégyző  hata skő ré bé tartőző  ü gyékét, 
- élla tja a hivatali iktata si, ü gyirat-kézélé si féladatait, 
- sza mí tő gé pés nyilva ntarta ssal vézéti a lakcí m é s né péssé g nyilva ntarta st, 
- gőndőskődik az anyakő nyvi igazgata srő l, 
- ré szt vész a hagyaté ki ü gyékkél kapcsőlatős élja ra sban, 
- élla tja a szőcia lis é s gyérmékvé délémmél kapcsőlatős ü gyinté zé st, 
- élő ké szí ti a pőlga rméstér hata skő ré bé tartőző  szőcia lis ő nkőrma nyzati hatő sa gi 

ü gyékét, 
- élla tja a hirdétmé nyékkél kapcsőlatős féladatkő rt, 
- tala lt ta rgyakkal kapcsőlatős ü gyinté zé s 
- élla tja az ő nkőrma nyzat hata skő ré bé tartőző  va laszta ssal kapcsőlatős féladatőkat, 
- kia llí tja a hatő sa gi bizőnyí tva nyőkat, hatő sa gi éllénő rzé sékét vé géz 
- élla tja a kő zőktata si, kő zmü vélő dé si, tőva bba  ma s kültüra lis tévé kénysé gékkél 

kapcsőlatős igazgata si féladatőkat, 
- kő zrémü kő dik a gyérmék-, ifjü sa gvé délmi ü gyék hélyi kőőrdina la sa ban 

 



F/. Fejlesztési Csoport: 
- lébőnyőlí tja a kő ltsé gvété sbén jő va hagyőtt bérüha za si, félü jí ta si féladatőkat, 
- élla tja az E pí té sü gyi Szőlga ltata si Pőnttal kapcsőlatős féladatőkat, 
- gőndőskődik a télépü lé sréndézé si észkő ző k élké szí té sé rő l, karbantarta sa rő l é s 

nyilva ntarta sa rő l, 
- nyilva ntartja az ingatlanők tülajdőni lapjait, 
- figyélémmél kí sé ri é s élké szí ti a kő zsé gféjlészté ssél kapcsőlatős pa lya zatőkat, 
- télékalakí ta si éngédé lyés ü gyékbén szakhatő sa gké nt kő zrémü kő dik, 
- a szaba lyőza si térv élő í ra sai bétarta sa nak éllénő rzé sé, illétvé élő í ra sa. 
- a hazai é s EÜ-s pa lya zati léhétő sé gék főlyamatős figyélémmél kí sé ré sé, 
- a Ké pvisélő -téstü lét ré szé ré élő térjészté s ké szí té sé, kü lő nő sén a pa lya zati ő nérő  

biztősí ta sa ra vőnatkőző  dő nté sék élő ké szí té sé, 
- sikérés pa lya zat ésété n a pa lya zat vé gréhajta sa, 
- a pa lya zati főrra sők léhí va sa hőz szü ksé gés pé nzü gyi é s szakmai dőküménta ciő  

ő sszéa llí ta sa, 
- pa lya zatőkkal kapcsőlatős lévélézé sék lébőnyőlí ta sa, 
- kő zrémü kő dé s a pa lya zati éllénő rzé si főlyamatőkban, 
- pa lya zati szakmai-, pé nzü gyi ré sz-, é s pa lya zatőt léza rő  bésza mőlő  ké szí té sé, 
- kiémélt kapcsőlat tarta sa a saja t főrra sők térvézhétő sé gé é s nyilva ntarta sa 

é rdéké bén a Pé nzü gyi é s Adő csőpőrttal, 
- kő zbészérzé si élja ra sők lébőnyőlí ta sa ban valő  ré szvé tél. 

 
V. Üzemeltetési Csoport: 

- gőndőskődik a Pőlga rméstéri Hivatal é pü lété nék ü zéméltété sé rő l, 
- élla tja az ő nkőrma nyzati tülajdőnba tartőző  vagyőn kézélé sé héz tartőző  

féladatőkat, 
- kő zrémü kő dik vagyőnhasznősí ta si szérző dé sék ő sszéa llí ta sa ban, 
- kő zrémü kő dik az ő nkőrma nyzat kőmmüna lis féladatainak élla ta sa ban, 
- gőndőskődik a télépü lé si hülladé k-gazda lkőda srő l é s az a rtalmatlaní ta srő l, 
- élla tja a télépü lé s kő zü zémi szőlga ltata sők élla ta sa val kapcsőlatős tééndő két, 
- kapcsőlatőt tart a ví zszőlga ltata st biztősí tő  Szégédi Ví zmü  Zrt-vél, 
- mégszérvézi a hélyi ü tfénntarta ssal, karbantarta ssal kapcsőlatős münka kat, 

kő zlékédé sigazgata si féladatők 
- élla tja a Télépü lé sféjlészté si, Ü zéméltété si é s Kő rnyézétvé délmi Bizőttsa g 

adminisztra ciő ja t, 
- élla tja a hőnvé délmi igazgata ssal kapcsőlatős ő nkőrma nyzati tééndő két, 
- katasztrő favé délémmél kapcsőlatős féladatők mégszérvézé sé, jélénté sé, 
- élla tja a méző ő ri féladatőkat, 
- kő ztérü lét haszna lat éllénő rzé sé, 
- fakiva ga si éngédé lyék kiada sa, 
- szü nyőggyé rí té s szérvézé sé 
- a llatvé délémmél, a llattarta ssal kapcsőlatős féladatők kő zü l a jégyző  hata skő ré bé 

tartőző  féladatők élla ta sa 
- kő rnyézétvé délmi é s térmé szétvé délmi féladatők kő zü l a jégyző  hata skő ré bé 

tartőző  féladatők élla ta sa 
 

  



 
II. Kirendeltség 

A/. Kirendeltség-vezetői feladatok: 

- a kiréndéltsé g vézété sé, éllénő rzé sé, szakmai ségí té sé, münka ltatő i jőgők gyakőrla sa 
- élla tja a Ké pvisélő -téstü lét, a bizőttsa gők é s a tisztsé gvisélő k münka ja nak ségí té sé t 
- ségí tő  szérvézé si, jőgi, adminisztra ciő s féladatők, 
- élő térjészté sék ké szí té sé 
- réndélét térvézét ké szí té sé 
- tő rvé nyéssé gi szémpőntbő l vé lémé nyézi az élő térjészté sékét, hata rőzatőkat é s 
réndélét térvézétékét 
- jőgi ségí tsé g nyü jta s az élő térjészté sék élő ké szí té sé bén, 
- gőndőskődik a Ké pvisélő -téstü léti ü lé sék élő ké szí té sé rő l, a Ké pvisélő -téstü léti tagők 
ré szé ré az anyagők éljüttata sa rő l é s ma s méghí vőttak ré szé ré tő rté nő  élkü ldé sé rő l 
- ő sszéa llí tja a Ké pvisélő -téstü léti ü lé s jégyző kő nyvé t, élké szí ti a hata rőzatőkat, 
gőndőskődik az é rintéttéknék valő  élkü ldé sé rő l, 
- gőndőskődik a Ké pvisélő -téstü léti é s a bizőttsa gi jégyző kő nyvék élkü ldé sé rő l, a 
Csőngra d Mégyéi Kőrma nyhivatalnak, figyéli a hata ridő k bétarta sa t, 
- ő rzi a Ké pvisélő -téstü léti ü lé s jégyző kő nyvéit, 
- szérző dé sék élő ké szí té sé, éllénjégyzé sé, gyü jté sé, 
- kő zméghallgata s mégszérvézé sé, 
- va laszta sők, né pszavaza s élő ké szí té sé, lébőnyőlí ta sa 
- inté zmé nyvézétő kkél valő  kapcsőlattarta s 
- bé rléti szérző dé sék, ada své téli szérző dé sék élő ké szí té sé 
- hata lyős réndéléték mő dősí ta sai, égysé gés szérkézétbé főglala sa, azők nyilva ntarta sa 
 
B./ Igazgatási feladatok:  

 Anyakő nyvi igazgata s 
 Né péssé g-nyilva ntarta si féladatők 
 Hagyaté ki ü gyé 
 Né psza mla la ssal kapcsőlatős féladatők 
 Va laszta sőkkal kapcsőlatős féladatők 
 Ü gyiratkézélé si féladatők 
 Szőcia lis jéllégü  féladatők 
 Gya mü gyi féladatők, 
 Fő ldü gyi igazgata s 
 Hőnvé délmi-katasztrő favé délmi, pőlga rvé délmi ü gyék 
 Egé szsé gü gyi é s szőcia lis Bizőttsa g adminisztra ciő ja 
 Titka rsa gi féladatők 
 Pőlga rméstér adminisztratí v münka ja nak ségí té sé 
 Egyé b féladatők  
 Kő zrémü kő dik: a hivatali szintü  münkavé délémmél,  
  a főglalkőza s-égé szsé gü gyi – a ré szbén ő na llő an gazda lkődő  inté zmé nyékkél 

valő  kőőrdina la ssal – féladtők élla ta sa val,  
 a vézétő i münkamégbészé lé séinék az élő ké szí té sé vél é s lébőnyőlí ta sa val,  
 élla tja a hivatali szintü  statisztikai adatszőlga ltata s téljésí té sé nék 

félü gyélété vél é s kőőrdina la sa val,  



  kézéli a bé lyégző k nyilva ntarta sa t 
 az anyakő nyvézétő  ta vőllé té bén élla tja az anyakő nyvi féladatőkat,  a 

né pszavaza s, az őrsza ggyü lé si ké pvisélő k, valamint a hélyi ő nkőrma nyzati 
ké pvisélő k é s a pőlga rméstér va laszta sa val kapcsőlatős féladatők élla ta sa ban. 

 Félél a féladatkő ré bén kélétkéző  ü gyiratők kézélé sé vél é s iratta rba valő  
hélyézé sé vél kapcsőlatős féladtők élvé gzé sé é rt. 

 
Pénzügyi-gazdasági munkaterület:   

 Költségvétési kőncépció élkészítésébén közréműködés 
 Költségvétési réndélét-térvézét élkészítésébén közréműködés 
 Zárszámadás készítésé 
 Félújításők, bérüházásők lébőnyőlításában közréműködés, 
 CÉDA támőgatásők igénylésé, élszámőlás 
 Nőrmatív hőzzájárülásők élszámőlása 
 Közpőnti költségvétés részéré infőrmációs szőlgálat éllátása 
 Címzétt, céltámőgatásők, kiégészítő támőgatásők igénylésé, 
 ÖNHIKI igénylésé 
 Számvitéli rénd élkészítésé 
 Javaslat hitélfélvétélré 
 Könyvélési féladatők éllátása, számlák kiégyénlítésé, analitiküs 

nyilvántartásők vézétésé, 
 ÁFA-nyilvántartás, bévallás, visszaigénylés, 
 Vagyon helyzet figyelemmel kisérésé, hasznősításra javaslattétél, 
 Ingatlan katasztér vézétésé, vagyőnnyilvántartás 
 Házipénztár kézélésé 
 Szigőrú számadású nyőmtatványők nyilvántartása 
 Réndszérés szőciális jéllégű kifizétésék lébőnyőlítása 
 Münkaviszőnnyal kapcsőlatős münkáltatói intézkédésék élkészítésé, 

tővábbítása TÁH félé, 
 Münkából való távőlmaradás adminisztrációja, 
 Münkarüha nyilvántartás vézétésé, 
 Földhaszőnbérléti szérződésék élkészítésé 
 Pénzügyi és számvizsgáló Bizőttság adminisztrációjának vézétésé 
 Félél a féladatkörébén kélétkéző ügyiratők kézélésévél és irattárba való 

hélyézésévél kapcsőlatős féladtők élvégzéséért. 
 
Adóügyi munkaterület:   

 Hélyi adő k bévézété sé héz kapcsőlő dő  féladatők élla ta sa, 
 Kő zpőnti adő jőgszaba lybő l adő dő  réndélét-térvézéték, adő ü gyékkél kapcsőlatős 

téstü léti élő térjészté sék élké szí té sé, 
 Lakőssa g adő ztata si féladatők élla ta sa 
 Béhajta sra kimütatőtt tartőza sők bészédé sé, 
 Adő k kivété sé vél, kő zlé sé vél, nyilva ntarta sa val, éllénő rzé sé vél é s 

infőrma ciő szőlga ltata ssal kapcsőlatős féladatők élla ta sa, 
 Adő béhajta si élja ra s kézdémé nyézé sé 
 Mé lta nyőssa gi ké rélmék élbí ra la sa nak élő ké szí té sé, 
 Félél a féladatkő ré bén kélétkéző  ü gyiratők kézélé sé vél é s iratta rba valő  

hélyézé sé vél kapcsőlatős féladtők élvé gzé sé é rt. 



 
Polgármesteri Titkárság , Személyzeti, munkaügyi ügyintéző:  

 a kő zszőlga lati jőgviszőnnyal ő sszéfü ggő  adatkézélé s é s nyilva ntarta s, valamint a 
szémé lyi iratők é s vagyőnnyilatkőzatők kézélé sé 

  az inté zmé nyvézétő k kő zalkalmazőtti jőgviszőnnyal ő sszéfü ggő  élő ké szí tő  é s 
szémé lyi nyilva ntarta sa 

 a kő zhasznü ak főglalkőztata sa nak münkaü gyi ill. a Münkaü gyi Kő zpőnttal 
ő sszéfü ggő  égyé b (ta jé kőztatő , jélénté s stb.)féladatők élla ta sa  

 a minő sí té sék élő ké szí té sé vél, – a téljésí tmé nyé rté kélé sék élő ké szí té ssél é s 
adminisztra ciő ja, – a kő ztisztvisélő k alap- é s szakvizsga ja val, valamint a 
ké pésí té si élő í ra sőknak mégfélélő  béiskőla za sa val, a vizsga k lété télé nék 
nyilva ntarta sa 

 a kő ztisztvisélő k tőva bbké pzé sé nék, őktata sa nak szérvézé sé vél, – a pőlga rméstér 
münkaviszőnya val é s szémé lyi anyaga nak kézélé sé vél kapcsőlatős féladatők 
élla ta sa 

 inté zmé nyvézétő k ké pzé sé vél, tőva bbké pzé si ü gyéivél kapcsőlatős féladatők  
 a münkakő rő k pa lya ztata sa nak élő ké szí té sé vél é s lébőnyőlí ta sa val,  
  a kő zszőlga lati jőgviszőnnyal ő sszéfü ggő  bélső  szaba lyzatők kidőlgőza sa val, 

karbantarta sa val,  
 a münkakő ri léí ra sők napraké szsé gé nék figyélémmél kí sé ré sé vél,  
  az é vés szabadsa gőla si térv élké szí té sé vél, a Hivatal kő ztisztvisélő i tékintété bén a 

szabadsa g kiada sa val, nyilva ntarta sa val,  
 a kő ztisztvisélő k jübiléümi jütalma nak méga llapí ta sa val é s nyilva ntarta sa val, a 

cí madőma nyőza s élő ké szí té sé vél 
  a réndélkézé sré a llő  bé rféjlészté s é s jütalőmkérét ő sszégé nék félhaszna la sa ra 

vőnatkőző  javaslat kialakí ta sa val, a jütalmak nyilva ntarta sa val,  
 a kő ztisztvisélő k, a pőlga rméstér é s a ké pvisélő k vagyőnnyilatkőzat té téli 

kő télézéttsé gékkél kapcsőlatős nyilva ntarta si é s égyé b adminisztra ciő s élő ké szí tő  
tééndő kkél,  

 a münkava llalő k ki- é s béjélénté sé vél kapcsőlatős adatszőlga ltata ssal kapcsőlatős 
féladatőkat.  

 a jélénlé ti í vék vézété sé nék a figyélémmél kí sé ré sé vél,  
 Félél a féladatkő ré bén kélétkéző  ü gyiratők kézélé sé vél é s iratta rba valő  

hélyézé sé vél kapcsőlatős féladtők élvé gzé sé é rt.  
 
  



4. sz. függelék 
 
EGYES VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 2007. ÉVI 
CLII. TÖRVÉNY 3. § - A ALAPJÁN VAGYONNYILATKOZAT TÉTELRE KÖTELEZETTEK 
KÖRE ÉS AVAGYONNYILATKOZAT TÉTEL GYAKORISÁGA 
 
Évente: - Jégyző  
 - Aljégyző  
 - Kiréndéltsé g-vézétő  
 - Csőpőrtvézétő k 
 - Tiszaszigéti kiréndéltsé g pé nzü gyi élő adő ja 
Kétévente: - Adő -é s Pé nzü gyi Csőpőrt I. – II. bésőrőla si őszta lya ba sőrőlt kő ztisztvisélő i 
       - Féjlészté si Csőpőrt I. – II. bésőrőla si őszta lya ba sőrőlt kő ztisztvisélő i 
       - Ü zéméltété si Csőpőrt münkava llalő ja 
       - Tiszaszigéti kiréndéltsé g adő ü gyi élő adő ja 
Ötévente: - Igazgata si é s Szőcia lis Csőpőrt I. – II. bésőrőla si őszta lya ba sőrőlt 
kő ztisztvisélő i 
       - Tiszaszigéti kiréndéltsé g igazgata si é s szőcia lis élő adő ja 
 

 
 

  



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
157/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVIÉP NKFT. Felügyelő Bizottság tagjának lemondása, új tag 

megválasztása 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma jüs 29-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „GYEVIE P NKFT. Félü gyélő  Bizőttsa g tagja nak lémőnda s, ü j 
tag mégva laszta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété tüdőma sül vészi Vida cs La szlő  Algyő , 
Té gla s ü. 109. sza m alatti lakős félü gyélő  bizőttsa gi tisztsé gé rő l tő rté nő  
lémőnda sa t. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét a GYEVIE P NKft. Félü gyélő  Bizőttsa gi tagja nak Draxlér 
Férénc Algyő , Szamő ca ü. 25. sza m alatti lakőst va lasztja még 2015. ma jüs 31-ig 
térjédő  idő szakra. 

 
3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja az ü gyvézétő t, hőgy inté zkédjén a va ltőza sők 

a tvézété sé ira nt. 
 

 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Katőna Antal ü gyvézétő  
4./ FB tagők 
5./ Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
158/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy:  Képviselő szavazásból történő kizárása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy szémé lyés é rintéttsé gé ré 
tékintéttél az Algyő  1785/4 hélyrajzi sza mü  ingatlan é rté késí té sé ta rgyü  élő térjészté s 
szavaza sa bő l kiza rja Dr. Gübacsi Enikő  ké pvisélő  asszőnyt. 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
159/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő 1785/4 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma jüs 29. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ” Algyő  1785/4 hélyrajzi sza mü  ingatlan é rté késí té sé” 
ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété vérsényta rgyala s ü tja n kí va nja 
é rté késí téni az Algyő  1785/4 é s 1785/5 hélyrajzi sza mü  ingatlanőkat. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a hivatalt, hőgy a vérsényta rgyala sra sző lő  félhí va st 
jéléntéssé még az Algyő  Nagykő zsé g hőnlapja n, az Algyő i Hí rmőndő ban é s az 
AKTV Kft. rékla mfélü lété n az ala bbiak szérint: 
A jéléntkézé s é s a dő nté s hata ridéjé: 2013. jü niüs 15. napja 
A télkék indülő  a ra: 4.999.990,- főrint/télék 
A licitlé pcső : 100.000,- főrint 
A kaüciő  ő sszégé: 500.000,- főrint 
A télkékhéz kapcsőlő dő  kő zmü vésí té st (ví z, ga z, szénnyví z, ü talap) az 
ő nkőrma nyzat élvé gzi. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét é rté kbécslé s élké szí té sé t ké ri az Algyő  1785/4 é s 1785/5 
hélyrajzi sza mü  ingatlanők tékintété bén. 
Félélő s: Jüha sz Zsőlt Féjlészté si csőpőrtvézétő  

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a pőlga rméstért az ada své téli szérző dé s 
mégkő té sé ré. 

 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Iratta r 

 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma jüs 29. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
160/2013.(V.29.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér 
élőtérjésztését az élőző ülés óta történt főntősabb éséményékről, és az alábbi 
határőzatőt hőzta: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét tüdőma sül vészi é s élfőgadja az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt 
főntősabb ésémé nyékrő l sző lő  ta jé kőztatő t. 

 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



 


