
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
219/2016. (V.31.) Kt. határozat 
Tárgy: 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 

napirendjének elfogadása  
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

2. „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi 
zárszámadás elfogadása 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadása II. 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola garanciális munkálatainak 
helyzetéről II. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
220/2016. (V.31.) Kt. határozat 
Tárgy: „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítása  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. május 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának módosítása” tárgyban készült előterjesztését és a 
következő határozatot hozza: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező 
Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának 6. sz. módosítását, valamint felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



220/2016. (V.31.) Kt. határozat melléklete 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 
A Szeged MJV Ö nkorma nyzata e s Algyo  Nagyko zse g Ö nkorma nyzata a ltal le trehozott 

„Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

Ta rsula si mega llapoda sa t 2016. ………………… ho  … napja val az ala bbiak szerint 

mo dosí tja k: 

 
1. A Ta rsula si mega llapoda s IV. „Ta rsula s mu ko de se nek finanszí roza sa” cí mu  fejezet az 
ala bbi bekezde ssel ege szu l ki: 
 
„- Tagok kijelentik, hogy a Ta rsula s 2016. e vben to rte no  ta mogata sa – az "AB Szeged 
2013" Konzorciummal megko to tt „Szerzo de ses mega llapoda s” felmonda sa ra tekintettel 
– kiza ro lag Szeged MJV Ö nkorma nyzata a ltal to rte nik, mely ta mogata s ugyanakkor 
elengedhetetlenu l szu kse ges a va llalt KEÖP-1.3.0/09-11-2011-0018. sza mu  Szeged-
Algyo  Ivo ví zmino se g-javí to  projekt sikeres befejeze se hez. Szeged Megyei Jogu  Va ros 
Ö nkorma nyzata, mint Ta mogato , ma sre szro l Algyo  Nagyko zse g Ö nkorma nyzata, mint 
Ta mogato , harmadre szt Szeged-Algyo  Ivo ví zmino se g-javí to  Ö nkorma nyzati Ta rsula s, 
mint Ta mogatott ko zo tt 2013. ju lius 29. napja n a KEÖP-1.3.0/09-11-2011-0018. sza mu  
Szeged-Algyo  Ivo ví zmino se g-javí to  projekt ta mogata sa vonatkoza sa ban le trejo tt 
szerzo de st 2016. janua r 19. napja n az elo bbieknek megfelelo en mo dosí totta k. A 
mo dosí ta s sora n felek egyu ttal mega llapodtak, hogy amennyiben a Ta rsula s e s az "AB 
Szeged 2013" Konzorcium ko zo tti "Szerzo de ses mega llapoda s" felmonda sa bo l fakado  
ko vetele seket a Ta rsula s e rve nyesí ti, u gy a befolyo  ba rminemu  o sszeg (pl. bankgarancia, 
ko tbe r, ka rte rí te s, stb.) teljes ege sze ben Szeged Megyei Jogu  Va ros Ö nkorma nyzata t illeti. 
A Ta rsula s ezen o sszegeket Szeged MJV Ö nkorma nyzata í ra sos ke relme nek 
bee rkeze se to l sza mí tott 30 napon belu l a tutalja Szeged MJV Ö nkorma nyzata nak 
12067008-00102705-00100002 Ko ltse gvete si elsza mola si sza mla ja ra.” 
 
2. A Ta rsula si mega llapoda s VII. „Felmonda s, kiza ra s, megszu ne s szaba lyai” cí mu  fejezet 
az ala bbi 4. ponttal ege szu l ki: 
 
„4. Amennyiben a Ta rsula s megszu ntete se ido pontja ban me g fenn a ll az "AB Szeged 
2013" Konzorciummal szemben ba rmilyen, a szerzo de s felmonda sa bo l fakado  ko vetele s, 
u gy annak jogosultja – a 3. pontban foglaltakto l elte ro en – kiza ro lag Szeged MJV 
Ö nkorma nyzata lesz.” 
 
Jelen Ta rsula si mega llapoda s mo dosí ta s a Ta rsula si mega llapoda s egye b rendelkeze seit 
nem 
e rinti, azok a tova bbiakban is va ltozatlanul e rve nyben vannak 
 
Szeged, 2016. ……………………. 
 
              …...........................................................  …........................................................... 
   Szeged Megyei Jogu  Va ros       Algyo  Nagyko zse g 
  Ö nkorma nyzata       Ö nkorma nyzata  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
221/2016. (V.31.) Kt. határozat 
Tárgy: „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítása  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. május 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodásának módosítása” tárgyban készült előterjesztését és a 
következő határozatot hozza: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja felül a 
„Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának VIII. Egyebek pontját, melyben 
„A tagok kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a vízszolgáltatás biztosításában kiemelt 
fontosságú Északi Vízmű tulajdonviszonyainak rendezésében, illetve az 
ingatlannyilvántartási bejegyzés módosításában együttműködnek és amennyiben 
lehetséges a létesítmény ingatlanának biztosítását területcserével oldják meg. Tagok a 
tulajdonviszony rendezésének, illetve az ingatlannyilvántartási bejegyzés módosításának 
határidejéül 2014. június 30. napját jelölik meg. 
A tagok kinyilvánítják, hogy a beruházás kapcsán megvalósult létesítmények üzemelésével 
a jelenleg szerződésben álló szolgáltatót kívánják megbízni.” 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
222/2016. (V.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. 

évi zárszámadás elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. május 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás 2015. évi zárszámadás elfogadása” tárgyban készült előterjesztését és a 
következő határozatot hozza: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadását elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
223/2016. (V.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Horgásztavak halgazdálkodási jogának bérbeadása II. 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. május 31. napján tartott rendkívüli ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Horgásztavak halgazdálkodási jogának 
bérbeadása II.” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 93/2016. (III.24.) Kt. határozat 1. és 2. pontjában 
foglaltakat hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy az előterjesztésben 
hivatkozott 2013. évi CII. törvény 23.§-a alapján Algyő Nagyközség 
Önkormányzatát, mint 1/1 tulajdoni arányú tulajdonost illeti meg a 
halgazdálkodás joga az Algyő külterület 01211/10. hrsz. és a 01212 hrsz. alatt 
felvett, kivett horgásztavak vonatkozásában . 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés 

mellékletét képező földtulajdonosi haszonbérleti szerződést 2016. június 1. 
napjától kezdődő hatállyal 2016. május 31. napjáig, 10 év időtartamra, évi 10.000 
Ft haszonbérleti díj megállapításával megkösse az Algyői Természetvédő 
Horgászegyesülettel. A 2016. évi haszonbérleti díj megfizetése a haszonbérleti 
szerződés megkötésétől számított 15 napon belül esedékes. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2013. évi CII. törvény 33.§-ban 

foglalt bejelentési kötelezettségnek eleget téve a halgazdálkodási hatóságot 
tájékoztassa a 2. pontban meghatározott változásról. 

 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3) Dr. Varga Ildikó jegyző 
4) Berényi András Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5) Pénzügyi és Adócsoport 
6) Algyői Természetvédő Horgászegyesület 
7) Irattár  

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
224/2016. (V.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. május 19. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és 
dokumentumok aláírásával, nyilatkozatok megtételével. 

 
2. A pályázati kiírás 1.a) Intézményfejlesztés - 1.ab) óvodafejlesztés- pályázati 

alcélra: 
A tervezett beruházás költsége: bruttó 12.626.771,- Ft 
Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: bruttó 6.313.386,- Ft, 
saját forrás 

 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati 

forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás 
összegét a költségvetésben elkülöníti a 8. sz. melléklet 2.2.1.3.3. Szivárvány 
Óvoda tető felújítás önrész sora terhére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. május 31. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
225/2016. (V.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Iskola garanciális parkettajavítás 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. május 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron Polgármester „Iskola garanciális parkettajavítás” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
felhívására a Stradel 2010 Konzorcium a parketta javítási munkálatokat 
garanciális keretek között nem végzi el, ezért a 94/2016. (III.24.) Kt. határozat 
szerint jóváhagyott közbeszerzési terv I. Építési beruházások fejezetét módosítja 
úgy, hogy új sorként beírásra kerül az „iskola parkettajavítás” című beruházás a 
„Kbt. 115.§-a szerinti (hirdetmény nélküli) eljárás” keretében, ahol a „beszerzés 
becsült nettó értéke Ft-ban” 20.000.000 Ft. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét, 
valamint felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési kiírás közzétételére. 

3. A Képviselő-testület az alábbi cégeket javasolja meghívni a közbeszerzési 
eljárásra: 
 Faddi Bau Kft. 2045 Törökbálint Köztársaság tér 21. 
 Ferroép Zrt. 6725 Szeged, Kálvária sugárút 87. 
 Bodrogi Bau Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. 
 Építészmester Zrt Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 11-13. I. em. 

 Mátrix Bau Kft. 6630 Mindszent, Búzavirág u. 3. 
 H-Fest Kft. 6800 Hódmezővásárhely Ady E. u. 18/b. 

4. A Képviselő-testület felkéri tagjait, hogy 2016. június 1. nap 12 óráig tegyék meg 
esetleges további javaslataikat a közbeszerzési eljárásra meghívandó cégek 
tekintetében. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, hogy 2016. június 
1. napján 14 órakor tartandó ülésén hozza meg döntését a közbeszerzési 
eljárásra meghívandó –legalább négy – cég, valamint a közbeszerzési kiírás 
tekintetében.  

6. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt a költségvetés módosítására a 
2016. évi fejlesztési céltartalék terhére bruttó 35.000.000 Ft összeggel. 

7. A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a parkettajavítással 
összefüggő indokolt és alátámasztott kiadások fedezetéül a bankgarancia 
szerződés alapján lehívást indítson. 

 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 



3) Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4) Pénzügyi és Adócsoport 
5) Irattár  

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
  



 


