
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 11. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
3/2016. (I.11.) Kt. határozat 
Tárgy: 2016. január 11. napján megtartott rendkívüli testületi ülés 

napirendjének elfogadása  
 
 

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

1. Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése V. 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Algyő Park Kft-ben történő üzletrészvásárlás adásvételi szerződés-tervezete 
Előterjesztő: Polgármester 

Nyílt ülés: 
3. A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 

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. január 11. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
7/2016. (I.11.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai II. 
 

 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. január 11. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
 
1. A Képviselő-testület elfogadja Algyő település „A 2016. évi költségvetési koncepció 

fejlesztési javaslatai”-ban foglalt beruházási terveket, irányokat az alábbi táblázat 
szerint: 

 
 

  
BERUHÁZÁS 

 

Képviselő-testületi döntés/a 
beruházás elfogadott 

keretösszege 

1 
Intézményfejlesztés, felújítás 2016. év (régi 
nevén Nyári intézményi felújítás) 

20.000.000,- Ft 

2 
Tornaszoba kialakítása az Algyői 
Szivárvány Óvodában 

44.590.850,- Ft 

3 
Óvodatető felújítása az Algyői Szivárvány 
Óvodában  

5.500.000,- Ft saját forrás 
5.641.658,- Ft pályázati forrás  

4 

14 lakásos bérlakás épületének felújítása  A Képviselő-testület úgy 
dönt, hogy az általános 
karbantartás soron szereplő 
3.000.000,- Ft önálló 
költségvetési sorra kerül. 

 A Képviselő-testület felkéri a 
hivatalt, hogy június 
hónapban készüljön 
előterjesztés a beruházás 
vonatkozásában, az 
esetlegesen bevonható 
pályázati források érdekében. 

 

5 

2016. évi belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer karbantartása Algyő településen 
(5 éves terv alapján – 238/2015. (V.21.) Kt. 
határozat) 

15.000.000,- Ft 



 

6 

2016. évi aszfaltozás Algyő településen (5 
éves terv alapján – 174/2015. (IV.23.) Kt. 
határozat) 

90.000.000,- Ft  
azzal, hogy 2016. évben történjen 
meg, a/az 

 Szőlő utca 
 Görbe utca 
 Tüskevár utca (Könyök 

utcától Boróka utcáig) 
 Patkoló utca 
 Dália utca 
 Sugár utca 
 Piac tér északi oldalának 

aszfaltozása. 

7 

2016. évi járdaépítés Algyő településen (5 
éves terv alapján – 174/2015. (IV.23.) Kt. 
határozat) 

30.000.000,- Ft  
azzal, hogy 2016. évben 
valósuljon meg az Apród utca 
járdaépítése, továbbá a 
járdaépítési programból kerüljön 
ki Parókia előtti járda (Tüskevár - 
Szamóca u. között) megvalósítása. 

 

8 
Belterületi fásítás  3.000.000,- Ft 

(TÜB javaslata szerint) 
9 Erdősítés 10.000.000,- Ft 

10 
TOP pályázatok (5 db)  
2020-as tervezési időszakig 

A pályázati forrás lehetőségei 
szerint. 

11 
VP – LEADER pályázatok 2020-as tervezési 
időszakig 

A pályázati forrás lehetőségei 
szerint. 

12 

Levendula Szálló előtti terület rendezése 
(aszfaltozás, közvilágítás) 

23.000.000,- Ft 
(2015 évi erre megképzett 
áthúzódó forrás) azzal, hogy a 
következő soros TÜB ülésre 
kerüljön előterjesztésre a 
részletesen kidolgozott 
területrendezési terv. 

13 Tisza virág u. párhuzamos parkolók 4.000.000,- Ft 

14 

Bartók Béla - Sport utca rendbetétele A Képviselő-testület kéri, hogy a 
tervező a TÜB számára készítsen 
árazatlan költségvetést az 
elkészült kivitelei 
tervdokumentációkhoz. A tételes 
tervdokumentáció és az árazatlan 
költségvetés ismeretében a TÜB 
tegyen javaslatot a meghívandó 
cégek tekintetében, majd kerüljön 
az előterjesztés a Képviselő-
testület elé. 



 

15 

Parkolók kialakítása (Polgármesteri 
Hivatal, Kastélykert u. 44., Téglás u., Géza 
u.) 

 A Képviselő-testület a 
parkolók megvalósítását 
2016. évben nem támogatja.  

 A Képviselő-testület felkéri a 
Településfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottságot, 
hogy éljen alternatív 
megoldási javaslatokkal a 
parkolási problémák 
megoldására. 

16 Új Tűzcsapok létesítése 10.000.000,- Ft 

17 
DNY-i lakópark rendezése A Képviselő-testület a beruházást 

az előterjesztés szerint támogatja. 

18 

Komp u. 8 megvásárlása az óvoda 
területbővítéséhez 

 A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy 
4.200.000,- forintos áron 
tegyen vételi ajánlatot az 
ingatlanra. 

 A Képviselő-testület 
tájékoztatásra kéri fel Jegyzőt 
arra vonatkozóan, hogy 
milyen lehetőség van a Komp 
u. 4. és 6. sz. alatti ingatlanok 
esetében az önkormányzat 
részére, elővásárlási jog 
bejegyeztetésére. 

19 
Zöld iskola innováció fejlesztése A Képviselő-testület a beruházás 

pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 

20 
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
klimatizálása (termek, étterem) 

A Képviselő-testület a beruházás 
megvalósítását nem támogatja. 

21 

Sárga iskola felújítása, tér rendezése, 
parkolók építése, szolgáltatóház kialakítása 

25.000.000,- Ft 
 A Képviselő-testület felkéri a 

PGB-TÜB bizottsági tagokat, 
hogy Ad-hoc bizottságként 
tárgyaljanak a 
térrekonstrukció korábban 
elkészült látványterveiről és 
koncepcióiról. A bizottság a 
2016. márciusi soros testületi 
ülésre tegyen javaslatot a 
beruházás lehetséges 
megvalósítási irányaira 
vonatkozóan.  

 A Képviselő-testület kifejezi 
szándékát az 1956-os 
forradalom 60. évfordulója 



 

alkalmából egy méltó 
emlékmű megvalósításának 
lehetősége iránt. 

22 Közvilágítás foghíjainak pótlása 20.000.000,- Ft 

23 
Temető belső felújítása (térkő, kapu, 
szobor ) 

A Képviselő-testület 2016. évben 
nem támogatja a beruházás 
megvalósítását. 

24 
Hulladékudvar komposztáló kialakítása A Képviselő-testület a beruházás 

pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 

25 

Hangár és vizesblokk felújítása 5.000.000,- Ft 
(áthúzódó tétel a szociális blokk 
soron) 
A Képviselő-testület kéri, hogy az 
új Gyevitur Kft. ügyvezető 
bevonásával történjen döntés a 
beruházást illetően. 

26 

47-es út mellett kerékpáros pihenőhelyek 
kialakítása, kerékpárút megépülése után 

A Képviselő-testület kéri, hogy a 
Szegedet Algyővel összekötő 
kerékpárút műszaki átadását 
követően készüljön önálló 
előterjesztés a beruházásról, 
2016. év második felében.  

27 

Települést megközelítő bekötő utak 
környezetének rendezése, esztétikusabbá 
tétele, jellemző csomópontok, „terek” 
jelképpé formálása helyiek és később a 
vidékiek számára is. 

A Képviselő-testület a beruházás 
pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 

28 
Kuktor tó rehaibiltációja A Képviselő-testület a beruházás 

pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 

29 

Borbála fürdő fejlesztése A Képviselő-testület kéri, hogy az 
új Gyevitur Kft. ügyvezető 
bevonásával történjen döntés a 
beruházást illetően. 

30 

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, 
Borbála fürdő, Sportöltöző alternatív fűtési 
megoldása/új kút fúrása 

A Képviselő-testület felkéri a 
hivatalt, hogy hajtsa végre a 2015. 
december 17. napján a tárgyban 
hozott Képviselő-testületi 
határozatot. 

31 
Kilátó rendezése, kerékpárút, karbantartás A Képviselő-testület 2016. évben 

nem támogatja a beruházás 
megvalósítását. 

32 

Téglás – Szőlő u. tér kialakítása, 
járdaépítés, parkosítás 

A Képviselő-testület az 
előterjesztés szerinti „B” változat 
megvalósítását támogatja 
pályázati forrás rendelkezésre 
állása esetén. 



33 
Kishajó kikötő melletti közösségi tér 
fejlesztése (szalonnasütők, öltözők) 

300.000,- Ft 
(két szalonnasütő, egy 
öltözőpavilon kialakítása) 

34 
Közterületi fa szobrok elhelyezése (fa 
faragó tábor megszervezése) 

A Képviselő-testület 2016. évben 
nem támogatja a beruházás 
megvalósítását. 

35 

Közlekedésbiztonsági fejlesztések (Géza-
Téglás u., forgalomlassítás, Kastélykert – 
Téglás utca csomópont terv szerinti 
biztonságossá tétele 

 A Képviselő-testület a 
Tiszavirág utcai parkolók 
előterjesztés szerinti 
kialakítását nem támogatja. 

 A Képviselő-testület a 
Kosárfonó – Hóvirág utcák 
kereszteződésében 
elsőbbségadás kötelező tábla 
kihelyezésének 
felülvizsgálatát támogatja. 

 A Képviselő-testület a Borbála 
fürdő mellett haladó 
kerékpárút 47-es út mellett 
újonnan kialakított 
kerékpárútba történő 
bekötése tervezését 
támogatja. 

1.016.000,- Ft 
 A Képviselő-testület a Bácska 

u. – Kőfal u. személygépjármű 
forgalma megtartásának 
tervezését támogatta. 

508.000,- Ft 

 A Képviselő-testület a Bartók 
B. u. – Búvár u. sarkán lévő 
buszmegálló áthelyezése, 
gyalogátkelőhely kialakítása 
tervezését támogatja. 

381.000,- Ft 

 A Képviselő-testület a Búvár 
u. - Téglás u. - Géza utcai 
útkereszteződés 
felülvizsgálatának 
(minikörforgalom építése) 
tervezését támogatja. 

2.032.000,- Ft 

 A Képviselő-testület a Búvár 
u. – Téglás u. – Géza utcai 
útkereszteződésben STOP 
táblák kihelyezését kéri.  

 A Képviselő-testület 
támogatja a Szeged felé 



 

vezető bekötő úton, 
településkapu kialakításának 
tervezését, digitális 
sebességmérő készülék 
elhelyezésének vizsgálatát 
(forgalomlassító sziget 
elhelyezés). 

14.732.000,- Ft 
 A Képviselő-testület kéri, 

hogy a település KRESZ 
tábláinak láthatóvá tétele, 
takaró növényzet nyírása, 
eltávolítása feladatok 
elvégzését a Gyeviép NKft. 
szerepeltesse 2016. évi üzleti 
tervében. 

 A Képviselő-testület kéri a 
Kastélykert u. - Téglás utcai 
útkereszteződés engedélyes 
tervdokumentumainak 
felülvizsgálatát. 

31.750.000,- Ft 
 A Képviselő-testület kéri, 

hogy a Szőlő u. – Géza u. 
közötti szakaszon történjen 
meg a járda építése. 

7.620.000,- Ft 
 A Képviselő-testület nem 

támogatja a Vásárhelyi u. – 
47-es út kereszteződésének 
felülvizsgálatát. 

36 

Temető hátsó út aszfaltozása 2.443.608,- Ft 
A Képviselő-testület felkéri a 
hivatal Településfejlesztési és 
Üzemeltetési csoportját, hogy 
vizsgálja meg a temető Korsó utca 
felőli részén parkolók 
kialakításának lehetőségét. 

37 

Téglás u. – Levendula szálló útja által 
határolt üres telek megvásárlása, hrsz: 
1403 (parkoló kialakítás, parkosítás) 

A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy folytasson 
további tárgyalásokat a telek 
tulajdonosával. 

38 
Ipari területek kialakítása A Képviselő-testület a beruházás 

pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 

39 
Kikötő kialakítása a Gabonarakodónál 
(Pályázati forrásból) 

A Képviselő-testület a beruházás 
pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 



40 

Levendula Hotel wellness részleg 
kialakítása 

 A Képviselő-testület a 
beruházás pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 

 A Képviselő-testület kéri, 
hogy az új Gyevitur Kft. 
ügyvezető bevonásával 
történjen döntés a beruházást 
illetően. 

41 

Biztonságtechnikai, vezetéstechnikai pálya 
kialakítása 

A Képviselő-testület felkéri a 
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési 
Bizottságot, hogy a januári soros 
testületi ülésig, a tárgyban 
érintett algyői személyekkel 
vegye fel a kapcsolatot az 
elképzeléseik pontosítása 
érdekében, majd ennek 
eredményéről januári ülésén 
tájékoztassa a testületet. 

42 

Tisza-part szabadidős terület fejlesztése, 
szabadstrand kialakítása, engedélyeztetése 

1.500.000,- Ft 
A Képviselő-testület támogatja a 
beruházás tervezésének 
megindítását (engedélyes kiviteli 
tervdokumentáció, árazatlan 
költségvetés elkészítése). 

43 

Külterületi csatornák vízjogi üzemeltetési 
engedélye és átadása az ATIVIZIG részére 

A Képviselő-testület kéri, hogy 
három árajánlat bekérése mellett, 
a 2016. március havi soros 
testületi ülésre készüljön önálló 
előterjesztés a beruházás 
tárgyában. 

44 
Napelempark létesítése az Algyő, 01250/2. 
hrsz-ú területen 

A Képviselő-testület a beruházás 
pályázati úton való 
megvalósítását támogatja. 

45 

Horgásztanya és három horgásztó 
megvásárlásának lehetősége 

A Képviselő-testület felkéri a 
hivatalt, hogy készíttessen 
értékbecslést az ingatlanok 
vonatkozásában és terjessze azt 
elő a 2016. február havi soros 
testületi ülésre. 

46 

Bartók Béla utcáról a Tiszavirág utcára 
átvezető kis köz járdaszakasza 

A Képviselő-testület felkéri a 
Településfejlesztési és 
Üzemeltetési csoportot, hogy a 
2016. februári testületi ülésre 
készítsen költségbecslést a 
járdaépítésre vonatkozóan . 

47 

Tiszavirág utca páros oldalán járda 
tervezése a Sport utcáig 

A Képviselő-testület felkéri a 
Településfejlesztési és 
Üzemeltetési csoportot, hogy 
amennyiben az érintett 



 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés 
megalkotásakor vegye figyelembe az elfogadott fejlesztéseket a betervezett 
költségekkel. 

 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
 

járdaszakasz tervei még nem 
készültek el, akkor a februári 
testületi ülésre terjesszen elő 
költségbecslést a beruházás 
tervezésére vonatkozóan. 


