
 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
8/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: 2016. január 21. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének 

elfogadása  
 

HATÁROZAT 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 

 
Nyílt ülés: 
1. Közművelődési intézmények 2016. évi munkaterve 

Előterjesztő: Bene Zoltán intézményvezető 
  Szűcs Szabolcs mb. ügyvezető 

2. AKTV Kft 2016. évi üzleti terve 
Előterjesztő: AKTV Kft. ügyvezető  

3. Gyeviép NKft. 2016. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Gyeviép NKft. 

4. Gyevitur Kft. 2016. évi üzleti terve 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 10/2015.(IV.30.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

6. A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelet-tervezet 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.09.) Ör. 
módosítása  
Előterjesztő: Polgármester 

8. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendelet tervezet szöveges 
előterjesztése I. 
Előterjesztő: Polgármester 

9. 2016. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás 
Előterjesztő: Polgármester 

10. A Kulturális Alap tervezett rendezvényei 2016. évben, az Alap megemelésére 
vonatkozó javaslat 
Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 

11. Az Ifjúsági Klub üzemeltetésének átszervezése az Algyői Faluház és Könyvtár 
intézményéhez 
Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 

12. EzerJóHáz fejlesztése 
Előterjesztő: Bene Zoltán intézményvezető 

13. Algyői Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzata  
Előterjesztő: Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke 

14. Gyevitur Kft. ÁFA visszafizetési kötelezettség módosítása 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 



 

15. Gyevitur Kft. SZMSZ módosítás átmeneti időszakra 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

16. Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeinek 
finanszírozása 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Egészségügyi és szociális tanácsnok féléves beszámolója 
Előterjesztő: Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó 

18. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Aljegyző 

19. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Egyebek 
 
Zárt ülés: 

21. Plébánia ingatlan csereszerződés 
Előterjesztő: Polgármester  

22. Papdi Jenő kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

23. Gábor Csaba kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző  

24. Belovai Zoltán Sándor kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

 
2. A Képviselő-testület leveszi napirendjéről a „Tájékoztatás a 488/2015. (XII.17.) Kt. 

határozat 3. pontjának végrehajtásáról” c. előterjesztést azzal, hogy a napirend 
tárgyalására a februári soros testületi ülésen kerüljön sor. 

 
 
 
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 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
9/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Közművelődési intézmények 2016. évi munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Bene Zoltán intézményvezető és Szűcs Szabolcs mb. ügyvezető „Közművelődési intézmények 
2016. évi munkaterve” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
Közművelődési intézmények 2016. évi munkatervét. 

2. A Képviselő-testület kéri a gyermektáboroztatás pályázati rendszere, illetve a 
Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát. 
Határidő: 2016. február havi testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár 
4) Szűcs Szabolcs mb. ügyvezető - Tájház 
5) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
10/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: AKTV Kft 2016. évi üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület 
2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta az ügyvezető „AKTV Kft. 2016. évi üzleti 
terve” tárgyú előterjesztését, mely alapján a következő határozatot hozta: 
 
 A Képviselő-testület az AKTV Kft 2016. évi üzleti tervét 53.823.000,- Ft bevételi főösszeggel, 

a 2016. évi működési kiadásokra vonatkozó tervét 42.414.000,- Ft kiadási főösszeggel 
jóváhagyja. 

 A Képviselő-testület az értékcsökkenés és az adófizetési kötelezettség elszámolását 
figyelembe véve az AKTV Kft. adózás után várható eredményét 4.959.000,- Ft összegben 
határozza meg. 

 A Képviselő-testület továbbra is a 12/2015. (I.22.) számú, az AKTV Kft. 2015. évi üzleti 
terve tárgyú Kt. határozatban foglaltakat tekinti irányadónak az AKTV Kft. tagi kölcsönének 
2016. évi törlesztő részletére vonatkozóan, így azt 6.000.000,- forintban határozza meg, 
negyedéves ütemezéssel. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) AKTV Kft. 
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. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
11/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyeviép NKft. 2016. évi üzleti terve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép NKft. tulajdonosi jogait gyakorló 
testület, 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft. 2016. évi 
üzleti tervét és az alábbi döntést hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervét 
238.103.392,- Ft várható bevétellel, és 235. 329.972,- Ft várható kiadással elfogadja.  

2) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati működési támogatás összegét 
140.731.392,- forintban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó 
10.000.000,- forint összeget állapít meg. 

3) A Képviselő-testület kéri, hogy 2018. év első negyedévében készüljön előterjesztés az 

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola sportcsarnoka Gyeviép NKft. részére történő átadás 
vizsgálata ügyében. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Gyeviép NKft. 
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. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
12/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. előzetes üzleti terv 2016 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Gyevitur Kft. „Gyevitur Kft előzetes üzleti terv 2016” tárgyban készült előterjesztését, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a 
Gyevitur Kft. előzetes üzleti tervét. 

2. A Képviselő-testület a Gyevitur Kft. három egységének bevételeiről - kiadásairól 
egységenként külön, írásos tájékoztatást kér (főkönyvi kivonat formájában) a 2016. 
február havi soros Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsági ülésre. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a Gyevitur Kft. veszteség visszapótlásra irányuló kérése 
(ütemezése, aránya) megfelelő indoklással ellátva kerüljön vissza, írásos formában, a 
2016. február havi soros Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsági ülésre. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Gyevitur Kft. ügyvezető 
4) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
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. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
13/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelet-tervezet 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „A gazdaságélénkítéséről szóló helyi rendelet-tervezet” tárgyú előterjesztését és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt a gazdaságélénkítéséről szóló 
helyi rendelet alapján elkészülő pályázati felhívás(ok) előkészítésére. 
Határidő: 2016. márciusi testületi ülés 

2. A Képviselő-testület a pályázatok pénzügyi szempontok szerinti értékeléséhez, 
ellenőrzéséhez felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság bevonásával, a Polgármesteri Hivatal nevében eljáró szakértőt bízzon meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
4) Katona Máté Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5) Pénzügyi és Adócsoport 
6) Füzesy István referens 
7) Irattár 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
14/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendelet tervezet 

szöveges előterjesztése I. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendelet tervezet 
szöveges előterjesztése I.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a rendelet előkészítésénél vegye 
figyelembe az alábbi módosításokat: 
 
a) A szöveges előterjesztés 3. oldalán az Önkormányzat működésének általános támogatása 

címszó összesen sorában az összeg helyesen 117.563.460,- forint 
b) A szöveges előterjesztés 9. oldala első bekezdése helyesen: 
 „II/1.5.12. Tartalékok 

A részletezés a 7. számú mellékletben található. 
846.545 eFt összegű tartalék került beszámításra a tervezetben az alábbiak szerint.” 

c) A rendelettervezet 4. számú melléklete Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 
javasolt új induló, és folyamatban lévő áthúzódó fejlesztései című táblázata 2016. évben 
induló beruházások fejezete Bekötő út településkapuk kialakítása tervezése sora 
helyesen: 
Bekötő út településkapuk kialakítása tervezése, kivitelezése 
2016. évi tervezett eredeti előirányzata   14.732 eFt 

d) A rendelettervezet 4. számú melléklete Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 
javasolt új induló, és folyamatban lévő áthúzódó fejlesztései című táblázata Beruházások, 
Áthúzódó tételek fejezete Bel-és külterületi fásítási program során szereplő 5.000 eFt 
kerüljön át a Tartalék keretbe. 

e) A rendelettervezet 4. számú melléklete Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 
javasolt új induló, és folyamatban lévő áthúzódó fejlesztései című táblázata 2016. évben 
induló beruházások fejezete Horgásztó megvásárlása során szereplő 60.000 eFt-ot alá 
kell támasztani megfelelő szakértői becslésekkel. 

f) A rendelettervezet 4. számú melléklete Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 
javasolt új induló, és folyamatban lévő áthúzódó fejlesztései című táblázata Beruházások, 
Áthúzódó tételek fejezete Tiszavirág u. - Fehér Ignác Ált. Isk. Parkoló építés során 
szereplő 2.125 eFt kerüljön át a Céltartalék keretbe. 

g) A rendelettervezet 4. számú melléklete Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 
javasolt új induló, és folyamatban lévő áthúzódó fejlesztései című táblázata Beruházások, 
Áthúzódó tételek fejezete Tűzcsapok terveztetése, kivitelezése közterületen 
/176/2015.(IV.23.) során szereplő 5.000 eFt kerüljön át a Céltartalék keretbe. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. évi költségvetés előterjesztése 



 

 
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, az 1. pontban foglaltak alapján az 
előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze meg a 2016. évi 
költségvetési rendeletet.  
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2016.évi költségvetés előterjesztése 
 
3./ A Képviselő-testület kéri, hogy a 2016. február havi soros Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési 
Bizottsági ülésre készüljön egyéves kimutatás a 2015. évben lekötött pénzügyi forrásokról 
(lekötések elhelyezése, illetve az azokból származó kiadások és bevételek tekintetében.) 
 
4./ A Képviselő-testület kéri, hogy a rendelettervezet 7. számú melléklete Felhalmozási célú 
tartalékok fejezete Vállalkozók támogatási Alapja soron szereplő 100.000 eFt összeg a féléves 
tapasztalatokat összegezve kerüljön felülvizsgálatra, ekkor a Pénzügyi és Adócsoport 
emlékeztetőt tegyen a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság irányába az esetleges további 
tevékenységek kifejtése érdekében. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi és Adócsoport 
4) Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
5) Intézményvezetők 
6) Csoportvezetők 
7) Gazdasági társaságok ügyvezetői 
8) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
15/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: 2016. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta 
2016. évi cafetéria-keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás tárgyú előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
I. 2016. évi cafeteria juttatás 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat 
közalkalmazottainak, és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozóinak részére cafetéria-juttatás 
bruttó mértékét 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg 2016. évben. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
Intézmény közalkalmazottai és Mt. hatálya alá tarozó dolgozói, valamint az Algyői 
Polgármesteri Hivatal Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére a 2016. évre, egységesen, 
egyszeri, 2016. júniusban kifizetendő, egyhavi bruttó bérnek megfelelő összegű 
illetményt állapít meg. 
 

3. A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot. 
 
II. 2016. évi meghatározott juttatásnak minősülő juttatás 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata és 
Intézményei valamint az Algyői Polgármesteri Hivatal Mt. hatálya alá tartozó dolgozói 
számára az egyes meghatározott juttatást nettó 30.000,- Ft/fő/hó összegben határozza 
meg. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói számára az egyes meghatározott juttatást 
nettó 30.000,- Ft/fő/hó összegben határozza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy kizárólag a 
betervezett összeggel gazdálkodhatnak. 
 

4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2016. évi költségvetés készítése során 
vegye figyelembe a fenti pontokban foglaltakat. 

 
 



 

 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi és Adócsoport 
4) Intézményvezetők 
5) Személyügyi előadó 
6) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

15/2016. (I.21.) Kt. határozat melléklete 
 

CAFETERIA ÉS EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁS SZABÁLYZATA 
 

 
I. A jogosultak köre 
 
A szabályzat hatálya kiterjed az Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó 
közalkalmazottakra, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozókra, az Algyői  Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőire, valamint a Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, (továbbiakban munkavállaló).  
 
II. Nem jogosult a juttatásokra Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó 
közalkalmazott, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozó ha, 
 
 a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára), 
 a fegyelmi büntetés ezzel sújtja. 
Továbbá 
 a 30 napot meghaladó betegség idejére, 
 a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejére. 
 tartós külszolgálaton lévők 
 
III. Nem jogosult a juttatásokra az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, valamint a Mt. 
hatálya alá tartozó dolgozója ha, 
 
 a fegyelmi büntetés ezzel sújtja 
 tartós külszolgálaton lévők 
 30 napot meghaladó távollét 
 azon időtartam, amelyre illetmény nem jár. 
 
Az a munkavállaló, akire a nyilatkozattétel időpontjában nem teljesülnek a jogosultsági feltételek, nem 
választhat.  
 
III. Juttatási keret 
 
a, Cafeteria kerete 
 
A munkavállaló juttatási kerete bruttó 200.000 forint, mely magába foglalja az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is (bruttó keret!). 
 
2014-ban a kedvezményes juttatás annyit jelent, hogy a munkáltatót az éves cafetéria kereten belül 
35,7% közteher terheli, amely a következő elemekből tevődik össze: 19% szuperbruttó, 15% SZJA, 14% 
EHO. 1,19x (0,15+0,14)=34,51 % 
 
A jogosult által kiválasztott juttatások együttes összege nem haladhatja meg a fenti keretet, a 
munkavállaló az esetleges túllépés esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 
A tárgyévben igénybe nem vett keret a tárgyévet követő évre nem vihető át. 
 
b, Egyes meghatározott juttatás kerete 
 
A munkavállaló juttatási kerete bruttó 44.994,--forint/hó, mely magába foglalja az egyes meghatározott 
juttatáshoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is (bruttó keret!) 
 



 

2016-ban az egyes meghatározott juttatások 49,98 % közteher terheli, amely a következő elemekből 
tevődik össze: 19% szuperbruttó, majd 15% SZJA, 27% EHO  1,19x(0,15+0,27) = 49,98% 
 
 
IV. A jogosultság terjedelme Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó 
közalkalmazott, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozók tekintetében 
 
A munkavállalónak - a kedvezményes adókulcs alá eső - juttatásokról a teljes tárgyévre vonatkozóan 
kell nyilatkoznia. Amennyiben a munkaviszony év közben megszűnik, a juttatások időarányos része jár. 
Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya évközben biztosan megszűnik, a juttatások időarányos 
részét igényelheti csak, nyilatkozatát ennek megfelelően kell megtennie. 
 
A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a teljes munkaidőre számított éves keretösszeg 
időarányos részére jogosult csak. 
 
Az időközben jogosultságot szerző munkavállaló a még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos 
keretösszeg fölött rendelkezhet. Az időarányos keret a közalkalmazottak és az Mt. hatálya alá tartozó 
foglalkoztatottak vonatkozásában, csak egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a 
jogosultság megszerzése a hónap első napjától eltérő napon történik, akkor a cafeteria keret a 
következő naptári hónaptól kezdődően a választási periódusból még hátralévő időszakra illeti meg a 
munkavállalót, egész hónapokra számítva. 
 
V. A jogosultság terjedelme az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében 
 
A munkavállalónak - a kedvezményes adókulcs alá eső - juttatásokról a teljes tárgyévre vonatkozóan 
kell nyilatkoznia. Amennyiben a munkaviszony év közben megszűnik, a juttatások időarányos része jár. 
Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya évközben biztosan megszűnik, a juttatások időarányos 
részét igényelheti csak, nyilatkozatát ennek megfelelően kell megtennie. 
 
A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a teljes munkaidőre számított éves keretösszeg 
időarányos részére jogosult csak. 
 
Az időközben jogosultságot szerző munkavállaló a még hátralévő időszakra vonatkozó időarányos 

keretösszeg fölött rendelkezhet. Ha a köztisztviselő jogviszonya év közben keletkezik vagy szűnik 
meg a köztisztviselő  a keretösszeg időarányos részére jogosult. A keretösszeget ezer forintra 
kerekítve kell megállapítani. A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak 
számát kell figyelembe venni. 
 
VI. A cafetéria keretében nyújtható juttatások  
 
1. SZÉP-kártya támogatás 

1.1.  SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás                                                    (225.000 forint) 
1.2.  SZÉP kártya melegkonyhás étkezés                                                     (150.000 forint) 
1.3.  SZÉP kártya szabadidő eltöltés                                                                (75.000 forint) 

2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás                                                      (12.500 forint) 
3. Erzsébet utalvány                                                                                                             (8.000 forint) 
4. Iskolakezdési támogatás                                                                                              (33.300 forint) 
5. Helyi utazási bérlet 
6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás:                                              (55.500 forint) 
7. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/ önsegélyező pénztári hozzájárulás: (33.300 forint) 
 
 
 



 

VII. A választható juttatások ismertetése 
 
1. SZÉP-kártya támogatás 

Béren kívüli juttatásnak minősül, a munkáltató által a SZÉP-kártyára utalt támogatás. A kapcsolódó 
Kormányrendelet azonban, leírja, hogy ezt a támogatás három egymástól elkülönített, különböző célt 
szolgáló kártya számlájára utalható: 
1.1.  Szálláshely-szolgáltatás: 
A szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra 
felhasználható legfeljebb 225.000,- forint támogatás. 
1.2.  Vendéglátás szolgáltatás: 
Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi 
étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 
150.000,- forint támogatás. 
1.3.  Szabadidő eltöltését, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás: 
Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, 
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75.000,- forint 
támogatás. 

 
2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás 
Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő 
étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12.500,- forintot 
meg nem haladó rész (ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató 
telephelyén működő munkahelyi étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható- a 
munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott- utalványt, elektronikus 
adathordozót.) 

 
3. Erzsébet-utalvány 
Fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből a 
juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8.000,- forintot meg nem 
haladó rész.  
 
4.  Iskolakezdési támogatás 
Iskolakezdési támogatásra kizárólag az a munkavállaló jogosult, akinek a közoktatásban részt vevő 
(azaz általános iskolában, középiskolában, vagy szakiskolában tanuló) gyermeke után vagy Ő maga, 
vagy közös háztartásban élő házastársa családi pótlékra jogosult. A támogatás igénylése esetén a 
munkavállalónak a gyermekek számáról külön nyilatkoznia kell. A támogatás éves összege 
gyermekenként legfeljebb 33.300,- Ft lehet. 
 
5. Helyi utazási bérletA munkáltató a dolgozó választása esetén a keretösszeg terhére, a munkába 
járáshoz havi, vagy éves helyi utazási bérletet bocsát a dolgozó rendelkezésére. Az éves bérletet a 
tárgyévet megelőző év decemberében, a havi bérletet a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 
munkanapjáig biztosítja. A helyi tömegközlekedési eszközökön való utazásra feljogosító 
bérletszelvényeket a munkáltató egységesen szerzi be.  
 
6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 
A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes nyugdíjpénztárnak, 
vagy újonnan belép oda és a cafeteria nyilatkozattal együtt leadja a záradékolt belépési nyilatkozatának 
fénymásolatát. A munkáltató fix összegű, havi 55.500,- Ft hozzájárulás nyújt a munkavállalónak 
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásként, melyet átutal a nyugdíjpénztár részére. 
 
7. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás 
A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes egészségpénztárnak 
vagy újonnan belép oda és a cafeteria nyilatkozattal együtt leadja a záradékolt belépési nyilatkozatának 



 

fénymásolatát. A munkáltató fix összegű, havi 33.300,- Ft hozzájárulás nyújt a munkavállalónak 
önkéntes egészségpénztári hozzájárulásként, melyet átutal az egészségpénztár részére. 
 
 
VIII. A Cafetéria nyilatkozat kitöltésére vonatkozó szabályok 
 
A munkavállaló kitölti a személyügyi ügyintéző által részére eljuttatott Cafeteria nyilatkozatot. A 
nyilatkozat táblázatos formában tartalmazza a választáshoz szükséges adatokat, így 

 rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg, 
 választható juttatások listája, rövid bemutatása, 
 felhasználási korlátok stb., valamint 
 az egyes juttatási elemek választásához szükséges kiegészítő nyomtatványok.  

 
A Cafeteria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. A Cafeteria nyilatkozatot két 
példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy példányt eljuttat a személyügyi ügyintézőnek, 
másik példányát megőrzi.  
 
Amennyiben a jogosult olyan juttatást választ, amelyhez további kiegészítő nyomtatvány kitöltése is 
szükséges, azt szintén kitölti, kinyomtatja és csatolja a Cafeteria nyilatkozathoz. Nyilatkozatát 
elektronikusan is elküldi a személyügyi ügyintézőnek a megadott gyűjtő e-mail címre.  
 
 
IX. Cafeteria nyilatkozat érvényessége 
 
Amennyiben a munkavállaló a cafetéria nyilatkozat tételére meghatározott határidőt önhibájából 
elmulasztja, a munkáltató a munkavállaló részére cafetéria juttatást nem biztosít. 
 
 
X. Cafeteria nyilatkozat időközi módosítása  
 
A cafeteria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben, megváltozott 
élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. Az időközi módosítást a munkavállaló külön 
írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet közvetlen felettesének kell átadnia, aki azt 
továbbítja a személyügyi ügyintézőnek. A döntésről a személyügyi ügyintéző írásban tájékoztatja a 
kérelmezőt. 
 
Jelen Cafeteria Szabályzat 2016. február 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 440/2014. 
(XII.18.) Kt. határozat mellékletét képező Cafetéria Szabályzat hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
Molnár Áron 
polgármester  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
16/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: A Kulturális Alap tervezett rendezvényei 2016. évben, az Alap 

megemelésére vonatkozó javaslat 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Bene Zoltán igazgató „A Kulturális Alap tervezett rendezvényei 2016. évben, az Alap 
megemelésére vonatkozó javaslat” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Faluház és Könyvtár 
által a Kulturális Alap felhasználására benyújtott javaslatot. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a Kulturális Alap összegének 6.000.000,- forintra történő 
emelését. 

3. A Képviselő-testület felkéri Bene Zoltán intézményvezetőt, hogy a 2017. évi Falunapi 
rendezvénysorozat műsortervét a 2016. október havi soros testületi ülésre terjessze elő. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Bene Zoltán intézményvezető 
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. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
17/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Ifjúsági Klub üzemeltetésének átszervezése az Algyői Faluház és 

Könyvtár intézményéhez 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta 
Bene Zoltán igazgató „Az Ifjúsági Klub üzemeltetésének átszervezése az Algyői Faluház és 
Könyvtár intézményéhez” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Faluház és Könyvtár, a 
Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület, valamint a Wemsical Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület által az Ifjúsági Klub üzemeltetésére benyújtott javaslatot. 

2. A Képviselő-testület felkéri Bene Zoltán intézményvezetőt, Pongrácz Tamás és Torma 
Tibor egyesületi elnököket, hogy a 2016. február havi testületi ülésre terjesszék elő 
költségekkel alátámasztott javaslataikat az Ifjúsági Klub üzemeltetésére vonatkozóan. 

3. A Képviselő-testület felkéri Katona Antal ügyvezetőt, hogy a 2016. február havi testületi 
ülésre mutassa be az Ifjúsági Klub üzemeltetésének éves költségét. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár 
4) Pongrácz Tamás elnök - Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület 
5) Torma Tibor elnök - Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület 
6) Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezető 
7) Pénzügyi és Adócsoport 
8) Irattár  

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
18/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: EzerJóHáz fejlesztése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján megtartott ülésén megtárgyalta 
Bene Zoltán intézményvezető „EzerJóHáz fejlesztése” tárgyú előterjesztését és a következő 
határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az EzerJóHáz fejlesztési igényeiről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület támogatja az EzerJóHáz fejlesztését az alábbiak szerint: 
 az EzerJóHáz udvarának végleges kialakítása, a téglaburkolat kibővítése és kerti 

sütögető kiépítése, 
 a borászati bemutató helyiségben egy bútorba épített, egymedencés, csepptálcás 

mosogató elhelyezése és bekötése. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, valamint a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, hogy vizsgálja meg a borászati helyiség 
állagmegóvásának kérdését, valamint az áprilisi testületi ülésre készítsen előterjesztés a 
pince fejlesztése és állagmegőrzése ügyében. 

 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Bene Zoltán intézményvezető 
4) Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök 
5) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6) Pénzügyi és Adócsoport 
7) Irattár  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
19/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megtárgyalta dr. 
Gonda János képviselő „Az Algyői Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzata” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerint elfogadja az 
Algyői Hírmondó Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
3. A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön megpályáztatásra a az Algyői Hírmondó című 

időszaki lap kiadási, szerkesztési feladatainak elvégzése. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Dr. Gonda János képviselő 
4) Algyői Hírmondó – Bene Zoltán 
5) Pénzügyi és Adócsoport 
6) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

19/2016. (I.21.) Kt. határozat melléklete 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Időszaki Lapjának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
 
1. Általános rész 
 
1.1. A Képviselő-testület a településen történő eseményekről - a lakosság megfelelő, hiteles, 
pontos és rendszeres tájékoztatásának biztosítása érdekében „ALGYŐI HÍRMONDÓ” című 
időszaki lap működtetéséről folyamatosan gondoskodik, ellenőrzi tevékenységét, és vagyoni 
felelősséggel tartozik a lap működéséért. 
 
1.2. Algyő Nagyközség Önkormányzat időszaki lapja 
 
Neve:       ALGYŐI HÍRMONDÓ 
Szerkesztőség címe:     6750 Algyő Kastélykert u 63. 
Felelős szerkesztő:     ………………………………………….. 
Alapító szerve, tulajdonosa:    Algyő Nagyközség Önkormányzat 
NMHH nyilvántartási szám:    726973 
Alapításának éve:     1992 
Magyar IN Nemzeti Központ azonosítója:  ISSN 2063-3173 
Kiadó:       Algyő Faluház és Könyvtár 
NMHH nyilvántartási szám:    358905 
Kiadásának időpontja:    minden hónap 5. napjáig 
Kiadásának tervezett példányszáma:  1000 példány 
Terjedelme:       legfeljebb 20 oldalon  
Egységára:      költségtérítéses 
 
Algyői Hírmondó online lap 
Neve:       Algyői Hírmondó 
Elérési helye:      www.algyoihirmondo.hu 

www.algyo.hu 
http://epa.oszk.hu/02400/02400 

Megjelenésének ideje:  folyamatos 
Alapító szerve, tulajdonosa:    Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Kiadója:      Algyő Faluház és Könyvtár 
Felelős szerkesztő:     …………………………………………….. 
 
1.3. Az időszaki lap célja 
A lakosság széles köre részére nyújtson hiteles, pontos és rendszeres tájékoztatást Algyő 
Nagyközség Önkormányzatának tevékenységéről, a község társadalmi, gazdasági, kulturális és 
sport életéről, valamint a községet érintő, más településeken történő jelentős eseményekről. 
Segítse elő a társadalmi jelenségek közötti összefüggések megértését, és mozgósítson 
társadalmi cselekvésre, közösségépítő szerepet töltsön be a település életében. 
 
1.4. Az időszaki lap jellege  
Az „Algyői Hírmondó” Algyő Nagyközség közéleti lapja.  
 



 

2. Az időszaki lap MŰKÖDÉSE 
 
2.1. Az időszaki lap küldetése 
 
2.1.1. Az önkormányzat munkájával összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítése, a helyi 
közélet híreinek széleskörű megismertetése. Rendszeresen tájékoztatást ad az önkormányzat 
működéséről, a testületi üléseken történt fontosabb eseményekről. A lap megjeleníti azokat az 
információkat, melyeket jogszabály előír (pl. pályázatok, választási közlemények stb.). A 
hozzáférés megjelenítésével ismerteti a helyi rendeletek lényegét. Tájékoztatást nyújt egyéb 
önkormányzati döntésekről, azok hátteréről, a döntések előkészítése során felvetődött 
fontosabb kérdésekről. Tájékozatja a lakosságot a Polgármesteri Hivatal munkájával, az 
ügyintézéssel kapcsolatos információkról. 
Sajátos eszközeivel – és összhangban Algyő Nagyközség Önkormányzata céljaival és 
szellemiségével, valamint a lap stratégiájával és arculatával – közvetítsen az önkormányzat és a 
lakosság között. 
2.1.2. Segítve a helyi kommunikációt, tárgyilagosan és aktuálisan informáljon és tájékoztasson 
a közélet legfontosabb eseményeiről, eredményeiről, a lakosság életét befolyásoló kérdésekről, 
döntésekről. 
2.1.3. Témaválasztásában és szerkezetében is tükrözze, reprezentálja az önkormányzati 
munka által érintett legfőbb közérdekű kérdéseket. 
2.1.4.  Publikált cikkei révén erősítse a helyi társadalom kohézióját, a lokálpatriotizmus 
érzését. 
2.1.5. A település életében fontos közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek tevékenységéről szóló 
információkkal segíti a lakosság eligazodását (nyitvatartási, ügyfélfogadási idők, menetrendek, 
fontosabb címváltozások stb.). E témakörben helyt ad a település intézményei, hivatali, 
környezetvédelmi, egészségnevelési, bűnmegelőzési és egyéb, a lakosság szélesebb körű 
informálását szolgáló cikkeknek. 
2.1.6. A lap objektív, pártatlan és a különféle véleményeket egyenlő eséllyel, az arányosság elve 
alapján jeleníti meg. 
Nemzeti ünnepeinkről, méltó módon emlékezik meg.  
Terjedelmi lehetőségeknek megfelelően közöl helytörténeti, honismereti írásokat, a 
településhez kötődő, művészeti alkotásokat. 
Tájékoztatást ad a település helyi eseményeiről, programjairól, bemutatja a pozitív 
értékteremtő kezdeményezéseket, beszámol a település sportjáról, az itt működő civil 
szervezetek életéről, számot ad a közösség számára példaértékű kezdeményezésekről. 
Közérthető nyelven szóljon olvasóközönségéhez, a hagyományos újságírói műfajok 
alkalmazásával, de korszerű szerkesztési elveket követve. 
2.1.7. Kerülje a személyes konfliktusok, a szélsőséges nézetek és vélemények, a pártpolitikai 
szempontok, a pontatlan vagy hamis információk közlését  
2.1.8. A lap készítői munkájuk során tegyenek eleget a sajtótörvényben rögzített előírásoknak. 
 

2.2. Tartalmi – formai követelmények 
 
2.2.1.  A megjelentetni kívánt cikkeket, hirdetéseket a megjelenés hónapját megelőző hónap 
21. napjáig kell leadni az időszaki lap Szerkesztőségébe. A cikkeket és képeket kizárólag 
elektronikus formában Word/JPG formátumban kell eljuttatni az algyoihirmondo@gmail.com 
e-mail címre, vagy személyesen adathordozón a községi Könyvtárban. A felelős kiadó 
gondoskodik róla, hogy a lapzárta előtt két héttel korábban a cikkírókat értesítse. 



 

2.2.2. Az újságban megjelentetni kívánt cikkeket a felelős szerkesztőnek kell leadni, 
megjelenéséről a Szerkesztő Bizottság dönt. 
2.2.3.  Az időszaki lapban közlésre felkínált cikkek, írások megjelentetése, a szerzőnek 
módosításra, kiegészítésre történő visszaadása vagy elutasítása a felelős szerkesztő 
kizárólagos joga és felelőssége. 
2.2.4.  A lap tevékenységi körébe hirdetési szolgáltatás is tartozik, mely térítés ellenében 
vehető igénybe maximum A/8 méretig apróhirdetések, gyászjelentések, köszönetnyilvánítások 
formájában, A/4 méretig vállalkozási tevékenység, szolgáltatás hirdetésére. Ez alól kivételt 
képeznek az önkormányzat és intézményeinek tájékoztatásai, pályázatokkal kapcsolatos 
hirdetések. 
2.2.5. Az Algyői Hírmondóban megjelenő reklámanyagoknak, hirdetéseknek meg kell felelniük 
a hatályos reklámtörvény vonatkozó szabályozásainak. 
2.2.6. A hirdetések pénzügyi feltételeit jelen szabályzat 1. sz. függeléke szabályozza. 
 
2.3. Az időszaki lap működtetése, költségvetése 
 
2.3.1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik az időszaki lap 
működéséhez szükséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztosításáról, amelynek 
fedezetét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.  
2.3.2. A hirdetések, reklámok díjtételeit és a költségek kiegyenlítésének módját részletesen e 
szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza. 
 
2.4. Az időszaki lap terjesztésének köre 
 
2.4.1. Algyő Nagyközség közigazgatási területe.  
2.4.2. Az Önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő közintézmények és gazdálkodó 
szervezetek; 
2.4.3. Algyő Nagyközség testvértelepülései; 
2.4.4. Szomszédos Önkormányzatok; 
2.4.5. A köteles példányok címzettjei; 
2.4.6. Az önkormányzattal kapcsolatban álló partnerek benyújtott igény alapján. 
 
3. Az időszaki lap szervezete 
 
3.1. A laptulajdonos 
 
3.1 1. A laptulajdonos Algyő Nagyközség Önkormányzata, aki meghatározza a lap célját, 
jellegét és irányvonalát. 
3.1.2. A laptulajdonosnak joga van a lap munkájáról évente legalább egyszer, illetve indokolt 
esetben szükség szerint beszámolót kérni a felelős szerkesztőtől, melyet a képviselő-testület 
elé terjeszt. 
3.1.3. A laptulajdonos önkormányzat vagyoni felelősséggel tartozik az „Algyői Hírmondó” 
működéséért. A lap fenntartásához, működtetéséhez szükséges pénzösszeget a képviselő-
testület a Faluház és Könyvtár éves költségvetésében irányozza elő.  
 
3.2. A lap kiadója  
 
3.2.1. A lap címe: Algyői Hírmondó 



 

3.2.2. Az „Algyői Hírmondó” kiadásáért, technikai megvalósításáért egyszemélyi felelős a 
„felelős kiadó”. 
3.2.3. Megszervezi a lap terjesztését, szervezett reklámtevékenységet folytat. 
3.2.4. Gazdálkodik a költségvetéssel a takarékosság szem előtt tartásával. 
3.2.5. A kiadó biztosítja a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ellátja az időszaki 
lap pénzügyi, számviteli, ellenőrzési feladatait, megköti a lap nyomtatásával kapcsolatos 
szerződést. 
3.2.6. A kiadó (vagy képviselője) részt vehet a Szerkesztő Bizottság ülésein tanácskozási 
joggal. 
3.2.7. A kiadó jogosult a felelős szerkesztő által aláírt nyomdakész PDF anyagot a nyomdai 
munkálatok megkezdése előtt a kezébe kapni. 
3.2.8. A kiadó nem változtathat a felelős szerkesztő által elfogadott és átadott irat tartalmán. 
 

3.3. A felelős szerkesztő 
 
3.3.1. Az időszaki lap felelős szerkesztőjének személyéről - pályázati eljárás lefolytatása nélkül 
- a Jogi Ügyrendi és Humán Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.  
3.3 2. A lap felelős szerkesztőjének a lap munkájáról évenkénti – a Testület külön kérésére, 
indokolt esetben pedig szükség szerinti - beszámolási kötelezettsége van a Képviselő-testület 
felé.  
3.3.3. A felelős szerkesztő feladata: 

a. az időszaki lap küldetésének szem előtt tartásával az újság színvonalas szerkesztése, 
b. tudósítás a település aktuális eseményeiről, a közérdeklődésre számot tartó 

történésekről, 
c. helyesbítés, helyreigazítás közlése.  

3.3.4. Egy személyben felel azért, hogy a lap tartalma ne ütközzön a sajtótörvény előírásaiba, és 
ne legyen ellentétben a laptulajdonos céljaival és érdekeivel. Ennek elérése céljából olyan 
cikkek esetében, melyek megítélése szerint a laptulajdonos érdekeivel ellentétesek, vagy 
törvénybe ütköznek, felelőssége gyakorlása érdekében vétójoggal rendelkezik, melyet 
indokolni köteles.  
3.3.5. A felelős szerkesztő a Szerkesztő Bizottság vezetője. Kötelezettsége a Szerkesztő 
Bizottság üléseinek összehívása. Felelős a Szerkesztő Bizottság hatékony működéséért, ennek 
érdekében a Szerkesztő Bizottságon belül személyi változtatást kezdeményezhet. A felelős 
szerkesztő akadályoztatása esetén helyettese a Szerkesztő Bizottság valamely megbízott tagja. 
3.3.6. Az összeállított laptervet elfogadása jeléül a felelős szerkesztő a tartalomjegyzéken 
aláírja. 
 

3.4. A Szerkesztő Bizottság 
 
3.4.1. A Szerkesztő Bizottság összetétele: 

 A Szerkesztő Bizottság vezetője a felelős szerkesztő. A felelős szerkesztő jogosultsága a 
Szerkesztő Bizottság személyi összetételének meghatározására illetve 
megváltoztatására irányuló javaslat, a bizottsági munka hatékonysága céljából. 

 A Szerkesztő Bizottság tagjait a Jogi Ügyrendi és Humán Bizottság választja meg. A 
Szerkesztő Bizottság tagjai az időszaki lapra vonatkozóan - megbízásos jogviszonyban 
álló felek. A szerkesztő bizottság tagjait a szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza. A 
Szerkesztő Bizottság tagjainak mandátuma határozatlan időre szól. 

 Nem lehet Szerkesztő Bizottsági tag Képviselő-testület tagja vagy hozzátartozója, 
önkormányzati alkalmazott vagy hozzátartozója. 



 

 
3.4.2. A Szerkesztő Bizottság működése: 
 A Szerkesztő Bizottság üléseit a felelős szerkesztő hívja össze, előre meghatározott 

munkaterv szerint. Az ülések időpontjai igazodnak az időszaki lap kiadásához, illetve az 
anyagleadás határidejéhez. 

 A Szerkesztő Bizottság ülése munkaértekezlet, ezért zárt. 
 A Szerkesztő Bizottság üléseire minden esetben meghívást kap tanácskozási joggal a 

felelős kiadó, illetve távolléte, akadályoztatása esetén személyes megbízottja. 
 A felelős szerkesztő a Szerkesztő Bizottság ülésére meghívhat szerzőket, vagy szakértőket 

tanácskozási joggal. 
 A Szerkesztő Bizottság dönt a cikkek megjelenéséről az alábbiak szerint: 

 megjelentetés változtatás nélkül, 
 átírásra visszaadás a szerzőnek, 
 az elfogadott cikk melyik lapszámban jelenjen meg, 
 elutasítás. 

A döntéseket nem kell indokolni. 
 

3.4.3. A Szerkesztő Bizottság feladatai: 
 éves munkaterv készítése, 
 éves koncepciós terv készítése, 
 a lap belső szerkezetének kialakítása, 
 minden ülésén kiértékeli a korábban megjelent lapszámot, előkészíti a következő, 

megjelenés előtti lapszámot, javaslatot tesz a későbbi lapszámok tartalmára; 
 javaslatot tehet megjelentetésre, illetve megírásra, érdemes cikkekre, szerzők 

személyére. A szerző felkérése a felelős szerkesztő joga és feladata. 
 
3.4.4. A Szerkesztő Bizottság hatásköre: 
 A Szerkesztő Bizottság a felelős szerkesztő felelőssége mellett ügyel arra, hogy az 

önkormányzati hivatalos közlemények és közérdekű tájékoztatások az egyéb tematikus 
oldalaktól jól megkülönbözethetően, elkülönítve jelenjenek meg. 

 A cikkek tartalmi hitelességéért mindig a szerző a felelős. 
 Személyeskedő hangvételű, a lap arculatához és színvonalához méltatlan stílusú cikkek 

megjelentetésétől a Szerkesztő Bizottságnak el kell zárkóznia. 
 Átdolgozásra ajánlott kéziratot csak a szerző módosíthat. Egyet nem értés esetén a 

szerzőnek joga van a cikket visszavonni, a Szerkesztő Bizottságnak joga van az 
átdolgozatlan cikket visszautasítani. 

 Az időszaki lap megjelenése előtt a Szerkesztő Bizottság a lap cikkeit korrektorral 
véleményezteti. 

 A Szerkesztő Bizottság kezdeményezheti a beküldött cikkekkel eltérő vélemény 
megkérését is. 
 

3.4.5. A Szerkesztő Bizottság díjazása: 
A Szerkesztő Bizottság tagjai a bizottságban kifejtett munkájukért díjazásban nem 

részesülnek. 

 

 

 



 

4. Záró rendelkezés 
 
4.1. Algyő Nagyközség Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
mellékleteinek és függelékeinek karbantartásáról, módosításáról, tartalmának 
megismertetéséről a felelős kiadó gondoskodik.  
4.2. Jelen szabályzat 2016. február ……. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Algyő, 2016. január 21. 
 
 
 

Molnár Áron Dr. Varga Ildikó 

polgármester jegyző 

 



 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

1. számú függeléke 

 

 

ALGYŐI HÍRMONDÓ 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG KÖZÉLETI LAPJA -HIRDETÉSI- ÉS REKLÁM DÍJTÉTELEIRŐL 

 

HIRDETÉSI TARIFÁK  

Közületek és vállalkozások számára 

A/6 20.200,- Ft 

A/5 10.100,- Ft 

A/4 5.100,- Ft 

 

Lakossági apróhirdetések 

A/8 …. Ft 
A/9  …. Ft 
 

  



 

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

2. számú függeléke 

 

Az Algyői Hírmondó felelős kiadó: Bene Zoltán intézményvezető  

(Algyői Faluház és Könyvtár) 

 

Az Algyői Hírmondó Szerkesztő Bizottságának tagjai: 

 

 

 

  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
20/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. ÁFA visszafizetési kötelezettség módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. január 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „ÁFA visszafizetési kötelezettség módosítása” tárgyban 
készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal 
elfogadja a Gyevitur Kft. tájékoztatását a Gyevitur Kft ÁFA visszafizetési 
kötelezettség módosítása tárgyban.  

2. A Képviselő-testület elrendeli a Gyevitur Kft. ügyvezetője felé, hogy a kérelmezett 
1.485.000,- forint ÁFA visszafizetési kötelezettséget 2016. július 31-ig tegye meg. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Gyevitur Kft. 
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. január 21. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
21/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. SZMSZ módosítás átmeneti időszakra 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. január 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Gyevitur Kft. SZMSZ módosítás átmeneti időszakra” 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.  Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a 

Gyevitur Kft. tájékoztatását, kérelmét a Kft. SZMSZ módosítás átmeneti időszakra 
ügyben.  

2.  A Képviselő-testület utasítja a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy a módosított SZMSZ-t a 
Kft. dolgozói felé ismertesse, számukra elérhető helyen tárolja, irattárazza. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Gyevitur Kft. 
4) Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 
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. január 21. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
22/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési 

költségeinek finanszírozása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének 
működési költségeinek finanszírozása” tárgyban készült előterjesztését és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzata a Déli Napfény LEADER Egyesülettel kötött tagi 

kölcsön szerződés módosításában szereplő visszafizetési határidőt 2020. december 
31. napjára módosítja. 
A visszafizetendő tagi kölcsön összege a szerződés alapján: 1.950.000,- Ft 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti 
tagi kölcsön szerződésmódosítás aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4) Pénzügyi és Adócsoport 
5) Déli Napfény LEADER Egyesület 
6) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

22/2016. (I.21.) Kt. határozat melléklete 

 

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 

KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert 

utca 40. képviseli Molnár Áron polgármester, adószám: 15726975-2-06) a továbbiakban 

mint tagi kölcsönadó , 

másrészről a Déli Napfény LEADER Egyesület (6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 

képviseli Dr. Dobó Katalin elnök) mint kölcsönvevő 

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

1. A felek rögzítik, hogy közöttük 2012. szeptember 11-én határozott időre szóló 

szerződés jött létre, melynek módosítását a Képviselő-testület 301/2013. (X.30.) 

Kt. határozat szerint jóváhagyta. 

2. A felek kijelentik, hogy Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 22/2016. (I.21.) Kt. 

határozata alapján a közöttük fennálló tagi kölcsön szerződésben szereplő 

visszafizetési határidőt 2020.12.31. napjára módosítja. 

3. A felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai 

változatlan formában érvényesek és hatályosak. 

 

Jelen szerződés módosítását a felek annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Algyő, 2016. január ... 
 
 
 
 

Tagi kölcsönadó Kölcsönvevő 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Déli Napfény LEADER Egyesület 

Molnár Áron Polgármester Dr. Dobó Katalin Elnök 
  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
23/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Egészségügyi és szociális tanácsnok féléves beszámolója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó „Egészségügyi és szociális tanácsnok féléves 
beszámolója” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó egészségügyi és szociális tanácsnok 
4) Irattár  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



 

KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. január 21. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
24/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról I. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Jegyző és a Pénzügyi és Adócsoport 
vezető tájékoztatása alapján felkéri a hivatalt, hogy foglaltassa közjegyzői 
okiratba a Délút Kft. Algyő Park Kft-ben lévő tagi kölcsöne átvállalását. 

2. A Képviselő-testület Dr. Czékus Szilvia összeférhetetlenségi nyilatkozata 
megérkezésének idejére leveszi napirendjéről az előterjesztés megtárgyalását. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
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. január 21. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
25/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
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 21. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
30/2016. (I.21.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. január 21. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi Kerekasztalt, hogy véleményezze a 
342/2015. (IX.17.) számú és „Rehabilitációs célú szolgáltatások létesítése a 
Borbála fürdő bázisán” tárgyú Kt. határozat alapján megkért és beérkezett 
árajánlatot. 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület 
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 

3. A Képviselő-testület elfogadja és aláírhatónak minősíti Algyő Nagyközség 
Önkormányzat Algyő Park Kft-ben történő üzletrész vásárlásának adásvételi 
szerződés tervezetét. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a 3. pont szerinti adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Angyal Zsolt aljegyző 
4) Egészségügyi Kerekasztal koordinátor 
5) Pénzügyi és Adócsoport 
6) Irattár  

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
 


