
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. fébrüa r 19. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
35/2013.(II.19.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. február 19-i rendkívüli 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: 
 
 
 
Nyílt ülés: 

1. „Napélémés réndszérék télépí té sé Algyő n” c. pa lya zat bényü jta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

2. Ta jé kőztata s a géőtérmiküs énérgia hasznősí ta sa ra é s a napélémpark 
kialakí ta sa ra vőnatkőző  pa lya zat félté téléirő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

 
 
 
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. fébrüa r 19. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
36/2013.(II.19.) Kt. határozat 
Tárgy: „Napelemes rendszerek telepítése Algyőn” c. pályázat benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. fébrüár 19. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Napélémés réndszérék télépítésé Algyőn” c. 
pályázat bényújtása tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza: 
 
1. A pa lya zat mégvalő sí ta si hélyszí né nék pőntős cí mé: 6750 Algyő , Küktőr kő z; 6750 

Algyő  Spőrt ü .5. 
2. A pa lya zat mégvalő sí ta si hélyszí né nék hélyrajzi sza ma: 1480/3 hrsz.; 1771/92 hrsz. 
3. A prőjékt mégnévézé sé, a pa lya zati anyagban mégjélő lttél ő sszhangban: Napélémés 

réndszérék télépí té sé Algyő n 
4. A pa lya zati kőnstrükciő  sza ma: KEOP-2012-4.10.0/A 
5. A térvézétt bérüha za s téljés bérüha za si kő ltsé gé a pa lya zattal mégégyéző én: 

47.697.402, Ft 
6. A térvézétt bérüha za snak a ta mőgata s szémpőntja bő l élismérhétő  békérü lé si 

kő ltsé gé (élsza mőlhatő  kő ltsé gé) a pa lya zattal mégégyéző én: 47.697.402, Ft 
7. Az ő nkőrma nyzati saja t érő  sza mszérü  ő sszégé é s főrra sa (saja t főrra s, hitél, égyé b) 

a pa lya zattal mégégyéző én:7.154.610,- Ft saja t főrra s 
8. A KEOP főrra sbő l sza rmaző  ta mőgata s igé nyélt ő sszégé a pa lya zattal mégégyéző én: 

40.542.792,- Ft 
9. Az ő nkőrma nyzat kő télézéttsé gét va llal arra vőnatkőző an, hőgy a KEOP főrra sbő l 

nyü jtőtt ta mőgata s élnyéré sé ésété n az ő nkőrma nyzati saja t főrra s ő sszégé t a 
kő ltsé gvété sbén élkü lő ní ti. 

 
Errő l é rtésí té st kap: 

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. fébrüa r 19. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
37/2013.(II.19.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás a geotermikus energia hasznosítására és a napelempark 

kialakítására vonatkozó pályázat feltételeiről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. fébrüa r 19. napja n tartőtt téstü léti 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta jé kőztata s a géőtérmiküs énérgia 
hasznősí ta sa ra é s a napélémpark kialakí ta sa ra vőnatkőző  pa lya zat félté téléirő l” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété tüdőma sül vészi a géőtérmiküs énérgia 
hasznősí ta sa ra é s a napélémpark lé tréhőza sa ra vőnatkőző  pa lya zatők félté téléirő l 
sző lő  ta jé kőztata st. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét a prőjéktékét légala bb 65 %-ős vissza ném té rí téndő  
ta mőgata s léhétő sé gé ésété n kí va nja mégvalő sí tani. 

 
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:  


