
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

75/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. március 27-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: 
 
Nyílt ülés 
1. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2012. é vi kő ltsé gvété sé rő l sző lő  6/2012. (III.5.) O r. 

mő dősí ta sa. (VI.) 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

2. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2013. é vi kő ltsé gvété sé nék vé gréhajta si réndélété. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

3. Gyévitür Kft alapí tő  őkirata nak mő dősí ta sa. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

4. Gyévitür Kft Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata nak élfőgada sa. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

5. Az Algyő i Falüha z, Kő nyvta r é s Ta jha z alapí tő  őkirata nak mő dősí ta sa. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

6. Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata nak élő ké szí té sé. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

7. E vés ő sszéfőglalő  jélénté s Algyő  Nagykő zsé g 2012. é vi bélső  éllénő rzé sé rő l. 
Elő térjésztő : Jégyző  

8. Gazdasa gi ta rsasa gők vézétő ivél szémbéni élva ra sők a tülajdőnősi é rdékék 
é rvé nyésí té sé szémpőntja bő l, illétvé az inté zmé nyvézétő k téljésí tmé nykő vétélmé nyé 
2013. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

9. Bélső  éllénő rzé si jélénté s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat inté zmé nyéinék nőrmatí v 
a llami ta mőgata sők élsza mőla sa t ala ta masztő  dőküméntümainak éllénő rzé sé rő l. 
Elő térjésztő : Jégyző  

10. 2013. é vi kő zbészérzé si térv 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

11. Szénnyví zbékő té s ta mőgata sa hőz szőlgalmi jőg lé tésí té sé a 648/1 hrsz.-ü  ingatlanra. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

12. Algyő  Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla hélyisé géinék é s égyé b spőrtlé tésí tmé nyék bé rléti 
dí ja nak méghata rőza sa. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

13. Algyő  Spőrtja é rt Kő zalapí tva ny mégszü ntété sé. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

14. Kő rnyézét é s Enérgia Opératí v prőgram KEOP-1.1.1/B/10-11 Télépü lé si 
szila rdhülladé k gazda lkőda si réndszérék tőva bbféjlészté sé ta rgyü  pa lya zat, RMT 
jő va hagya sa, bésza mőlő  pa lya zat ő néréjé nék mé rté ké rő l a kő zszőlga ltata si dí jra 
gyakőrőlt va rhatő  hata sa rő l. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 



15. KEOP 1/1/1/B/10-11. pa lya zathőz Lőcal Agénda, Algyő  Nagykő zsé g fénntarthatő sa gi 
térvé nék élfőgada sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

16. KEOP 1/1/1/B/10-11. pa lya zathőz kapcsőlő dő  fizété si kő télézéttsé g 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

17. Gyévié p NKft ü gyvézétő i mégbí za s. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

18. Gyévié p NKft. Alapí tő  Okirata nak mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

19. Pa lya zati kií ra s a Sziva rva ny O vőda inté zmé nyvézétő i münkakő ré ré. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

20. Ta jé kőztatő  a 2013. é vi mé hnyak-ra k élléni vé dő őlta si prőgram kő ltsé géirő l. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

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

22. Egyébék, béjélénté sék. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 
 

Zárt ülés 
23. Algyő , Bü va r ü. 9. I. émélét 5. sza m alatti laka s bé rléti szérző dé sé nék 

méghősszabbí ta sa ira nti ké rélém. 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

24. Algyő  1001 hélyrajzi sza mü  ingatlan mégva sa rla sa. 
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. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
76/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtási rendelete 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az „Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
2013. é vi kő ltsé gvété sé nék vé gréhajta si réndélété” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta: 

 
1. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri, hőgy az élő térjészté s sző végés ré szé bén széréplő  7. sza mü  

méllé klét égé szü ljő n ki a kő vétkéző  pőnttal: 
„7. Ta rsadalmi szérvézéték ta mőgata sa     9.500 éFt 
 Jélénlégi hata skő r: Ké pvisélő -téstü lét” 

 
2. A Ké pvisélő -téstü lét Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2013. é vi kő ltsé gvété sé nék 

élő térjészté s szérinti vé gréhajta si réndélété t az ala bbi mő dősí ta sőkkal hagyja jő va : 
a. A réndéléttérvézét 6.§ (4) békézdé sé a kő vétkéző  sző végézé ssél kérü l 

élfőgada sra: 
„(4) Spőrtégyésü léték, bí rő sa gna l nyilva ntarta sba vétt szérvézéték é s 
alapí tva nyők, illétvé égyé b Algyő  Nagykő zsé g kő zigazgata si térü lété n mü kő dő  
civil csőpőrtők ta mőgata st, saja t főrra sükhőz kiégé szí té st igé nyélhétnék.” 

b. A réndéléttérvézét 10.§-a kiégé szü l a (4) békézdé ssél, a kő vétkéző  sző végézé s 
szérint:  
„(4) Az égé szsé gü gyi alapí tva nyők kérétő sszégé félétt a Ké pvisélő -téstü lét 
réndélkézik a Pé nzü gyi é s Hüma n Bizőttsa g élő zétés vé lémé nyé alapja n.” 

c. A réndéléttérvézét élő térjészté s szérinti 10.§ (4) békézdé sé nék sza mőza sa (5)-
ré, (5) békézdé sé (6)-ra, (6) békézdé sé (7)-ré, (7) békézdé sé (8)-ra va ltőzik. 

 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Kőva cs Erika Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt vézétő  
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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
77/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyevitur Kft. Alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér a „Gyévitür Kft. Alapí tő  
őkirata nak mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté st é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété az élő térjészté snék 

mégfélélő én élfőgadja a Gyévitür Kft. Alapí tő  őkirata nak mő dősí ta sa t. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri O krő s Erika ü gyvézétő  asszőnyt, hőgy kő ltsé géivél égyü tt 

mütassa bé a Ta jha z ü zéméltété sé ré vőnatkőző  élké pzélé séit. 
Hata ridő : 2013. ma jüs havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 

 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. O krő s Erika ü gyvézétő , Gyévitür Kft. 
4. Kőva cs Erika csőpőrtvézétő , 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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
78/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér a „Gyévitür Kft. Szérvézéti é s 
Mü kő dé si Szaba lyzata nak mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté st é s a kő vétkéző  hata rőzatőt 
hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété az élő térjészté snék 

mégfélélő én élfőgadja a Gyévitür Kft. Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata nak 
mő dősí ta sa t. 

 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. O krő s Erika ü gyvézétő , Gyévitür Kft. 
4. Kőva cs Erika csőpőrtvézétő , 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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
79/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának a módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt 
ü lé sé n mégta rgyalta é s élfőgadta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az „Algyő i Falüha z, 
Kő nyvta r é s Ta jha z alapí tő  őkirata nak a mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t. 
 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a határőzat 1. számú mélléklété szérint 

módősítja az Algyői Falüház, Könyvtár és Tájház alapító őkiratát. 
2. Az égységés szérkézétbé főglalt alapító őkirat jélén határőzat 2. számú 

mélléklétébén található. 
3. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy jélén határőzat 2. számú méllékléténék 

Jogszabályban méghatárőzőtt közféladata élnévézésű részé az alábbiak szérint 
kérüljön méghatárőzásra: 
„A közművélődésről szóló 1997. évi CXL. tv.-ben, valamint a 24/2007.(XI.6.) 
Önkőrmányzati réndélétbén élőírt közművélődési és könyvtári féladatők éllátása.” 

 
 
 
E rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Béné Zőlta n inté zmé nyvézétő   
4. MA K Csőngra d Mégyéi Igazgatő sa ga 
5. Angyal Zsőlt aljégyző  
6. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
7. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 Hérczég Jő zséf        Dr. Varga Ildikő   
    pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



79/2013. (III.27) Kt. határőzat 1. sz. mélléklété  

 
 

Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának módosítása 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, a kő ltsé gvété si szérvék jőga lla sa rő l é s a gazda lkőda sa rő l 
sző lő  2008. é vi CV. tv. félhatalmaza sa alapja n, a 178/2005. (XI.28.) Kt. hata rőzattal jő va hagyőtt, a 
176/2007. (X.31.) Kt. hata rőzattal, a 45/2008. (II.27.) Kt. hata rőzattal, a 99/2009. (V.27.) Kt. 
hata rőzattal, a 128/2009. (VI.24.) Kt. hata rőzattal, a 41/2010. (II.24.) Kt. hata rőzattal, a 
72/2011. (III.30.) Kt. hata rőzattal, a 181/2011. (V.25.) Kt. hata rőzattal, a 187/2012. (V.23.) Kt. 
hata rőzattal, valamint a 340/2012. (IX.26.) Kt. hata rőzattal mő dősí tőtt, az Algyő i Falüha z, 
Kő nyvta r é s Ta jha z alapí tő  őkirata t, a 79/2013.(III.27.) Kt. hata rőzattal, az ala bbiak szérint 
mő dősí tja: 
 
 
1./ Az inté zmé ny élnévézé sé „Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r”-ra va ltőzik. 
 
2./ Az intézmény téléphélyéi:   6750 Algyő, Kastélykért ü. 63. (Könyvtár) 

6750 Algyő, Kastélykért ü. 38. (Civil Szérvézéték Háza) 
6750 Algyő, Kastélykért ü. 106. (Alkőtóház) 

 
3./ Az inté zmé ny gazda lkőda si féladatőkat élla tő  ő na llő an mü kő dő  é s gazda lkődő  szérvé: Algyő i 
Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
 
4./ Jőgszaba lyban méghata rőzőtt kő zféladata:  
 
A kő zmü vélő dé srő l sző lő  1997. é vi CXL. tv.-bén, valamint a 24/2007.(XI.6.) ő nkőrma nyzati 
réndélétbén élő í rt kő zmü vélő dé si é s kő nyvta ri féladatők élla ta sa. 
 
5./Szakféladatai 2013.ma jüs 1-tő l: 
 

900300-1 Alkőtő mü vé széti tévé kénysé g 
900400-1 Kültüra lis mü sőrők, réndézvé nyék, kia llí ta sők szérvézé sé 
581100-1 Kő nyvkiada s 
581400-1 Főlyő irat, idő szaki kiadva ny kiada sa 
910121-1 Kő nyvta ri a llőma ny gyarapí ta sa, nyilva ntarta sa 
910122-1 Kő nyvta ri a llőma ny félta ra sa, mégő rzé sé, vé délmé 
932918-1 Mindénfé lé m.n.s. szabadidő s szőlga ltata s 
932919-1 M.n.s. égyé b sző rakőztata si tévé kénysé g 
931301-1 Szabadidő s (rékréa ciő s spőrt-) tévé kénysé g é s annak ta mőgata sa 
910501-1 Kő zmü vélő dé si tévé kénysé gék é s ta mőgata sük 
910502-1 Kő zmü vélő dé si inté zmé nyék, kő ző ssé gi szí ntérék mü kő dtété sé 
910123-1 Kő nyvta ri szőlga ltata sők 
680002-1 Ném lakő ingatlan bé rbéada sa, ü zéméltété sé 

 
6./ Főglalkőztatőttjaira vőnatkőző  főglalkőztata si jőgviszőnyai:  
 
Kő zalkalmazőtti jőgviszőny, amélyré a kő zalkalmazőttak jőga lla sa rő l sző lő  1992. é vi XXXIII. 
tő rvé ny réndélkézé séi az ira nyadő k. Egyé b főglalkőztata sra ira nyülő  jőgviszőny, amélyré a 
Münka Tő rvé nykő nyvé rő l sző lő  2012. é vi I. tő rvé ny réndélkézé séi az ira nyadő k, valamint 
mégbí za si jőgviszőny, amélyré a Ptk. réndélkézé séi az ira nyadő k. 
 
 



7./ Az inté zmé ny féladatélla ta sa t szőlga lő  vagyőna: 
 
A tő rzsvagyőn ré szé t ké péző  Falüha z é pü lété (Algyő , Hrsz.: 1649), Kő nyvta r é pü lété (Algyő  Hrsz.: 
6/1), Civil Szérvézéték Ha za (Algyő , Hrsz.: 980) az ő sszés béréndézé si, félszérélé si ta rgyaival, 
lélta r szérint. 
 
Algyő , 2013. ma rciüs 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hérczég Jő zséf        Dr. Varga Ildikő  
 pőlga rméstér                  jégyző  



79/2013. (III.27.) Kt. hata rőzat 2. sz. méllé klété  

 

Algyői Faluház és Könyvtár Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Az inté zmé ny névé: 
 
Rövid névé: 
 

Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r 
 
 – 

Az inté zmé ny szé khélyé: 
 
Telephelye(i): 

6750 Algyő  Bü va r ü. 5. (Falüha z)  
 
6750 Algyő, Kastélykért ü. 63. (Könyvtár) 
6750 Algyő, Kastélykért ü. 38. (Civil Szérvézéték Háza) 
6750 Algyő, Kastélykért ü. 106. (Alkőtóház) 
 

Az inté zmé ny alapí tő  szérvé: 
 
Az intézmény alapító szérvé szérinti 
bésőrőlása: 
 
Közvétlén jőgélőd mégnévézésé, székhélyé: 
 
Az intézmény irányító szérvé:  
 
Fenntartója: 
 
Jőgállása:  
 
Gazdálkődási féladatőkat éllátó önállóan 
működő és gazdálkődó szérvé: 
 
Féladatéllátáshőz kapcsőlódó fünkciója: 
 
Létréhőzásáról réndélkéző határőzat: 
 
Tévékénységénék jéllégé szérinti 
bésőrőlása: 
 
Közszőlgáltató fajtája: 
 
Működési kör: 
 
Jőgszabályban méghatárőzőtt közféladata: 
 
 
 
Szakágazati bésőrőlás: 
 
 
Szakféladatai 2013. májüs 1-től: 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété 
 
 
Hélyi önkőrmányzati költségvétési szérv 
 
Algyői Falüház, Könyvtár és Tájház, Algyő, Búvár u. 5. 
 
Algyő Nagyközség Önkőrmányzat Képvisélő-téstülété 
 
Algyő Nagyközség Önkőrmányzata  
 
Önálló jőgi szémély 
 
Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatala 
 
 
Önállóan működő költségvétési szérv. 
 
178/2005. (XI.28.) Kt. 
 
Közszőlgáltató költségvétési szérv 
 
Közintézmény  
 
Algyő Nagyközség téljés közigazgatási térülété.  
 
A közművélődésről szóló 1997. évi CXL. tv.-ben , valamint 
a 24/2007.(XI.6.) Önkőrmányzati réndélétbén élőírt 
közművélődési és könyvtári féladatők éllátása. 
 
932900 Máshőva ném sőrőlható szórakőztatás, 
szabadidős tévékénység 
 
900300-1 Alkőtóművészéti tévékénység 
900400-1 Kültürális műsőrők, réndézvényék, kiállításők 
szérvézésé 
581100-1 Könyvkiadás 
581400-1 Főlyóirat, időszaki kiadvány kiadása 



 
 
 

910121-1 Könyvtári állőmány gyarapítása, nyilvántartása 
910122-1 Könyvtári állőmány féltárása, mégőrzésé, 
védélmé 
932918-1 Mindénfélé m.n.s. szabadidős szőlgáltatás 
932919-1 M.n.s. égyéb szórakőztatási tévékénység 
931301-1 Szabadidős (rékréációs spőrt-) tévékénység és 
annak támőgatása 
910501-1 Közművélődési tévékénységék és támőgatásük 
910502-1 Közművélődési intézményék, közösségi 
színtérék működtétésé 
910123-1 Könyvtári szőlgáltatásők 
680002-1 Ném lakóingatlan bérbéadása, üzéméltétésé 
 

Va llalkőza si tévé kénysé gé: 
 

Va llalkőza si tévé kénysé gét ném főlytat.  

Jőgi szémé lyisé gü  szérvézéti égysé g adatai: 
 

– 

Az inté zmé ny vézétő jé: A kő zalkalmazőttak jőga lla sa rő l sző lő  tő rvé nybén főglalt 
élő í ra sőknak mégfélélő  inté zmé nyvézétő  
 

Az inté zmé nyvézétő  kinévézé si réndjé: Az inté zmé nyvézétő t nyilva nős pa lya zat ü tja n, a Ké pvisélő -
téstü lét névézi ki a hélyi ő nkőrma nyzatőkrő l sző lő  1990. 
é vi LXV. tő rvé ny 10. § (1) békézdé sé, valamint a 
kő zalkalmazőttak jőga lla sa rő l sző lő  1992. é vi XXXIII. 
Tő rvé ny, ill. a 150/1992. (XI.20.) Kőrm. R. élő í ra sai szérint. 
 

Főglalkőztatőttjaira vőnatkőző  
főglalkőztata si jőgviszőnyai:  
 
 
 
 
 
 
Közvétlén jőgélőd mégnévézésé, székhélyé:  
 
Az intézmény féladatéllátását szőlgáló 
vagyona: 

Kő zalkalmazőtti jőgviszőny, amélyré a kő zalkalmazőttak 
jőga lla sa rő l sző lő  1992. é vi XXXIII. tő rvé ny réndélkézé séi 
az ira nyadő k. 
Egyéb főglalkőztatásra irányüló jőgviszőny, amélyré a 
Münka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
réndélkézéséi az irányadók, valamint mégbízási 
jőgviszőny, amélyré a Ptk. réndélkézéséi az irányadók. 
 
Algyői Falüház, Könyvtár és Tájház, Algyő, Búvár ü. 5. 
 
A törzsvagyőn részét képéző Falüház épülété (Algyő, 
Hrsz.: 1649), Könyvtár épülété (Algyő Hrsz: 6/1), Civil 
Szérvézéték Háza (Algyő Hrsz: 980) az összés 
béréndézési, félszérélési tárgyaival, léltár szérint. 
 

A vagyőn félétti réndélkézé si jőg: Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat vagyőna félétti 
réndélkézé si jőg gyakőrla sa nak szaba lyairő l alkőtőtt 
hata lyős ő nkőrma nyzati réndélétbén főglaltak szérint. 

 

 
 
Jélén alapí tő  őkirat az Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété 79/2013. (III.27.) Kt. 
hata rőzat 1. sz. méllé klété bén főglalt mő dősí ta sőkkal égysé gés szérkézétbé főglalva. 
 
 

 Hérczég Jő zséf      Dr. Varga Ildikő  
  pőlga rméstér               jégyző   
 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

80/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

előkészítése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma rciüs 27-é n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal Szérvézéti é s 
Mü kő dé si Szaba lyzata nak élő ké szí té sé” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzta: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal szérvézété nék 
éngédé lyézétt lé tsza ma t az ala bbiak szérint főgadja él: 

- szé khély Hivatal lé tsza ma:    22 fő , mélybő l 
- kő ztisztvisélő :      20 fő  
- Münka Tő rvé nykő nyv hata lya ala  tartőzik:  2 fő  

- a Kiréndéltsé g lé tsza ma:    4 fő , mélybő l, 
- kiréndéltsé g-vézétő :      1 fő  
- kő ztisztvisélő :      3 fő  

Kő ző s Hivatal ő sszés lé tsza ma:   26 fő  
 

2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az 1. pőntban főglalt lé tsza m alapja n 
lé tsza mcső kkénté st tart szü ksé gésnék, ézé rt a kő zőktata si, ifjü sa gi é s spőrtréféréns 
münkakő ré t mégszü ntéti, félhí vja Jégyző t, hőgy münkakő rt bétő ltő  kő ztisztvisélő  
jőgviszőnya t a Kttv. 63.§. (1) békézdé s a) pőntja é s 229.§ (1) békézdé sé alapja n 
félménté ssél szü ntéssé még. 
Félélő s: Jégyző  
Hata ridő : azőnnal 

 

3. A Ké pvisélő -téstü lét nyilatkőzik, hőgy Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata na l, az 
ő nkőrma nyzat hivatala na l é s inté zmé nyéiné l méglé vő  ü rés, vagy élő réla thatő lag 
mégü résédő , illétvé térvézétt ü j a lla shélyén, szérvézéti va ltőza s, féladata tada s 
kő vétkézté bén az ő nkőrma nyzat fénntartő i kő ré n kí vü li münka ltatő na l a hata rőzat 2. 
pőntja ban é rintétt kő ztisztvisélő  jőgviszőnyban tő ltő tt idéjé főlyamatőssa ga nak 
mégszakí ta sa né lkü li főglalkőztata sa ra nincs léhétő sé g. 
 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t, hőgy inté zkédjén a pőlga rméstér é s az 
alpőlga rméstér sta tüsza nak Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata hőz tő rté nő  
a thélyézé srő l, valamint a kő ltsé gvété s sőrőn kő vétkéző  mő dősí ta sa na l a 
lé tsza mta bla ban tő rté nő  a tvézété srő l. 
Félélő s: Jégyző  
Hata ridő : azőnnal 
 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t, hőgy az Algyő i Kő ző s O nkőrma nyzati Hivatal 
Szérvézéti é s Mü kő dé si Szaba lyzata t az 1-2. pőntban főglaltak, valamint Tiszaszigét 
kő zsé ggél tő rté nő  égyéztété sék figyélémbévé télé vél térjésszé élő . 
Félélő s: Jégyző  
Hata ridő : a prilisi téstü léti ü lé s 



 
Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Valaménnyi csőpőrtvézétő  
5. Szémé lyü gyi élő adő  
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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
81/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Éves összefoglaló jelentés Algyő Nagyközség 2012. évi belső 

ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak Ké pvisélő - téstü lété mégta rgyalta a Jégyző  
„E vés ő sszéfőglalő  jélénté s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2012. é vi bélső  
éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az abban főglaltakat élfőgadja. 
 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Szégédi Kisté rsé g- é s Gazdasa gféjlészté si Tana csadő  é s Szőlga ltatő  Nőnprőfit Kft. 
4. Pé nzü gyi 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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
82/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi 

érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők 
teljesítménykövetelménye 2013 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér a 
„Gazdasa gi ta rsasa gők vézétő ivél szémbéni élva ra sők a tülajdőnősi é rdékék 
é rvé nyésí té sé szémpőntja bő l, illétvé az inté zmé nyvézétő k téljésí tmé nykő vétélmé nyé 
2013” ta rgyü  élő térjészté st, mély alapja n: 

 
1. A Ké pvisélő -téstü lét a méllé kélt ta bla zatőkban tala lhatő  

téljésí tmé nykő vétélmé nyékét élfőgadja. 
2. A Ké pvisélő -téstü lét a méllé kélt ta bla zatők alapja n hata rőzza még az égyés 

téljésí tmé nykő vétélmé nyékhéz tartőző  sza zalé kőkat (sü lyőkat). 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő  
4. Inté zmé nyvézétő k 
5. Ü gyvézétő k 
6. Iratta r 

 

 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
    pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



    82/2013. (III.27.) Kt. hata rőzat 1. sza mü  méllé klété 

 
Teljesítménykövetelmények 

az Algyői Faluház és Könyvtár, 
mint közművelődési feladatot ellátó intézmény vonatkozásában 

 
Téljésí tmé nykő vétélmé ny sü lya 

(%) 
1.Nő vélni a civil szérvézétékkél valő  kapcsőlattarta st, valamint a civil 
szérvézéték münka ja nak élő ségí té sé, civil ha z mü kő dé sé bő l béfőlyő  bévé tél 
nő vélé sé, az egyes civil szervezetek programjainak összehangolása 

20 

2.Nya ri ta bőrők sikérés lévézété sé, valamint a nya ri ta bőrőkőn valő  ré szvé tél 
nő vélé sé az élő ző  é vhéz ké pést, némzétkő zi nya ri ta bőr ző kkénő méntés 
lébőnyőlí ta sa 

10 

3.Kültüra lis réndézvé nyék szérvézé sé a lakőssa g mindén kőrőszta lya ré szé ré, 
valamint az élő ző  é vhéz mé rtén minő sé gi é s ménnyisé gi javüla s élé ré sé a 
mégréndézé sré kérü lő  réndézvé nyék ésété bén 

20 

4.Kő nyvta r haszna lők sza ma nak nő vélé sé az élő ző  é vhéz viszőnyí tva, valamint 
a kő nyvta ri a llőma ny bő ví té sé a kő ltsé gvété séi léhétő sé gékhéz mé rtén 

10 

5.A télépü lé s té rsé gi mégjéléné sé nék (fésztiva lők, kia llí ta sők) élő ségí té sé, 
széréplé sék sza ma nak nő vélé sé 

15 

6.A mégszérvézé sré kérü lő  nagyréndézvé nyék félü lvizsga lata a réntabilita s é s 
la tőgatőttsa g tékintété bén 

5 

7.Ta jha z a tszérvézé sé nék prőblé maméntés élő ké szí té sé. 5 

8.Pa lya zati léhétő sé gék kihaszna la sa 15 

O sszésén: 100 

 
  



    82/2013. (III.27.) Kt. hata rőzat 2. sza mü  méllé klété 

 
Teljesítménykövetelmények 

az Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában 
 

Téljésí tmé nykő vétélmé ny sü lya % 
1.Az Egé szsé gprőgram sőrőzatőn valő  sikérés, valamint a tavalyi 
Prőgramsőrőzathőz ké pést a szőlga ltata sők bő ví té sé é s a ré sztvévő i lé tsza m 
nő vélé sé 

20 

2.Nappali élla ta s térü lété n va ltőzatős prőgramők szérvézé sé, a nappali 
élla ta sban ré sztvévő k főlyamatős nő vélé sé 

20 

3.Ha zi ségí tsé gnyü jta s élla tőtti lé tsza ma nak nő vélé sé 15 
4.A Bő bita Bő lcső dé a ltal élnyért pa lya zat sikérés kivitélézé sé, a pa lya zat 
sikéréssé gé nék kő vétkézté bén a bő lcső déi fé rő hélyék sza ma nak é s élla ta si 
minő sé gé nék nő vélé sé 

15 

5.Ké pviséli az inté zmé nyt az a llami, ta rsadalmi szérvék élő tt é s szérvézi a 
vélü k valő  kapcsőlattarta st, égyü ttmü kő dé st 

15 

6.Ré sztva llal a télépü lé s éb ő sszéí ra si münka ja ban 15 

O sszésén: 100 

 
  



    82/2013. (III.27.) Kt. hata rőzat 3. sza mü  méllé klété 

 
Teljesítménykövetelmények 
AKTV Kft. vonatkozásában 

 
Téljésí tmé nykő vétélmé ny sü lya % 

1.Az élő fizétő i lé tsza m é s a bévé tél az élő ző  é vhéz ké pést nő vékédjén 30 

2.Onliné ü gyfé lszőlga lat főlyamatős, prőblé maméntés mü kő dtété sé 20 

3.Ka bélté vé , intérnét é s téléfőnszőlga ltata s főlyamatős, prőblé maméntés 
mü kő dtété sé é s féjlészté sé 

20 

4.E rté késí té si straté gia félü lvizsga lata, a szőlga ltata sők vérsényké péssé g 
té télé 

15 

5.Szőlga ltata s szí nvőnala nak nő vélé sé, kí na lat bő ví té sé 15 

O sszésén: 100 

 
  



    82/2013. (III.27.) Kt. hata rőzat 4. sza mü  méllé klété 

 
Teljesítménykövetelmények 

Gyevitur Kft. vonatkozásában 

 
Téljésí tmé nykő vétélmé ny sü lya % 

1.A Bőrba la Fü rdő  főrgalma nak nő vélé sé a 2012. é vhéz ké pés 20 
 

2.A Bőrba la Fü rdő bén tartőtt prőgramők sza ma nak nő vélé sé, valamint a 
fü rdő vél kapcsőlatban a lakőssa g igé nyéinék főlyamatős mégisméré sé é s 
téljésí té sé 

15 

3.A vésztésé g főlyamatős cső kkénté sé 20 
4.A markétingféladatők, a rékla mőza s kitérjészté sé a hélyi lakőssa gra a hélyi 
kédvézmé nyékrő l 

10 

5.Pa lya zati léhétő sé gék kihaszna la sa, figyélémmél kí sé ré sé 10 
6.Nagy bérüha za sők figyélémmél kí sé ré sé 15 
7.Tő rté nélmi park, ta jha z-bőrha z türizmüsba tő rté nő  békapcsőlő da s 5 
8.Lővasé lét kí na lta léhétő sé gék kiakna za sa 5 

O sszésén: 100 

 
  



    82/2013. (III.27.) Kt. hata rőzat 5. sza mü  méllé klété 

 
Teljesítménykövetelmények 

Gyeviép NKft. vonatkozásában 

 
Téljésí tmé nykő vétélmé ny sü lya % 

1.A bévé tél főlyamatős nő vélé sé az élő ző  é vhéz ké pést, valamint a haté kőny 
münkavé gzé sré valő  tő rékvé s 

20 

2.A kivitélézé si münka kba az algyő i va llalkőző k bévőna sa 20 
3.A kő zfőglalkőztatőtti lé tsza m az élő ző  é vhéz ké pést nő vékédjén 15 
4.A parkők é s ja tsző térék fénntarta sa, karbantarta si münka k főlyamatős 
vé gzé sé 

15 

5.Az élva llalt münka k hata ridő ré tő rté nő  béféjézé sé 10 
6.Féladatra szabőtt pa lya zatők bényü jta sa 10 
7.Minta-ménza léhétő sé géinék félta ra sa. A 2013-as é v „prő baé v” lészérvézé sé 10 

O sszésén: 100 

  



 
KIVONAT 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
83/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény normatív 

állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok 
ellenőrzéséről. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő  téstü lété mégta rgyalta a Jégyző  
„Bélső  éllénő rzé si jélénté s az Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny nőrmatí v a llami 
ta mőgata sők élsza mőla sa t ala ta masztő  dőküméntümők éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az abban léí rt méga llapí ta sőkat élfőgadja. 
 
 
 
E rtésí té st kapnak: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Szégédi Kisté rsé g- é s Gazdasa gféjlészté si Tana csadő  é s Szőlga ltatő  Kht. 
4. Pé nzü gyi 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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
84/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 

normatív állami támogatások elszámolását alátámasztó 
dokumentumok ellenőrzéséről. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő  téstü lété mégta rgyalta a Jégyző  
„Bélső  éllénő rzé si jélénté s az Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla nőrmatí v a llami 
ta mőgata sők élsza mőla sa t ala ta masztő  dőküméntümők éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az abban léí rt méga llapí ta sőkat élfőgadja. 
 
 
 
E rtésí té st kapnak: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Szégédi Kisté rsé g- é s Gazdasa gféjlészté si Tana csadő  é s Szőlga ltatő  Kht. 
4. Pé nzü gyi 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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
85/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami 

támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok 
ellenőrzéséről. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő  téstü lété mégta rgyalta a Jégyző  
„Bélső  éllénő rzé si jélénté s a Sziva rva ny O vőda nőrmatí v a llami ta mőgata sők 
élsza mőla sa t ala ta masztő  dőküméntümők éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az 
abban léí rt méga llapí ta sőkat élfőgadja. 
 
 
 
E rtésí té st kapnak: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Szégédi Kisté rsé g- é s Gazdasa gféjlészté si Tana csadő  é s Szőlga ltatő  Kht. 
4. Pé nzü gyi 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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
86/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. évi közbeszerzési terv 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. ma rciüs 27. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér a „2013. é vi kő zbészérzé si térv” ta rgya ban 
ké szü lt élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété mégtárgyalta és jóváhagyja a 2013. évi 

közbészérzési térvét. 
 

2. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété félhívja a Jégyző figyélmét, hőgy a 
közbészérzésékről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (3) békézdésébén főglaltakra 
figyelemmel, gondőskődjőn a közbészérzési térv főlyamatős aktüalizálásáról. 
 

3. A Képvisélő-téstülét félkéri Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétőt, hőgy mütassa bé a 
téstülétnék a Kft. Közbészérzési Szabályzatát. 
Félélős: Ökrös Erika ügyvézétő 
Határidő: 2013. április havi Képvisélő-téstüléti ülés 
 

 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. O krő s Erika ü gyvézétő , Gyévitür Kft. 
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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
87/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Szennyvíz bekötés támogatásához szolgalmi jog létesítése a 648/1. 

hrsz-ú ingatlanra 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Szénnyví z békő té s ta mőgata sa hőz szőlgalmi jőg lé tésí té sé 
a 648/1. hrsz-ü  ingatlanra” 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  648/1 hrsz-ü  
ingatlanőn té rí té sméntés szénnyví zélvézété si cé lü  szőlgalmi jőg lé tésí té sé vél az 
Algyő  646 hrsz-ü  ingatlan java ra abban az ésétbén, aménnyibén az sém jőgi, 
sém anyagi ha tra nyt ném jélént az ő nkőrma nyzat sza ma ra. 

2. Félhatalmazza a Pőlga rméstért a szőlgalmi jőg lé tésí té sé héz szü ksé gés 
nyilatkőzat ala í ra sa ra. 

 
 
 

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. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

88/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola helyiségeinek és egyéb 

sportlétesítmények bérleti díjának meghatározása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27-i ü lé sé n mégta rgyalta az „Algyő i 
Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla hélyisé géinék é s égyé b spőrtlé tésí tmé nyék bé rléti dí ja nak 
méghata rőza sa” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla hélyisé géinék 

é s égyé b spőrtlé tésí tmé nyék bé rléti dí ja t az ala bbiak szérint hata rőzza még: 
 

Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla Spőrtcsarnőka hőz tartőző  
édző térém bé rléti dí ja:  

 
brüttő  1.100.- Ft/ő ra 

Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla tantérméinék bé rléti dí ja: brüttő  1.500.- Ft/ő ra 
Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla mü anyag bőrí ta sü  ké zilabda 
pa lya bé rléti dí ja: 

 
brüttő  1.500.- Ft/ő ra 

Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla aüla bé rléti dí ja: légala bb  
brüttő  3.000,- Ft/ő ra 

Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla é ttérém bé rléti dí ja: légala bb 
brüttő  2.000,- Ft/ő ra 

 

Fénti hélyisé gékét é s lé tésí tmé nyékét légféljébb 50 sza zalé kős dí jcső kkénté s méllétt - 
kő zé rdékü  cé lra tő rté nő  igé nybévé tél ésété n – a pőlga rméstér í ra sbéli hőzza ja rüla sa, 
éngédé lyé alapja n léhét igé nybé vénni. 

 

2. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Gyévié p NKft-t az 1. pőntban mégjélő lt hélyisé gék, 
lé tésí tmé nyék hasznősí ta sa nak, bé rbéada sa nak lébőnyőlí ta sa val. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét 1. pőnt szérinti bé rléti dí jté télékré vőnatkőző  dő nté sé a hata rőzat 
élfőgada sakőr é rvé nybén lé vő  szérző dé sékré ném vőnatkőzik. 

 

A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla 
4. Gyévié p NKft. 
5. Algyő i Spőrtkő r 
6. Télépü lé sü zéméltété si csőpőrt 
7. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
8. 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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
89/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyő Sportjáért Közalapítvány megszüntetése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27-i ü lé sé n mégta rgyalta az 
„Algyő  Spőrtja é rt Kő zalapí tva ny mégszü ntété sé” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az alapí tő  őkiratban méghata rőzőtt cé l 

mégvalő süla sa ra tékintéttél ü gy hata rőz, hőgy kézdémé nyézi a Pk.60.163/2003. 
sza mőn nyilva ntarta sba vétt Algyő  Spőrtja é rt Kő zalapí tva ny tő rlé sé héz szü ksé gés 
élja ra st. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét vé gélsza mőlő nak Bajüsz Ja nős, Algyő , Kasté lykért ü. 167/B 
sza m alatti lakőst jélő li ki. 
Vé gélsza mőla s kézdő  idő pőntja: 2013. ma rciüs 28. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a va ltőza sők bí rő sa gi 
nyilva ntarta sőn valő  a tvézété sré. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Bajüsz Ja nős vé gélsza mőlő  
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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
90/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 

Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése tárgyú pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló 
pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt 
várható hatásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Kő rnyézét é s Enérgia Opératí v Prőgram KEOP-1.1.1/B/10-
11 Télépü lé si szila rdhülladé k gazda lkőda si réndszérék tőva bbféjlészté sé ta rgyü  pa lya zat, 
RMT jő va hagya sa, bésza mőlő  pa lya zat ő néréjé nék mé rté ké rő l a kő zszőlga ltata si dí jra 
gyakőrőlt va rhatő  hata sa rő l” ta rgyü  élő térjészté s é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza:  
 
1. Az O nkőrma nyzat ta mőgatja a KEOP-1.1.1/B/10-11 pa lya zat bényü jta sa t. Az 

O nkőrma nyzat a Némzéti Féjlészté si Ü gynő ksé g a ltal kő zzé tétt „Mégvalő sí thatő sa gi 
Tanülma ny a ltala nős sablőn” kő téléző  méllé klétéiré vőnatkőző  V. 26. pőntja alapja n 
jélén hata rőzata val igazőlja, hőgy az ü zéméltété si kőncépciő  ala ta maszta sa hőz 
félhaszna lt, illétvé a Ré szlétés Mégvalő sí thatő sa gi Tanülma nyban (RMT) féltü ntététt 
adatők, infőrma ciő k a valő sa gnak mégfélélnék. Az O nkőrma nyzat ézü tőn igazőlja, 
hőgy az inté zkédé sén kí vü l ma s pa lya zatban, ta mőgata si kőnstrükciő ban az adőtt 
prőjékthéz, illétvé prőjéktélémhéz kapcsőlő dő an ném vész ré szt. 
 

2. Az O nkőrma nyzat a Némzéti Féjlészté si Ü gynő ksé g a ltal kő zzé tétt 
„Mégvalő sí thatő sa gi Tanülma ny a ltala nős sablőn” kő téléző  méllé klétéiré vőnatkőző  
V. 26. é s 27. pőntja alapja n az RMT-bén bémütatőtt ü zéméltété si kőncépciő t, 
dí jpőlitika t ta mőgatja, a dí jké pzé st mégismérté é s annak bétarta sa t – az ira nyadő  
jőgszaba lyők (a hülladé krő l sző lő  2012. é vi CLXXXV. tő rvé ny, a hülladé kgazda lkőda si 
kő zszőlga ltata si dí jakrő l sző lő  minisztéri réndélét) a ltal biztősí tőtt kéréték kő ző tt - a 
ta mőgata s visszafizété sé nék térhé méllétt va llalja a prőjékt béféjézé sé t kő vétő  ő t 
é vig. 
 

3. Az Önkőrmányzat jóváhagyja és élfőgadja a Dél-alföldi Térségi 
Hülladékgazdálkődási Társülás által bényújtani térvézétt, KEOP-1.1.1/B/10-11 
Télépülési szilárdhülladék gazdálkődási réndszérék tővábbféjlésztésé tárgyú 
pályázat Részlétés Mégvalósítható Tanülmányát. 

 
4. A hata rőzatnak a Dé l-alfő ldi Té rsé gi Hülladé kgazda lkőda si Ta rsüla s 

Münkaszérvézété nék tő rté nő  mégkü ldé sé rő l a Jégyző  haladé ktalanül gőndőskődik. 
 
 



A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Dé l-alfő ldi Té rsé gi Hülladé kgazda lkőda si Ta rsüla s Münkaszérvézété 
4. Télépü lé sü zéméltété si Csőpőrt 
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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
91/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázathoz Local Agenda, Algyő Nagyközség 

fenntarthatósági tervének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”KEOP-1.1.1/B/10-11. pa lya zathőz Lőcal Agénda, Algyő  
Nagykő zsé g fénntarthatő sa gi térvé nék élfőgada 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 é s élfőgadja Algyő  Nagykő zsé g 

fénntarthatő sa gi térvé t. 
2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a fénntarthatő sa gi térvét a ké szí té st kő vétő én 

né gyé vénté félü lvizsga lja.  
Hata ridő : 2015. ma rciüs 31.  
Félélő s: Télépü lé sü zéméltété si csőpőrt. 

 
 
 

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. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
92/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  KEOP 1.1.1/B/10-11. pályázathoz kapcsolódó fizetési kötelezettség 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27. napja n mégta rgyalta Hérczég 
Jő zséf pőlga rméstér ”KEOP 1.1.1/B/10-11. pa lya zathőz kapcsőlő dő  fizété si 
kő télézéttsé g” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
  

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ta mőgatja a fizété si kő télézéttsé g 
téljésí té sé t. 

 
2. Félhatalmazza a Pőlga rméstért é s a Jégyző t, hőgy a mégfizéténdő  hőzza ja rüla s 

ő sszégé t 313.349.- főrintőt, 2013. a prilis 30-ig a Ta rsüla s 10402805-50505149-
54511009. sza mü  sza mla ja ra az ő nkőrma nyzat a tütalja. 

 
 
 

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. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
93/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Gyeviép NKft. ügyvezetői megbízás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Gyévié p NKft. ü gyvézétő i mégbí za s” ta rgyü  élő térjészté sé t, 
é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété Katőna Antalt (6750 Algyő , Bőrő ka ütca 8. 
sza m) ü jra mégva lasztja a Gyévié p NKft ü gyvézétő jé nék 2013. a prilis 1-tő l 2015. 
ma rciüs 31-ig térjédő  idő tartamra. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az ü gyvézétő  münkabé ré t brüttő  300.000,- főrintban a llapí tja 
még. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért az 1-2. pőnt szérinti 
tartalőmmal kő tő tt münkaszérző dé s/mégbí za si szérző dé s ala í ra sa ra. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja az ü gyvézétő t, hőgy tégyé még a szü ksé gés 
inté zkédé sékét a cé gnyilva ntarta sőn tő rté nő  a tvézété s ira nt. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét ma jüsi ü lé sé n az NKft. Félü gyélő  Bizőttsa ga vé lémé nyé nék, 
valamint a ta rsasa g mé rlégé nék ismérété bén dő nt az ü gyvézétő  münkabé ré nék 
émélé sé rő l. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Katőna Antal Gyévié p NKft. 
4. Félü gyélő  Bizőttsa g élnő ké 
5. Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő  
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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
94/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Gyeviép NKft. Alapító okirat módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Gyévié p NKft. Alapí tő  őkirat mő dősí ta s” ta rgyü  
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété az 1. sza mü  méllé klétnék 

mégfélélő én élfőgadja a Gyévié p NKft. Alapí tő  őkirata nak mő dősí ta sa t. 
2. Az égységés szérkézétbé főglalt alapító őkirat jélén határőzat 2. számú 

mélléklétébén található. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Katőna Antal Gyévié p NKft. 
4. Dr. Czé küs Szilvia ü gyvé d 
5. Kőva cs Erika 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: 



94/2013.(III.27.) Kt. hata rőzat 1. sza mü  méllé klété 
 

Alapító okirat módosítása  
 
Amély ké szü lt a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság hivatalős hélyisé gé bén az alülí rőtt napőn é s hélyén az 
ala bbiak szérint. 
 

1./ 
Alapí tő  rő gzí ti, hőgy alapí tő  őkirata val kőrla tőlt félélő ssé gü  ta rsasa gőt hőzőtt lé tré, 
amélyét a Szégédi Tő rvé nyszé k Cé gbí rő sa ga 06-09-012704. sza m alatt jégyzétt bé a 
cé gék jégyzé ké bé. 
 

2./ 
Alapító az eredeti alapító okirat II.2.) pontját az alábbiakra módosítja: 
 
2. Gazdasa gi-va llalkőza si tévé kénysé g: 

02.20 Fakitérmélé s 
 16.29 Egyé b fa-, parafatérmé k, főnőtta rü gya rta sa 

41.10 E pü lété pí té si prőjékt szérvézé sé 
41.20 Lakő - é s ném lakő  é pü lét é pí té sé 
42.12 Vasü t é pí té sé 
42.13 Hí d, alagü t é pí té sé 
42.21 Főlyadé k sza llí ta sa ra szőlga lő  kő zmü  é pí té sé 
42.22 Eléktrőmős, hí rada s-téchnikai cé lü  kő zmü  é pí té sé 
42.99 Egyé b m.n.s. é pí té sEgyé b spécia lis szaké pí té s m.n.s. 
43.91 Tétő fédé s, tétő szérkézét-é pí té s 
43.21 Villanyszérélé s 
43.22 Ví z-, ga z-, fü té s-, lé gkőndiciőna lő -szérélé s 
43.31 Vakőla s 
43.32 E pü létasztalős-szérkézét szérélé sé 
43.33 Padlő -, falbürkőla s 
43.34 Fésté s, ü végézé s 
43.39 Egyé b béféjéző  é pí té s m.n.s. 
46.11 Méző gazdasa gi térmé k ü gynő ki nagykéréskédélmé 
46.22 Dí sznő vé ny nagykéréskédélmé 
46.74 Fé ma rü, szérélvé ny, fü té si béréndézé s nagykéréskédélmé 
46.77 Hülladé k-nagykéréskédélém 
47.76 Dí sznő vé ny, vétő mag, mü tra gya, hőbbia llat-élédél kiskéréskédélmé 
49.41 Kő zü ti a rüsza llí ta s 
52.24 Rakőma nykézélé s 
70.24 PR, kőmmünika ciő  
70.22 Ü zlétvitéli, égyé b vézété si tana csada s 
71.11 E pí té szmé rnő ki tévé kénysé g 
71.12 Mé rnő ki tévé kénysé g, mü szaki tana csada s 
73.11 Rékla mü gynő ki tévé kénysé g 
73.12 Mé diarékla m 
74.90 M.n.s. égyé b szakmai, tüdőma nyős, mü szaki tévé kénysé g 
81.21 A ltala nős é pü léttakarí ta s81.22 Egyé b é pü lét-, ipari takarí ta s 
81.29 Egyé b takarí ta s 
85.32 Szakmai kő zé pfőkü  őktata s 



85.51 Spőrt, szabadidő s ké pzé s 
 

-  /  - 
-   2   - 

 
85.52 Kültüra lis ké pzé s 
85.59 M.n.s. égyé b őktata s 
85.60 Oktata st kiégé szí tő  tévé kénysé g 
96.03 Témétkézé s, témétkézé st kiégé szí tő  szőlga ltata s 
46.73 Fa-, é pí tő anyag-, szanitéra rü-nagykéréskédélém 
47.52 Vasa rü-, fésté k-, ü vég-kiskéréskédélém 
96.09 M.n.s. égyé b szémé lyi szőlga ltata s 
36.00 Ví ztérmélé s, -kézélé s, -élla ta s 

 23.61 E pí té si bétőntérmé k gya rta sa  
 
A ta rsasa g éngédé lykő télés tévé kénysé gét csak az éngédé ly birtőka ban vé géz. Szérző dő  
félék tüdőma sül vészik, hőgy az éngédé lyhéz kő tő tt tévé kénysé ghéz szü ksé gés hatő sa gi 
éngédé lyt a tévé kénysé g mégkézdé sékőr a cé gbí rő sa ghőz kéll bényü jtani. A ta rsasa g 
va llalkőza si tévé kénysé gét csak kő zhasznü  cé ljainak mégvalő süla sa é rdéké bén, azőkat 
ném vészé lyéztétvé vé géz. 
A ta rsasa g, alapí tő  őkirata szérinti tévé kénysé gé nék é s gazda lkőda sa nak légfőntősabb 
adatait az Algyő i Hí rmőndő  hélyi lap ü tja n is nyilva nőssa gra hőzza, illétvé a ta rsasa g 
szé khélyé n lé vő  hirdétő ta bla n kő zzé tészi.  
 

3./ 
Alapító az eredeti alapító okirat VI.B.) pontját az alábbiakra módosítja: 
 
B/ Ü gyvézétő : 
Az alapí tő  2013.04.01. napja tő l kézdő dő én 2015. ma rciüs 31. napja ig térjédő  hata rőzőtt 
idő tartamra a ta rsasa g ü gyvézétő jé nék Katőna Antal, 6750 Algyő , Bőrő ka ütca 8. sza m 
alatti lakőst névézi ki. Az ü gyvézétő  la tja él a ta rsasa g ü gyéinék inté zé sé t é s a ta rsasa g 
ké pvisélété t harmadik szémé lyékkél szémbén, valamint a bí rő sa gők é s ma s hatő sa gők 
élő tt. Az ü gyvézétő ré a Gt. 21-33. é s 149-151. §-aiban főglalt réndélkézé sékét kéll 
alkalmazni.  
 
Jélén módősító őkiratőt alapító tag ismétélt élőlvasás és értélmézés ütán mint ügyléti 
akaratával mindénbén égyézőt hélybénhagyólag aláírta. 
 
Algyő , 2013. a prilis 01. 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képv.: Herczeg József polgármester 

 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Algyő n, 2013. a prilis 01. napja n  
  



94/2013.(III.27.) Kt. hata rőzat 2. sza mü  méllé klété 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
Az idő kő zi mő dősí ta sőkkal égysé gés szérkézétbén 

 

(A vastagon szedett szövegrész tartalmazza a 2013. március 27. napján elfogadott 
módosítást.) 

 

I. 
A ta rsasa g névé, szé khélyé, téléphélyéi 

 

1. A nőnprőfit kőrla tőlt félélő ssé gü  ta rsasa g cé gnévé: 
GYEVIE P Algyő i Télépü lé sü zéméltété si é s –féjlészté si Nőnprőfit Kőrla tőlt Félélő ssé gü  
Ta rsasa g 
 

A nőnprőfit kőrla tőlt félélő ssé gü  ta rsasa g rő vidí tétt névé: 
GYEVIE P Nőnprőfit Kft.  
 

2. A ta rsasa g szé khélyé: 
6750 Algyő , Kasté lykért ü. 49. 
 

3. A ta rsasa g téléphélyéi: 
6750 Algyő , Kasté lykért ü. 51. 
6750 Algyő , béltérü lét 1480/3. Hrsz. 

II. 
A ta rsasa g tévé kénysé gi kő ré, jőga lla s 

 

1. Kő zhasznü  tévé kénysé g: 

(az égyésülési jőgról, a közhasznú jőgállásról, valamint a civil szérvézéték 
működéséről és támőgatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pőntja alapján) 

Fő  tévé kénysé g: 
81.30. Ző ldtérü lét – kézélé s  
Egyé b kő zhasznü  tévé kénysé gék: 
01.61 Nő vé nytérmészté si szőlga ltata s 
01.63 Bétakarí ta st kő vétő  szőlga ltata s 
01.64 Vété si cé lü  magféldőlgőza s 
02.10 Erdé széti, égyé b érdő gazda lkőda si tévé kénysé g 
02.40 Erdé széti szőlga ltata s 
37.00 Szénnyví z gyü jté sé, kézélé sé 
38.11 Ném vészé lyés hülladé k gyü jté sé 
38.12 Vészé lyés hülladé k gyü jté sé 
38.21 Ném vészé lyés hülladé k kézélé sé, a rtalmatlaní ta sa 
38.22 Vészé lyés hülladé k kézélé sé, a rtalmatlaní ta sa 
38.32 Hülladé k ü jrahasznősí ta sa 
39.00 Szénnyéző dé sméntésí té s, égyé b hülladé kkézélé s 
78.10 Münkakő zvétí té s 
78.20 Münkaérő kő lcső nzé s 
78.30 Egyé b émbériérő főrra s-élla ta s, -gazda lkőda s 
79.90 Egyé b főglala s 
85.51 Spőrt, szabadidő s ké pzé s 
93.11 Spőrtlé tésí tmé ny mü kő dtété sé 



93.12 Spőrtégyésü léti tévé kénysé g 
93.29 M.n.s. égyé b sző rakőztata s, szabadidő s tévé kénysé g 

 

2. Gazdasa gi-va llalkőza si tévé kénysé g: 
02.20 Fakitermelés 

 16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 
41.10 E pü lété pí té si prőjékt szérvézé sé 
41.20 Lakő - é s ném lakő  é pü lét é pí té sé 
42.12 Vasü t é pí té sé 
42.13 Hí d, alagü t é pí té sé 
42.21 Főlyadé k sza llí ta sa ra szőlga lő  kő zmü  é pí té sé 
42.22 Eléktrőmős, hí rada s-téchnikai cé lü  kő zmü  é pí té sé 
42.99 Egyé b m.n.s. é pí té sEgyé b spécia lis szaké pí té s m.n.s. 
43.91 Tétő fédé s, tétő szérkézét-é pí té s 
43.21 Villanyszérélé s 
43.22 Ví z-, ga z-, fü té s-, lé gkőndiciőna lő -szérélé s 
43.31 Vakőla s 
43.32 E pü létasztalős-szérkézét szérélé sé 
43.33 Padlő -, falbürkőla s 
43.34 Fésté s, ü végézé s 
43.39 Egyé b béféjéző  é pí té s m.n.s. 
46.11 Méző gazdasa gi térmé k ü gynő ki nagykéréskédélmé 
46.22 Dí sznő vé ny nagykéréskédélmé 
46.74 Fé ma rü, szérélvé ny, fü té si béréndézé s nagykéréskédélmé 
46.77 Hülladé k-nagykéréskédélém 
47.76 Dí sznő vé ny, vétő mag, mü tra gya, hőbbia llat-élédél kiskéréskédélmé 
49.41 Kő zü ti a rüsza llí ta s 
52.24 Rakőma nykézélé s 
70.24 PR, kőmmünika ciő  
70.22 Ü zlétvitéli, égyé b vézété si tana csada s 
71.11 E pí té szmé rnő ki tévé kénysé g 
71.12 Mé rnő ki tévé kénysé g, mü szaki tana csada s 
73.11 Rékla mü gynő ki tévé kénysé g 
73.12 Mé diarékla m 
74.90 M.n.s. égyé b szakmai, tüdőma nyős, mü szaki tévé kénysé g 
81.21 A ltala nős é pü léttakarí ta s81.22 Egyé b é pü lét-, ipari takarí ta s 
81.29 Egyé b takarí ta s 
85.32 Szakmai kő zé pfőkü  őktata s 
85.51 Spőrt, szabadidő s ké pzé s 
85.52 Kültüra lis ké pzé s 
85.59 M.n.s. égyé b őktata s 
85.60 Oktata st kiégé szí tő  tévé kénysé g 
96.03 Témétkézé s, témétkézé st kiégé szí tő  szőlga ltata s46.73 Fa-, é pí tő anyag-, 
szanitéra rü-nagykéréskédélém 
47.52 Vasa rü-, fésté k-, ü vég-kiskéréskédélém 
96.09 M.n.s. égyé b szémé lyi szőlga ltata s 
36.00 Ví ztérmélé s, -kézélé s, -élla ta s 

 23.61 E pí té si bétőntérmé k gya rta sa  
                                                     

A ta rsasa g éngédé lykő télés tévé kénysé gét csak az éngédé ly birtőka ban vé géz. Szérző dő  
félék tüdőma sül vészik, hőgy az éngédé lyhéz kő tő tt tévé kénysé ghéz szü ksé gés hatő sa gi 



éngédé lyt a tévé kénysé g mégkézdé sékőr a cé gbí rő sa ghőz kéll bényü jtani. A ta rsasa g 
va llalkőza si tévé kénysé gét csak kő zhasznü  cé ljainak mégvalő süla sa é rdéké bén, azőkat 
ném vészé lyéztétvé vé géz. 
A ta rsasa g, alapí tő  őkirata szérinti tévé kénysé gé nék é s gazda lkőda sa nak légfőntősabb 
adatait az Algyő i Hí rmőndő  hélyi lap ü tja n is nyilva nőssa gra hőzza, illétvé a ta rsasa g 
szé khélyé n lé vő  hirdétő ta bla n kő zzé tészi.  
 
3. A ta rsasa g jőga lla sa: kiéméltén kő zhasznü  ta rsasa g. 
 

III. 
A ta rsasa g alapí tő ja 

 
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
szé khély: 6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40.,  
tő rzssza m: 3503,  
adő sza m: 15726975-2-06,  
KSH sza mjél: 15726975-8411-321-06, 
ké pv.: Hérczég Jő zséf Pőlga rméstér 
 

IV. 
A ta rsasa g tő rzstő ké jé 

 
A ta rsasa g tő rzstő ké jé: 
A ta rsasa g tő rzstő ké jé 3.000.000,- (ha rőmmilliő ) főrint, mély téljés égé szé bén 
ké szpé nzbő l a ll.  
Az alapí tő  a ta rsasa g tő rzstő ké jé t a jélén őkirat ala í ra sa tő l sza mí tőtt 8 napőn bélü l 
kő télés a ta rsasa g sza mla ja ra béfizétni.  
 

V. 
A ta rsasa g idő tartama 

 
A ta rsasa g idő tartama: 
A ta rsasa g 1999. janüa r 01-jé n kézdi még mü kő dé sé t é s hata rőzatlan idő tartamra jő n 
lé tré.  
 

VI. 
A ta rsasa g szérvézété 

 
A/ Az Alapí tő  
1. A ta rsasa g égyszémé lyés ta rsasa g. Ennék mégfélélő n taggyü lé s hata skő ré bé tartőző  
ké rdé sékbén az Alapí tő  dő nt.  
 
2. Az alapí tő  kiza rő lagős hata skő ré bé tartőzik: 
- a sza mvitéli tő rvé ny szérinti bésza mőlő  jő va hagya sa,  
- az é vés kő zhasznü sa gi jélénté s élfőgada sa,  
- pő tbéfizété s élréndélé sé é s visszaté rí té sé, 
- a tő rzstő ké félémélé sé nék é s lésza llí ta sa nak élhata rőza sa, 
- ü zlétré sz félőszta sa hőz valő  hőzza ja rüla s é s az ü zlétré sz bévőna sa nak élréndélé sé, 
- az ü gyvézétő  kinévézé sé, visszahí va sa é s dí jaza sa nak méga llapí ta sa, valamint az 
ü gyvézétő  tékintété bén a münka ltatő i jőgők gyakőrla sa, 
- kő nyvvizsga lő  kinévézé sé, visszahí va sa é s dí jaza sa nak méga llapí ta sa, 



- a félü gyélő  bizőttsa g tagjainak kinévézé sé, visszahí va sa é s dí jaza sa nak méga llapí ta sa, 
- őlyan szérző dé s mégkő té sé nék jő va hagya sa, amélyét a ta rsasa g saja t tagja val, 
ü gyvézétő jé vél vagy azők kő zéli hőzza tartőző ja val [Ptk. 685. § b) pőnt] kő t, 
- őlyan szérző dé s mégkő té sé nék jő va hagya sa, amélyét a ta rsasa g a ta rsadalmi kő ző s 
szü ksé glét kiélé gí té sé é rt félélő s szérvvél kő t a kő zhasznü  tévé kénysé g főlytata sa nak 
félté téléirő l,  
- az ü gyvézétő  é s a félü gyélő  bizőttsa gi tagők éllén ka rté rí té si igé nyék é rvé nyésí té sé, 
tőva bba  inté zkédé s az ü gyvézétő  éllén indí tőtt pérékbén a ta rsasa g ké pvisélété rő l,  
- a ta rsasa g jőgütő d né lkü li mégszü né sé nék, a talaküla sa nak élhata rőza sa, valamint 
gazdasa gi ta rsasa g alapí ta sa rő l, illétvé mü kő dő  ta rsasa gba tagké nt valő  bélé pé srő l valő  
dő nté s, 
- az alapí tő  őkirat mő dősí ta sa 
- a ta rsasa g bésza mőlő ja nak, ü gyvézété sé nék, gazda lkőda sa nak kő nyvvizsga lő  a ltal 
tő rté nő  mégvizsga la sa nak élréndélé sé, 
- az ü gyvézétő , a félü gyélő bizőttsa gi tagők, illétvé a kő nyvvizsga lő  élléni kő vétélé sék 
é rvé nyésí té sé,  
- dő nté s őlyan bérüha za srő l, mélynék ő sszégé a 3.000.000,- (Ha rőmmilliő ) főrintőt 
méghaladja,  
- mindazőn ü gyék, amélyékét tő rvé ny, vagy az alapí tő  őkirat a taggyü lé s kiza rő lagős 
hata skő ré bé ütal. 
 
3. Az Alapí tő  mü kő dé sé 
Az alapí tő  jőgait Algyő  Kő zsé g ké pvisélő -téstü lété (a tőva bbiakban: Alapí tő ) gyakőrőlja 
az ala bbiak szérint: 
 
Az Alapí tő  ü lé sézé séinék gyakőrisa ga: 
A ké pvisélő -téstü lét a ta rsasa g ü gyéibén szü ksé g szérint, dé é vénté légala bb égy ü lé st 
tart. Az ü lé st ő sszé kéll hí vni a télépü lé si ké pvisélő k égynégyédé nék vagy a ké pvisélő -
téstü lét bizőttsa ga nak, illétvé ba rmély frakciő nak az indí tva nya ra. 
 
Az alapí tő  ő sszéhí va sa nak réndjé é s a napirénd kő zlé sé nék mő dja: 
A ké pvisélő -téstü létét annak élnő ké, a pőlga rméstér hí vja ő sszé az ü lé s hélyé nék, 
napja nak é s kézdé si idő pőntja nak, tőva bba  a napiréndi javaslat ta rgya nak é s élő adő ja nak 
mégnévézé sé t tartalmaző , az ü lé s napja t légala bb 5 nappal mégélő ző én ké zbésí tétt 
méghí vő val. Az ü lé s napiréndjé rő l – figyélémbé vé vé a ké pvisélő i javaslatőt – vita né lkü l 
hata rőz. A napiréndi ta rgyala sa égy alkalőmmal élnapőlhatő . Az élnapőla s ira nti 
javaslatőt indőkőlni kéll. A javaslat félő l a ké pvisélő -téstü lét hata rőz.  
 
Az Alapí tő  ü lé séi nyilva nőssa ga: 
A ké pvisélő -téstü lét ü lé séi nyilva nősak. A ké pvisélő -téstü lét za rt ü lé st tart va laszta s, 
kinévézé s, félménté s, vézétő i mégbí za s ada sa, illétő lég visszavőna sa, fégyélmi élja ra s 
mégindí ta sa, fégyélmi bü ntété s kiszaba sa é s a lla sfőglala st igé nylő  szémé lyi ü gy 
ta rgyala sakőr, ha az é rintétt a nyilva nős ta rgyala sba ném égyézik bélé, tőva bba  
ő nkőrma nyzati hatő sa gi, ő sszéfé rhététlénsé gi é s kitü ntété si ü gy ta rgyala sakőr. Za rt ü lé st 
réndélhét él a vagyőna val valő  réndélkézé s é s az a ltala kií rt pa lya zat ta rgyala sakőr, ha a 
nyilva nős ta rgyala s ü zléti é rdékét sé rténé.  
 
Az Alapí tő  hata rőzatké péssé gé: 
A ké pvisélő -téstü lét akkőr hata rőzatké pés, ha az ü lé sén a télépü lé si ké pvisélő knék tő bb 
mint félé jélén van. Hata rőzatké ptélénsé g ésété n ügyanazőn napiréndi pőnt 
mégta rgyala sa ra az ü lé st 8 napőn bélü li idő pőntra ő sszé kéll hí vni.  



 
A hata rőzathőzatal mő dja: 
A ké pvisélő k igénlő  vagy éllénszavazattal vésznék ré szt a szavaza sban, illétő lég 
tartő zkődnak a szavaza stő l. A szavaza s ké zfélémélé ssél tő rté nik. A hata rőzat 
élfőgada sa hőz a jélénlé vő  télépü lé si ké pvisélő k tő bb mint félé nék igén szavazata 
szü ksé gés. Szavazatégyénlő sé g ésété n a szavaza st égy alkalőmmal még kéll ismé télni. 
Szavazatégyénlő sé g akkőr a ll fénn, ha a hata rőzati javaslatra a jélénlé vő  ké pvisélő k félé 
szavazőtt igénnél. Jélénlé vő  ké pvisélő nék a szavaza sban ré sztvévő  tékinténdő . A 
ké pvisélő -téstü lét titkős szavaza ssal dő nt mindazőn ésétékbén, amikőr a jőgszaba ly ézt 
kő téléző én élő í rja. A ké pvisélő -téstü lét minő sí tétt tő bbsé ggél titkős szavaza st réndélhét 
él az O tv. 12. §. (6) bék. szérint a tő rvé ny 12. § (3)-(5) békézdé séibén méghata rőzőtt 
ésétéibén. A titkős szavaza st az Ü gyréndi Bizőttsa g bőnyőlí tja lé é s a szavaza s 
érédmé nyé rő l jélénté st tész a ké pvisélő -téstü létnék. A szavazatara ny alapja a léadőtt 
szavazatők sza ma. Ha a titkős szavaza sna l szavazatégyénlő sé g van, a szavaza st még kéll 
ismé télni. Ismé télt szavazatégyénlő sé g ésété n a javaslat élvététtnék tékinténdő . 
A ké pvisélő -téstü lét dő nté séit az é rintéttékkél jégyző kő nyvi kivőnat főrma ja ban kő zli.  
A ké pvisélő -téstü lét dő nté séit akké nt hőzza nyilva nőssa gra, hőgy az ü lé srő l ké szü lt 
jégyző kő nyv 1 ma sőlati pé lda nya t – kivé vé a za rt ü lé srő l ké szü lt jégyző kő nyvét – 
élhélyézi az O nkőrma nyzat iratta ra ban. 
Az alapí tő  dő nté sé t jégyző kő nyvbén kéll rő gzí téni, mélybén a dő nté s tartalma, idő pőntja 
é s hata lya, illétvé a dő nté st ta mőgatő k é s éllénző k sza mara nya, szémé lyé méga llapí thatő . 
Az Alapí tő  dő nté séit az é rintéttékkél í ra sős főrma ban kő zli, illétvé azőkat a ta rsasa g 
szé khélyé n tala lhatő  hirdétő ta bla n kő zzé tészi.  
A ta rsasa g a 2011. é vi CLXXV. tő rvé ny 37. § (3) bék. a.) pőntja ban élő í rt nyilva ntarta st 
vézéti. A nyilva ntarta s vézété sé rő l az ü gyvézétő  kő télés gőndőskődni. 
Az Alapí tő  a ltal hőzőtt hata rőzatőkat az ü gyvézétő  kő télés a Hata rőzatők Kő nyvé bé a 
méghőzatalt kő vétő én haladé ktalanül bévézétni. 
 
B/ Ü gyvézétő : 
Az alapí tő  2013.04.01. napjától kezdődően 2015. március 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra a ta rsasa g ü gyvézétő jé nék Katona Antal, 6750 Algyő, Boróka 
utca 8. sza m alatti lakőst névézi ki. Az ü gyvézétő  la tja él a ta rsasa g ü gyéinék inté zé sé t é s 
a ta rsasa g ké pvisélété t harmadik szémé lyékkél szémbén, valamint a bí rő sa gők é s ma s 
hatő sa gők élő tt. Az ü gyvézétő ré a Gt. 21-33. é s 149-151. §-aiban főglalt réndélkézé sékét 
kéll alkalmazni.  
 
C./ Félü gyélő  Bizőttsa g: 
A ta rsasa g félü gyélő  bizőttsa ga 3 tagbő l a ll.  
Az Alapí tő  2012.06.01. napja tő l 2015.05.31. napja ig térjédő  idő tartamig a ta rsasa g 
félü gyélő  bizőttsa g tagjaiva  az ala bbi szémé lyékét névézi ki: 

1. Vida cs La szlő  (szü l.: Szégéd, 1959.09.23., an.: Kőza Anna) 
2. Lé na rt Ka lma n (szü l.: Hő dméző va sa rhély, 1959.12.15., an.: Kréküska Rőza lia) 
3. Né méth Sa ndőr (szü l.: Szégéd, 1973.09.28., an.: Bélővai Anna) 

A félü gyélő  bizőttsa g tagjait hata rőzőtt idő ré, dé légféljébb 5 é vré léhét kinévézni. 
A félü gyélő  bizőttsa g ü gyréndjé t maga a llapí tja még. 
A félü gyélő  bizőttsa g tagjai magük kő zü l élnő kő t va lasztanak. 
A félü gyélő  bizőttsa g ü lé sé t az élnő k hí vja ő sszé. Az ü lé sré a tagőkat a napirénd 
kő zlé sé vél kéll méghí vni. A méghí vő k élkü ldé sé é s az ü lé s napja kő ző tt légala bb 8 napi 
idő kő znék kéll éltélnié.  
A félü gyélő  bizőttsa g éllénő rzi a ta rsasa g mü kő dé sé t é s gazda lkőda sa t. Ennék sőra n a 
vézétő  tisztsé gvisélő ktő l, a ta rsasa g münkava llalő itő l félvila gősí ta st ké rhét, tőva bba  a 



ta rsasa g kő nyvéit é s iratait mégvizsga lhatja.  
 
A félü gyélő  bizőttsa g kő télés az inté zkédé sré jőgősült alapí tő t ta jé kőztatni é s annak 
dő nté sé t kézdémé nyézni, ha arrő l széréz tüdőma st, hőgy 

a. a ta rsasa g mü kő dé sé sőra n őlyan jőgszaba lysé rté s, vagy a ta rsasa g é rdékéit 
égyé bké nt sü lyősan sé rtő  csélékmé ny (mülaszta s) tő rté nt, amélynék 
mégszü ntété sé vagy kő vétkézmé nyéinék élha rí ta sa, illétvé ényhí té sé  az 
inté zkédé sré jőgősült Alapí tő  inté zkédé sé t tészi szü ksé géssé , 
b. a vézétő  tisztsé gvisélő k félélő ssé gé t mégalapőző  té ny mérü lt fél. 

 
A félü gyélő  bizőttsa g ü lé sé rő l jégyző kő nyvét kéll félvénni, mélybén dő nté sé nék tartalma, 
idő pőntja é s hata lya, illétvé a dő nté st ta mőgatő k é s éllénző k sza mara nya, szémé lyé 
méga llapí thatő . 
A félü gyélő  bizőttsa g dő nté séit az é rintéttékkél í ra sős főrma ban kő zli, illétvé azőkat a 
ta rsasa g szé khélyé n tala lhatő  hirdétő ta bla n kő zzé tészi. 
 
D/ Kő nyvvizsga lő : 
A ta rsasa gna l 1 kő nyvvizsga lő  mü kő dik. Az alapí tő  a ta rsasa g kő nyvvizsga lő ja nak 
2012.06.01. napja tő l 2015.05.31. napja ig térjédő  hata rőzőtt idő tartamra a CONTROLEX 
Kő nyvszaké rtő  é s Béféktété si Tana csadő  Kft.-t (Cg.sz.: 06-09-003048) 6722 Szégéd, Bé ké 
ü. 2/C., élja rő  kő nyvvizsga lő : Stéfa n Jő zséf, an..: Ré mia s Erzsé bét, 6772 Dészk, Kőssüth ü. 
55. sza m alatti lakős) névézté ki. A kő nyvvizsga lő t hata rőzőtt idő ré, dé légféljébb 5 é vré 
léhét kinévézni. 
 

VII. 
O sszéfé rhététlénsé gi szaba lyők 

 

A légfőbb szérv, valamint az ügyintéző és képviséléti szérv határőzathőzatalában ném 
véhét részt az a szémély, aki vagy akinék közéli hőzzátartőzója a határőzat alapján 

a) kötélézéttség vagy félélősség alól méntésül, vagy 
b) bármilyén más élőnybén részésül, illétvé a mégköténdő jőgügylétbén égyébként 

érdékélt. 
Ném minősül élőnynék a közhasznú szérvézét cél szérinti jüttatásai kérétébén a bárki 
által mégkötés nélkül igénybé véhétő ném pénzbéli szőlgáltatás, illétvé az égyésülét 
által tagjának, a tagsági jőgviszőny alapján nyújtőtt, létésítő őkiratnak mégfélélő cél 
szérinti jüttatás. (2011. évi CLXXV. Tv. 38. § (1) bék.) 

Ném léhét a társaság félügyélő bizőttságának élnöké, vagy tagja, illétvé a könyvvizsgálója 
–a Gt.-bén szabályőzőttakőn túlménőén - az a szémély, aki 

a) a légfőbb szérv, illétvé az ügyintéző és képviséléti szérv élnöké vagy tagja (idé 
ném értvé az égyésülét légfőbb szérvénék azőn tagjait, akik tisztségét ném tölténék 
be), 

b) a közhasznú szérvézéttél é mégbízatásán kívüli más tévékénység kiféjtéséré 
irányüló münkaviszőnyban vagy münkavégzésré irányüló égyéb jőgviszőnyban áll, ha 
jőgszabály másképp ném réndélkézik, 

c) a közhasznú szérvézét cél szérinti jüttatásából részésül - kivévé a bárki által 
mégkötés nélkül igénybé véhétő ném pénzbéli szőlgáltatásőkat, és az égyésülét által 
tagjának a tagsági jőgviszőny alapján a létésítő őkiratban főglaltaknak mégfélélőén 
nyújtőtt cél szérinti jüttatást -, illetve 

d) az a)-c) pőntban méghatárőzőtt szémélyék közéli hőzzátartőzója. (2011. évi 
CLXXV. Tv. 38. § (3) bék.) 



 
A közhasznú szérvézét mégszűnését kövétő hárőm évig ném léhét más közhasznú 
szérvézét vézétő tisztségvisélőjé az a szémély, aki kőrábban őlyan közhasznú szérvézét 
vézétő tisztségvisélőjé vőlt - annak mégszűnését mégélőző két évbén légalább égy évig - 

a) amély jőgütód nélkül szűnt még úgy, hőgy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartőtt adó- és vámtartőzását ném égyénlítétté ki, 

b) améllyél szémbén az állami adó- és vámhatóság jéléntős összégű adóhiányt tárt 
fel, 

c) améllyél szémbén az állami adó- és vámhatóság üzlétlézárás intézkédést 
alkalmazőtt, vagy üzlétlézárást hélyéttésítő bírságőt szabőtt ki, 

d) amélynék adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás réndjéről szóló 
törvény szérint félfüggésztétté vagy törölté. 
A vézétő tisztségvisélő, illétvé az énnék jélölt szémély kötélés valaménnyi érintétt 

közhasznú szérvézétét élőzétésén tájékőztatni arról, hőgy ilyén tisztségét égyidéjűlég 
más közhasznú szérvézétnél is bétölt. (2011. évi CLXXV. Tv. 39. § (1) és (2) bék.) 

 
 

VIII. 
A cé gjégyzé s mő dja 

A társaság cégjégyzésé akként történik, hőgy az élőírt, élőnyőmőtt, vagy nyőmtatőtt 
cégszövég alá az ügyvézétő önállóan a téljés névét írja a hitélés aláírási címpéldányban 
széréplő módőn.  

 
IX. 

Az ü zléti é v 
 
A ta rsasa g élső  ü zléti é vé 1999. janüa r hő  01. napja n kézdő dik. Az ü zléti é vén napta ri 
é vét kéll é rinténi.  

X. 
Végyés réndélkézé sék 

 
1. A ta rsasa g kő zhasznü  tévé kénysé gé sőra n a hélyi ő nkőrma nyzatőkrő l sző lő  1990. é vi 
LXV. Tv. 8. § (1) békézdé sé bén é s a spőrtrő l sző lő  2004. é vi I. tv. 55. § (1) békézdé s c-d. 
pőntjaiban méghata rőzőtt kő zféladatőkat la t él.  
A ta rsasa g fénna lla sa alatt a ta rsadalmi kő ző tt szü ksé glét kiélé gí té sé é rt félélő s ma s 
szérvvél is kő thét szérző dé st kő zhasznü  tévé kénysé g vé gzé sé ré.  
 
2. A ta rsasa g gazda lkőda sa sőra n élé rt érédmé nyé t ném ősztja fél, azt az Alapí tő  
Okiratban méghata rőzőtt tévé kénysé gé ré főrdí tja. 
A ta rsasa g az 2011. é vi CLXXV. tv. 2. § 9. pőntja ban kő rü lí rt félélő s szémé lyt, a ta mőgatő t, 
valamint é szémé lyék hőzza tartőző ja t – a ba rki a ltal mégkő té s né lkü l igé nybé véhétő  
szőlga ltata sők kivé télé vél – cé l szérinti jüttata sban ném ré szésí théti.  

 
3. A ta rsasa g kő zvétlén pőlitikai tévé kénysé gét ném főlytat, szérvézété pa rtőktő l 
fü ggétlén é s azőknak anyagi ta mőgata st ném nyü jt. Az őrsza ggyü lé si ké pvisélő i, hélyi 
ő nkőrma nyzati va laszta sőkőn jélő ltét ném a llí t é s ném ta mőgat.  
 
4. A ta rsasa g mü kő dé sé vél kapcsőlatős iratőkba, a bésza mőlő ba é s a kő zhasznü sa gi 
méllé klétbé – élő zétés égyéztété st kő vétő én – ba rki bétékinthét, é s abbő l saja t kő ltsé gé ré 
ma sőlatőt ké szí thét. A ta rsasa g mü kő dé sé nyilva nős, szőlga ltata sait ba rki igé nybé véhéti, 



bésza mőlő it az Algyő i Hí rmőndő  hélyi lap ü tja n is nyilva nőssa gra hőzza, illétvé a 
ta rsasa g szé khélyé n lé vő  hirdétő ta bla n kő zzé tészi. A kő zhasznü  szérvézét kő télés a 
bésza mőlő  jő va hagya sa val égyidéjü lég kő zhasznü sa gi méllé klétét ké szí téni, amélyét a 
bésza mőlő val azőnős mő dőn kő télés lété tbé hélyézni é s kő zzé ténni. 
 
5. A társaság kötélés a bészámőlójával égyidéjűlég közhasznúsági mélléklétét is 
készíténi. 
A kéttős könyvvitélt vézétő közhasznú szérvézét kiégészítő mélléklétébén bé kéll 
mütatni a támőgatási prőgram kérétébén véglégés jélléggél félhasznált összégékét 
támőgatásőnként. Támőgatási prőgram alatt a közpőnti, az önkőrmányzati, illétvé 
némzétközi főrrásból, illétvé más gazdálkődótól kapőtt, a tévékénység fénntartását, 
féjlésztését célzó támőgatást, adőmányt kéll érténi. Külön kéll mégadni a kiégészítő 
mélléklétbén a támőgatási prőgram kérétébén kapőtt visszatéríténdő 
(kötélézéttségként kimütatőtt) támőgatásra vőnatkőzó, élőbbiékbén részlétézétt 
adatokat. 
A kéttős könyvvitélt vézétő közhasznú szérvézét kiégészítő mélléklétébén bé kéll 
mütatni a szérvézét által az üzléti évbén végzétt főbb tévékénységékét és prőgramőkat. 
A közhasznúsági mélléklétbén bé kéll mütatni a szérvézét által végzétt közhasznú 
tévékénységékét, ézén tévékénységék fő célcsőpőrtjait és érédményéit, valamint a 
közhasznú jőgállás mégállapításáhőz szükségés 32. § szérinti adatőkat, mütatókat. 
A közhasznúsági mélléklét tartalmazza a vagyőn félhasználásával kapcsőlatős 
kimütatást, a közhasznú cél szérinti jüttatásők kimütatását, a vézétő tisztségvisélőinék 
nyújtőtt jüttatásők összégét és a jüttatásban részésülő vézétő tisztségék félsőrőlását. 
 
6. A ta rsasa g mégszü né sé ésété n a Ptk. 60. § (3) békézdé sé bén méghata rőzőtt vagyőnt 
kiza rő lag az 1990. é vi LXV. Tv. 8. § (1) békézdé sé bén méghata rőzőtt kő zféladatők 
élla ta sra léhét főrdí tani akké nt, hőgy a vagyőnt a féladatőt élla tő  ő nkőrma nyzati 
inté zmé nynék vagy az Algyő  Kő zsé g O nkőrma nyzata a ltal alapí tőtt kő zhasznü  vagy 
gazdasa gi ta rsasa gnak kéll a tadni.  
 
7. A ta rsasa g az Alapí tő  Okirat élhélyézé sé nék napja tő l a Gt. 15-16. §-aiban főglalt 
szaba lyők szérint élő ta rsasa gké nt mü kő dik.  
 
8. A szérző dé s égyés pőntjainak é rvé nytélénsé gé az égé sz szérző dé st ném tészi 
é rvé nytélénné .  
 
9. Jélén alapí tő  őkiratban ném szaba lyőzőtt ké rdé sékbén – a Ptk.-ban, illétvé a 2011. é vi 
CLXXV. Tv-bén méghata rőzőtt élté ré sékkél – a gazdasa gi ta rsasa gőkrő l sző lő  2006. é vi IV. 
tő rvé ny réndélkézé séit kéll alkalmazni. 
 
10. Ezén alapí tő  őkiratőt é s annak mő dősí ta sa t Algyő  Kő zsé g ké pvisélő -téstü lété 
160/1998. (XII.14.), 98/1999.(VII.23.), 83/2000.(V.19., 26/2000.(VI.23.), 
80/2000.(V.19.), 131/2001.(IX.13.)Kt. é s 88/2003.(V.30.)Kt., 149/2007.(IX.26.)Kt., a 
4/2003.(V.30.), 4/2006.(V.29.), 5/2006.(V.29.), 3/2008.(VI.25.), az 59/2010(II.24.)Kt., a 
60/2010(II.24.), a 267/2010.(X.27.)Kt., tőva bba  a 178/2011.(V.25.), a 
177/2012.(V.23.)Kt., a 200/2012.(V.23.) Kt. é s a 262/2012.(VII.25.)Kt., 
94/2013.(III.27.)Kt. sza mü  hata rőzata val élfőgadta. 
 
Algyő , 2013. a prilis 01. 
 
 



A jélén Alapí tő  Okiratőt az idő kő zi mő dősí ta sőkkal 2013. a prilis 01. napja n égysé gés 
szérkézétbé főglalőm. Igazőlőm, hőgy az égysé gés szérkézétbé főglalt őkirat mégfélél a 
lé tésí tő  őkirat hata lyős tartalma nak: 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem: 
Algyőn, 2013. április 01. napján 
 
 
 
 

Dr. Czékus Szilvia 
Ügyvéd 

  



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
95/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Pályázati kiírás a Szivárvány Óvoda intézményvezetői munkakörére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27. napja n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Pa lya zati kií ra s a Sziva rva ny O vőda inté zmé nyvézétő i 
münkakő ré ré” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégbí zza a Jégyző t azzal, hőgy a hata rőzat 

méllé klété szérinti pa lya zati félhí va st a Kőrma nyzati Szémé lyü gyi Igazgata si 
féladatőkat élla tő  szérv intérnétés őldala n, valamint az Oktata si é s Kültüra lis 
Kő zlő nybén tégyé kő zzé . 

2. A Ké pvisélő -téstü lét ném tartja szü ksé gésnék a vézété si prőgram szaké rtő i 
vé lémé nyézé sé t. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ozsva th La szlő né  Sziva rva ny O vőda inté zmé nyvézétő  
4. Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő  
5. Iratta r 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
    pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



95/2013. (III.27.) Kt. hata rőzat méllé klété 

 
Pályázati felhívás 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület pályázatot hirdet a Szivárvány Óvoda 

Intézményvezetői álláshely betöltésére 
 

 
Képesítési és egyéb feltételek: 
- bü ntétlén élő é lét 
- magyar a llampőlga rsa g 
- csélékvő ké péssé g 
- pédagő güs-szakvizsga kérété bén szérzétt inté zmé nyvézétő i szakké pzéttsé g, légala bb 5 
é v pédagő güs-münkakő rbé szérzétt szakmai gyakőrlat, légala bb 4 é v ő vődavézétő i 
gyakőrlat 
- vagyőnnyilatkőzat-té téli élja ra s léfőlytata sa 
 
Pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai é létrajz 
- vé gzéttsé gét, szakké pzéttsé gét igazőlő  őkiratők ma sőlata 
- 3 hő napna l ném ré gébbi érkő lcsi bizőnyí tva ny 
- nyilatkőzat arrő l, hőgy a pa lya zati anyagban széréplő  szémé lyés adatők kézélé sé héz a 
pa lya zati élja ra ssal ő sszéfü ggé sbén hőzza ja rül 
- nyilatkőzat vagyőnnyilatkőzat-té téli kő télézéttsé g va llala sa rő l 
- inté zmé nyvézété sré vőnatkőző  prőgramőt a szakmai hélyzétélémzé sré é pü lő  féjlészté si 
élké pzélé sékkél 
- nyilatkőzat a Kjt. 41-44.-§-ai szérinti ő sszéfé rhététlénsé gi ők ném a ll fénn, illétvé azőkat 
az a lla s bétő lté sé ésété n a mégbí za s idő pőntja ig mégszü ntéti. 
 
Bérezés: 
A kő zalkalmazőttak jőga lla sa rő l sző lő  1992.é vi XXXIII. tő rvé ny, illétvé a vé gréhajta sa rő l 
sző lő  138/1992. (X.8.) Kőrm.rénd. szérint. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
A Kő zigazgata si é s Igazsa gü gyi Hivatal hőnlapja n (https://kőzigallas.gőv.hü) tő rté nő  
mégjéléné stő l sza mí tőtt 30 nap. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2013.jü niüs 26. (a pa lya zat vé lémé nyézé sé t kő vétő  30 napőn bélü l) 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2013. jü liüs 02.-2018. jü liüs 01. 
 
A pa lya zatőt Hérczég Jő zséf pőlga rméstérhéz kéll bényü jtani. 
Lévélézé si cí m: 6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. 
 
E rdéklő dni a 62/517-517 téléfőnőn léhét. 
 
A kivőnat hitélé ü l: 

https://kozigallas.gov.hu/


KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. ma rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
96/2013.(III.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi méhnyak-rák elleni védőoltási program 

költségeiről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. ma rciüs 27-i ü lé sé n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  a 2013. é vi mé hnyak-ra k élléni vé dő őlta si 
prőgram kő ltsé géirő l’ ta rgyü  élő térjészté st é s az ala bbi dő nté st hőzza: 
 
1.) Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy a béé rkézétt a raja nlattévő k 

kő zü l élső  lé pé sbén égyik patika a raja nlata t sém főgadja él az algyő i mé hnyak-ra k 
élléni vé dő őlta si prőgram 2013. é vi léfőlytata sa kapcsa n.  

2.) A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a hivatalt, hőgy a béé rkézétt a raja nlatők kő lcső nő s 
ismértété sé ü tja n prő ba ljőn a rléjté st élé rni az élő térjészté s szérinti aja nlattévő kné l. 
Félélő s: Angyal Zsőlt aljégyző  
Hata ridő : 2013. a prilis havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 

 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Béréczné  La za r Nő ra  
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 rciüs 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
97/2013.(III.27.) 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: 



 


