
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
369/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: 2016. október 20. napján tartott testületi ülés napirendjének 

elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Nyílt ülés: 

1. Tájékoztató az Algyői Szivárvány Óvoda 2016/2017-es nevelési év indításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2016/2017-es tanéve 
indításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár rendezvényeiről 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Beszámoló a Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári táborokról 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Beszámoló a 2016. III. negyedévi szociális ellátásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Helyi adómértékek felülvizsgálata 
Előterjesztő: Jegyző 

7. A 2017. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Közmeghallgatás 2016. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Szociális jellegű bérlakások kialakítása – Algyő Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 
15/2001.(VIII.4.) Ör. rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Algyői Faluház és Könyvtár működésével kapcsolatos kockázatos tevékenységek 
jelzése 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Algyői Ifjúsági Koncepció 
Előterjesztő: Bene Zoltán intézményvezető 

13. Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok megvalósításához II. 
Előterjesztő: Polgármester  

14. Borbála Gyógyfürdő felújítási munkálatai (tető, terasz, pergola) 
Előterjesztő: Gyevitur NKft. ügyvezető 

15. Gyevitur NKft. közszolgáltatási közfoglalkoztatási szerződés 
Előterjesztő: Gyevitur NKft. ügyvezető 

16. Gyevitur NKft. hőszolgáltatási egységáremelés 
Előterjesztő: Gyevitur NKft. ügyvezető 



17. Gyevitur NKft. Levendula Hotel szaunaberuházás közbeszerzési eljárás 
Előterjesztő: Gyevitur NKft. ügyvezető 

18. Gyevitur NKft. SZMSZ módosítás 
Előterjesztő: Gyevitur NKft. ügyvezető 

19. Szünidei gyermekétkeztetés 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Pályázat „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy minősítés cím elnyerésére 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Pályázati kiírás az Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezetői munkakörére 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Algyő, Bartók Béla u. 37., 39.,41. szám alatti társasházak közös tulajdonában álló 
ingatlanrészek vételre felajánlása II. 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

25. Egyebek 
 
Zárt ülés: 

26. Vidács Sándor mezőőr feladatellátásával kapcsolatos panaszok 
Előterjesztő: Polgármester 

27. Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése VI. 
Előterjesztő: Polgármester 

28. Kozmáné Fülöp Zsuzsanna kérelme első lakást szerzők támogatásának 
megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

29. Zsoldos Éva kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

30. Kiss – Illés Beáta kérelme II. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 

  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
370/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Szivárvány Óvoda a 2016/2017-es nevelési év 

indításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató az Algyői Szivárvány Óvoda 
2016/2017-es nevelési év indításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2016/2017-es 
nevelési év indításáról szóló tájékoztatót és a munkatervet tudomásul veszi. 

2. A Képviselő-testület megköszöni az óvoda vezetőjének és dolgozóinak elvégzett 
munkáját. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Algyői Szivárvány Óvoda 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
371/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2016/2017-es 

tanéve indításáról  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános 
Iskola 2016/2017-es tanéve indításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
2016/2017-es tanéve indításáról készült tájékoztatót tudomásul veszi. 

2. A Képviselő-testület megköszöni az iskola vezetőjének és dolgozóinak elvégzett 
munkáját. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
372/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja 
elfogadott napirendje sorrendjét, és a „Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár 
rendezvényeiről”, valamint a „Beszámoló a Gyermektáboroztatási Alapból támogatott 
nyári táborokról” című előterjesztések megtárgyalását elhalasztja Bene Zoltán 
intézményvezető megérkezéséig. 
 
 
 
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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
373/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2016. évi III. negyedévi szociális ellátásokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Beszámoló a 2016. évi III. negyedévi szociális 
ellátásokról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. évi III. negyedévi szociális 
ellátásokról szóló beszámolót elfogadja. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egyes pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) Ör. rendelet temetés céljára nyújtható 
települési támogatásra vonatkozó rendelkezéseit az előterjesztésnek megfelelően 
a 2016. évi november havi soros Képviselő-testületi ülésre módosítsa. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Varga Ákos Szociális és Igazgatási csoport 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
374/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Helyi adómértékek felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Helyi adómértékek felülvizsgálata” tárgyban készült 
előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a bevezetett helyi adó mértékét nem 
kívánja módosítani. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
375/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2017. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „A 2017. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai” 
tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 
 Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, hogy a 2017. évi 
fejlesztésekkel kapcsolatban, a 2016. novemberi testületi ülést megelőzően, kerüljön sor 
egyeztető tárgyalás összehívására, majd a megbeszélésen elhangzottak alapján készüljön 
a tárgyban előterjesztés a novemberi testületi ülésre. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
376/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szűcs 
Szabolcs ügyvezető jelenlétére tekintettel előreveszi az alábbiakban felsorolt, Gyevitur 
NKft-t érintő napirendek megtárgyalását: 

 Borbála Gyógyfürdő felújítási munkálatai (tető, terasz, pergola) 
 Gyevitur NKft. közszolgáltatási közfoglalkoztatási szerződés 
 Gyevitur NKft. hőszolgáltatási egységáremelés 
 Gyevitur NKft. Levendula Hotel szauna-beruházás közbeszerzési eljárás 
 Gyevitur NKft. SZMSZ módosítás 
 Szünidei gyermekétkeztetés 

 
 
 
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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
377/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Gyógyfürdő felújítási munkálatai (tető, terasz, pergola) 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyo  Nagyko zse g Ke pviselo -testu lete 2016. okto ber 20. napja n tartott u le se n 
megta rgyalta a Szu cs Szabolcs u gyvezeto  a „Borba la Gyo gyfu rdo  felu jí ta si munka latai 
(teto , terasz, pergola)” ta rgyban ke szu lt elo terjeszte st, e s az ala bbi hata rozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Szűcs Szabolcs ügyvezetőt, hogy a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport bevonásával történjen meg a tetővel 
kapcsolatos problémák további, legalább három – eddig a közbeszerzési 
eljárásban nem szerepelő – szakcég általi feltárása, illetve javaslattétel annak 
megjavítására. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Gyevitur NKft. által bekért ajánlatokat a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezze. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a tetővel kapcsolatos problémák feltárásához 
szükséges költségek biztosítása a felújításra elkülönített 5.500.000,- forintos 
keret terhére történjen. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur NKft. 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke 
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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
378/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur NKft. közszolgáltatási közfoglalkoztatási szerződés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Szűcs Szabolcs ügyvezető a „Gyevitur NKft. közszolgáltatási 
közfoglalkoztatási szerződés” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal 
elfogadja Szűcs Szabolcs ügyvezető tájékoztatását a Gyevitur NKft. 
közszolgáltatási közfoglalkoztatási szerződésére vonatkozóan.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza az aláírásban érintett feleket a 
közfoglalkoztatási szerződés aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri Szűcs Szabolcs ügyvezetőt, hogy az aláírt 
szerződéseket küldje meg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur 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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
379/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur NKft. hőszolgáltatási egységáremelés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Szűcs Szabolcs ügyvezető a „Gyevitur NKft. hőszolgáltatási 
egységáremelés” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal 
elfogadja a Gyevitur NKft. hőszolgáltatási egységáremelésre vonatkozó 
előterjesztését.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Szabolcs ügyvezetőt, hogy 2016. 
november 1. napjától kezdődően nettó 4.000,- Ft/GJ hőszolgáltatási egységárat 
alkalmazzon fogyasztói felé. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur 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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

380/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur NKft. Levendula Hotel szaunaberuházás közbeszerzési 

eljárás  
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Szűcs Szabolcs ügyvezető „Gyevitur NKft. Levendula Hotel 
szaunaberuházás közbeszerzési eljárás” tárgyban készült előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a 
Gyevitur NKft. Levendula Hotel szaunaberuházás közbeszerzési eljárás című 
előterjesztését a következő határozati pontok figyelembevételével: 

1. A Képviselő-testület elfogadja a Gyevitur NKft. Levendula Hotel szaunaberuházás 
közbeszerzési kötelezettségét. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a közbeszerzési eljárásra meghívandó, 
ajánlattételre felkért cégeket az alábbiak szerint: 
 Szaunatura Bt. (1173 Budapest, Pesti út 97, 5/24.) 
 RGSZ 3000 Kft. (2011 Budakalász, Zöldfa utca 15.) 
 TM Hidro-Szer Kft. (6722 Pécs, Vasút utca 2/a.) 
 Dialcont Kft. (2800 Tatbánya, Dr. Mohi Rezső út 1/A.) 
 Novara Hungaria Kft. (6726 Szeged, Radnóti utca 60.) 

3. A Képviselő-testület felkéri Szűcs Szabolcs ügyvezetőt, hogy a közbeszerzési 
szakértő 200.000,- forintos munkadíját és az eljárás 80.000,- forintos díját a 
Gyevitur NKft. költségvetéséből biztosítsa. 

4. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a szaunaberuházás befejezésének dátuma a 
szerződésben meghatározott időpont legyen. 

5. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés szerint a Gyevitur NKft. 
közbeszerzési szabályzatát, mely szabályzat a határozat mellékletét képezi.  

6. A Képviselő-testület felkéri Szűcs Szabolcs ügyvezetőt, hogy történjen meg Dr. 
Géczi József közbeszerzési szakértő részéről a Közbeszerzési szabályzat 
szignálása. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur NKft. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 
  

A kivonat hiteléül: 



380/2016. (X.20.) Kt. határozat melléklete 
 

GYEVITUR NONPROFIT KFT. 

A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAIRÓL 
 

A Gyevitur Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nkft.) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással 
élve, a közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja. 
A szabályzat kiterjed a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárásrendjének 
meghatározására is. 
 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

E szabályzat célja, hogy – a Kbt.-ben foglalt szabályok keretei között – a Nkft. 
közbeszerzéseinek ill. beszerzéseinek számára és értékére figyelemmel megállapítsa 
azokat a sajátos szabályokat, melyeket a Nonprofit Kft. költségvetésének terhére 
megvalósított közbeszerzések ill. beszerzések során alkalmazni kell. 
 
 

2.§ 
 

(1) A szabályzat hatálya a következő szervezetnek a (2) bekezdés szerinti 
beszerzéseire terjed ki: 
a) Gyevitur Nonprofit Kft. (6750 Algyő, Téglás u. 151.) – a Nkft. a Kbt. 5.§ (1) 

bekezdés e) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá 
 

(2) A közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, ha az árubeszerzés, szolgáltatás 
megrendelés, valamint építési beruházás értéke eléri, vagy meghaladja a Kbt.-ben 
meghatározott nemzeti értékhatárt, melynek mindenkori értékét minden évben a 
költségvetési törvény határoz meg. 

 

(3) Az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzésekre is előírható közbeszerzési eljárás 
kötelezettsége. 

 

(4) E szabályzat közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ill. a Kbt. hatálya alól kivont 
beszerzésekre vonatkozó részeit valamennyi nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó 
beszerzésnél alkalmazni kell.  

 



3. § 

 
(1) A közbeszerzési törvény alá tartozó eljárások, valamint a 2.§ (4) bekezdése 

szerinti beszerzési eljárások (a továbbiakban: beszerzési eljárások) irányítása és 
az eljárások eredményéről való döntés az ügyvezető, a döntés előkészítés a 
Közbeszerzési Bizottság (Kbt. szerinti bírálóbizottság) hatásköre. A 
közbeszerzési és a beszerzési eljárások megindításáról Algyő Nagyközség 
Önkormányzatának képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) dönt. 

 

(2) Minden közbeszerzési eljárásban alapelv a verseny tisztasága, átláthatósága és 
nyilvánossága, továbbá az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód, a 
jóhiszeműség és tisztesség, valamint a joggal való visszaélés tilalma. Ajánlatkérő 
kötelessége ezen alapelvek érvényre juttatása, illetve betartása, biztosítása.  

 

(3) A közbeszerzési eljárásokban az eljáró személyek a jelen szabályzatban rögzített 
feladatok ellátásáért tartoznak felelősséggel. 

 

4.§ 

 

(1) Jelen szabályzat alkalmazása szempontjából ajánlatkérőként a Nkft. által indított 
eljárásban az ügyvezető jár el.   

 
(2) A Kbt. 113. § (1) bekezdésében, valamint a 115. § (1) bekezdésében foglalt - 

hirdetmény közzététele nélkül induló - eljárásokban a meghívni kívánt gazdasági 
szereplők megnevezése a képviselőtestület feladata. 
 

(3) A közbeszerzési eljárások lebonyolításában az eljárást előkészítő az ügyvezető, ill. 
az eljárás lebonyolításával megbízott külső szakértő. Az eljárást lezáró 
döntéshozó az ügyvezető. 
 

(4) Az ügyvezető az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt a tervezett döntésről 
köteles személyes konzultáció keretében egyeztetni Algyő Nagyközség 
Polgármesterével (a továbbiakban: polgármester). 
 

(5)  Az ügyvezető döntési hatásköre: 
 

- a Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített eljárást 
megindító hirdetmény/ Ajánlati/Ajánlattételi/ /Részvételi felhívás elfogadása 

- A Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített további 
közbeszerzési dokumentumok elfogadása 



- A Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített kiegészítő 
tájékoztatás elfogadása, a tájékoztatás aláírásával 

- A Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített 
hiánypótlási felhívás, számítási hiba javítás ill. indokolás kérés elfogadása, a 
hiánypótlási felhívás, számítási hiba javítás ill. indokolás kérés aláírásával 

- a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján döntés az eljárás eredményéről vagy 
eredménytelenségéről, a polgármesterrel történt előzetes egyeztetést követően. 

 

(6) A Közbeszerzési Bizottság létszáma páratlan és minimum 3 fő. A bizottság 
legalább két tagja Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselője, akiket a 
polgármester jelöli ki. A bizottság tagjainak szakmai összetételére a Kbt. 27. § (3) 
bekezdésében foglaltak vonatkoznak, azaz a Közbeszerzési Bizottságot úgy kell 
összeállítani, hogy a bizottság rendelkezzen: 

- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
- jogi 
- közbeszerzési és 
- pénzügyi ismeretekkel. 

 

(7) A tagok kiválasztása az ügyvezető, illetve az önkormányzati képviselő tagok 
esetében a polgármester feladata. A Közbeszerzési Bizottság elnökének kijelölése 
az ügyvezető feladata. Az ügyvezető és a polgármester nem lehet a Közbeszerzési 
Bizottsági tagja. A Közbeszerzési Bizottság döntési hatásköre: 

- az eljárásból kizárt ajánlattevők megjelölése 
- az érvénytelen ajánlatok megjelölése. 
 

 A Közbeszerzési Bizottság döntés-előkészítési hatásköre: 
- a közbeszerzési eljárást lezáró döntést előkészítő döntési javaslat 

elkészítése írásos formában.  
 
(8) Minden, a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésnél a 

beruházást előkészítő az ügyvezető, ill. az eljárás lebonyolításával megbízott 
szakcég. Az eljárást lezáró döntéshozó az ügyvezető. Minden 1.000.000 Ft értéket 
elérő beszerzésnél minimum három ajánlattevőtől kell írásos ajánlatot kérni. 

 
 

5. § 
A Közbeszerzési Bizottság eljárási rendje 

 
(1) A Közbeszerzési Bizottság ülését az ügyvezető hívja össze. A Közbeszerzési 

Bizottság határozatképes, ha legalább három tag jelen van és a 4. § (6) 
bekezdésben szereplő négy szakértelem képviseltetve van. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság do nte seit a jelenle vo  tagok szo to bbse gi szavazata val hozza. 

 
(2) A Közbeszerzési Bizottság az első ülésén – adott esetben a megbízott külsős 

közbeszerzési szakértő segítségével - köteles meghatározni a benyújtott 
ajánlatok kapcsán hiánypótlások (Kbt. 71.§), a számítási hiba-javítások (Kbt. 
71.§) és az indokolás-kérések (Kbt. 72.§) körét és az ajánlattevőket felhívni annak 
teljesítésére. 



 
(3) A Közbeszerzési Bizottság a következő ülésén – adott esetben a megbízott külsős 

közbeszerzési szakértő segítségével - köteles a benyújtott ajánlatok, illetve a 
beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások és indoklások birtokában, 
megállapítani az esetleges kizárási és érvénytelenségi indokokat és elvégezni az 
érvényes ajánlatok értékelési szempontok szerinti értékelését, mindezt írásos 
szakvélemény formájában. 
 

(4) Ezt követően ajánlatkérő köteles a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján felhívni az 
értékelési szempontok szerint legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a kizáró 
okok és alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

 
(5) A Közbeszerzési Bizottság a következő ülésén – adott esetben a megbízott külsős 

közbeszerzési szakértő segítségével – köteles elvégezni a Kbt. 69.§ (4) bekezdése 
szerint felhívott ajánlattevő által benyújtott igazolások ellenőrzését, azaz a kizáró 
okok és az alkalmassági követelmények vizsgálatát. Amennyiben ajánlattevő az 
előírt alkalmassági feltételeknek megfelel, illetve az eljárást megindító felhívás 
szerinti kizáró ok nem áll fenn vele szemben, az ülés végén a Közbeszerzési 
Bizottság a döntéshozó részére írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot 
készít a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan.  

 
(6) A Közbeszerzési Bizottság köteles a bírálati eljárásban a kötelezően előírt 

okiratok meglétét és tartalmát ellenőrizni, a bírálat kapcsán az ingyenesen 
elérhető elektronikus nyilvántartások adatait ellenőrizni, a jogszabály 
előírásainak megfelelően elvégezni a bírálati eljárás teljes dokumentálását. 
 

(7) A Közbeszerzési Bizottság u le seiro l jegyzo ko nyvet kell ke szí teni. A Közbeszerzési 
Bizottság munka ja nak teljes ko ru  í ra sbeli dokumenta la sa e rt a bizottsa g elno ke 
felel. 

 
 

6. § 
Összeférhetetlenség 

(1) Az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevonni kívánt személyek 
legkésőbb az eljárás megindítása napján írásban nyilatkoznak, hogy velük 
szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (2)-(4) bekezdései szerinti 
összeférhetetlenségi okok.  

(2) A lefolytatott ko zbeszerze si elja ra sokban az o sszefe rhetetlense g fenn nem 
a lla sa nak biztosí ta sa az elja ra sba bevont szeme ly feladata e s felelo sse ge. 
Amennyiben ba rmilyen o sszefe rhetetlense g fenna ll az elja ra sba bevont 
szeme llyel szemben, u gy azt halade ktalanul jeleznie kell a bizottsa g elno ke e s az 
u gyvezeto  fele . Az o sszefe rhetetlen szeme ly az elja ra s sora n az elo ke szí te si, 
do nte si cselekme nyekben nem vehet re szt az o sszefe rhetetlense g fenna lla sa ig. 

 



II. fejezet 

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA 
 

7.§ 

 

(1) A Kbt. 42.§ (1) bekezdése alapján közbeszerzési terv készítése évente kötelező, 
annak elkészítéséért az ügyvezető felel. Az éves közbeszerzési tervet minden 
évben március 31-ig kell összeállítani. 

 
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, amelyet a 

tervben megfelelően szerepeltetni kell.  
 
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 

vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 
 

(4) A Kbt. 43. § (1) bekezde s szerinti ko telezo  informa cio k honlapon illetve a helyben 
szoka sos mo don to rte no  ko zze te tele e rt az u gyvezeto  felel. 

 
(5) Az eljárások lefolytatása során – amennyiben az releváns - figyelembe kell venni 

az Európai Regionális fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a 
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
hatályos jogszabályokat. 

 

8.§ 

 

(1) A ko zbeszerze si elja ra s elo ke szí te se sora n a beszerze s becsu lt e rte ke t megfelelo  
ko ru ltekinte ssel kell meghata rozni. A becsült érték meghatározása céljából külön 
vizsgálatot kell végezni és annak eredményét dokumentálni, ezekért az ügyvezető 
felel. 
 

(2) Az eljárást megindító felhívást a Közbeszerzési Bizottság - külsős közbeszerzési 
szakértő igénybevétele esetén a szakértő - készíti el, a felhívást az ügyvezetőnek 
jóvá kell hagynia. A jo va hagya st megelo zo en a ko zbeszerze si elja ra s nem 
indí thato  meg. A felhí va s e s a tova bbi ko zbeszerze si dokumentumok 
mo dosí ta sa ro l, az aja nlatte teli hata rido  meghosszabbí ta sa ro l, a felhí va s 
visszavona sa ro l a Kbt. szaba lyai szerint, a Közbeszerzési Bizottság javaslata 
alapja n az u gyvezeto  do nt. 

 
(3) Amennyiben az elja ra s sora n dokumenta cio  ke szí te se re keru l sor, a dokumenta cio  

o sszea llí ta sa e rt a Közbeszerzési Bizottság elno ke felel. A dokumenta cio t a 
bizottsa g vagy a megbízott külsős közbeszerzési szakértő ke szí ti el. 



 

(4) Az értékelési szempontokról, illetve ezen belül a részszempontokról, továbbá az 
alkalmassági követelményekről a bírálóbizottság javaslata alapján az ügyvezető 
dönt.  

 

(5) A Kft. – a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló 
eljárásoktól eltekintve – a közbeszerzési eljárásban való részvételt köteles 
ajánlati biztosíték adásához kötni, amelyet az ajánlattevőnek az ajánlata 
benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban 
meghatározott időpontig, az ott megjelölt módon és mértékben kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a 
biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. 

 
(6) A ko zbeszerze si elja ra s lebonyolí ta sa ba re szben vagy ege szben megbí za si 

jogviszony kerete ben, megfelelo  szakmai ismeretekkel rendelkezo  szeme ly vagy 
szervezet bevonhato . Feladatait e s felelo sse ge t a megbí za si szerzo de sben 
re szletesen ro gzí teni kell. A részben vagy egészben európai uniós forrásból 
megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós 
értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba a Nonprofit Kft. köteles felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

 
 

9. § 

 

(1) A nem elektronikusan benyújtott ajánlatot egy eredeti példányban, írásban, lezárt 
borítékban kell leadni abban az esetben is, ha azt az ajánlattevő személyesen 
nyújtja be.  
 

(2) Az ajánlattevő részére – amennyiben ajánlatát személyesen nyújtja be – az ajánlat 
átvételéről elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell 
az átvétel időpontját, az átvevő nevét és kézjegyét.  
 

(3) A beérkezett ajánlatok borítékján fel kell tüntetni a beérkezés időpontját.  
 
 

10. § 

 

(1) Az ajánlattételi határidőn túl beérkezett ajánlatok érvénytelenek, a további 
eljárásban nem vehetnek részt. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról 
szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett – 
ajánlattevőnek megküldeni.  

 
(2) Az aja nlatok felbonta sa t a Közbeszerzési Bizottság legala bb 2 tagja ve gzi. 

Amennyiben az elja ra st megbízott külsős közbeszerzési szakértő vagy szervezet 



bonyolí tja le, u gy az aja nlatok felbonta sa t ezen szakember vagy szervezet 
ke pviselo je e s a Közbeszerzési Bizottság 1 tagja ve gzi. 
 

(3) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell 
készítenie. A jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül kell megküldeni 
az összes ajánlattevőnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető 
a rendelkezésére álló fedezet összege is. 

 

 

11. § 

 

(1) A beérkezett ajánlatok értékelésének szakmai előkészítése a Közbeszerzési 

Bizottság feladata. A Nonprofit Kft. a szakmai előkészítéshez szakértőt is igénybe 

vehet.  

 

(2) A Közbeszerzési Bizottság - adott esetben a külsős közbeszerzési szakértő 

szakvéleménye alapján - a beérkezett ajánlatokat elbírálja, amely bírálat 

valamennyi ajánlattevő tekintetében tartalmazza különösen 

a) annak megállapítását, hogy: 

 az ajánlat megfelel-e a felhívásban és a további közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek 

 az ajánlat érvénytelen-e 
 az ajánlattevőt ki kell-e zárni az eljárásból 
 a felhívásban közzétett értékelési szempontok szerinti értékelést, a 

beérkezett ajánlatok értékelése sorrendjét 
 az értékelési sorrend alapján melyik az értékelési szempontok szerint 

legkedvezőbb ajánlat 
b) az ajánlatkérő által kért egyéb szakvéleményt; 

c.) a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint benyújtott igazolások alapján az ajánlattevő az 
előírt alkalmassági feltételeknek megfelel-e. 

 
(3) A (2) bekezdés szerinti bírálati és értékelési szakvélemény elkészítését követően 

a Közbeszerzési Bizottság a döntéshozó részére írásban döntési javaslatot készít 

a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan. 

 

(4) A közbeszerzési eljárás teljes körű adminisztrációjának elvégzéséért az ügyvezető 

felel. Az eljárási eseményekre Algyő Nagyközség Önkormányzata polgármesteri 

hivatalának kijelölt helységeiben vagy a Nonprofit Kft. székhelyén kerül sor. 



 
 

12.§ 
Az éves statisztikai összegezés 

 
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és 
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, 
valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. §-a 
alapján a Nonprofit Kft. az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegzést köteles 
készíteni legke so bb a ta rgye vet ko veto  e v ma jus 31. napja ig. Az éves statisztikai 
összegezés elkészítéséért és a Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldéséért az 
ügyvezető felel. 

 
 

III. fejezet 

 

A BELSŐ ELLENŐRZÉS, FELELŐSSÉG RENDJE 
 

13.§ 

 

(1) A ko zbeszerze sekkel kapcsolatos feladatok, ko telezettse gek e s elo í ra sok 
betarta sa nak e s ve grehajta sa nak elleno rze se e rt Algyo  Nagyko zse g 
O nkorma nyzata nak belso  elleno ri feladattal megbí zott szeme lye felel. 
 

(2) A ko zbeszerze sekkel kapcsolatos elleno rze si feladatai az ala bbiakra terjednek ki: 
a) a Kbt-ben elo í rt szaba lyoza si, terveze si, adatszolga ltata si ko telezettse gek 

teljesí te se nek elleno rze se; 
b) a ko zbeszerze si elja ra sokkal kapcsolatos dokumenta la si ko telezettse gek e s a jelen 

szaba lyzatban meghata rozottak betarta sa nak elleno rze se; 
c) a ko zbeszerze si elja ra s to rve nyesse gi e s szaba lyszeru se gi elleno rze se. 

 

(3) Su lyos szaba lytalansa g (hia nyossa g, jogse rte s, mulaszta s) e szlele se, felta ra sa 
esete n ko teles halade ktalanul, í ra sban, egyideju leg ta je koztatni az u gyvezeto t e s a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság elno ke t.  

 

IV. fejezet 

A DOKUMENTÁLÁS RENDJE 

 

14. § 

 



(1) Minden közbeszerzési ill. beszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás 
alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban kell dokumentálni. 

 
(2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig a Nonprofit Kft.-
nek meg kell őriznie. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás 
indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.  

 
 

V. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15. § 
 
(1) E határozat (Közbeszerzési Szabályzat) kihirdetése napján lép hatályba.  
 
(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési 

ill. beszerzési eljárásokra kell alkalmazni. A jelen szaba lyzatban nem szaba lyozott 
ke rde sekben a Kbt. e s a kapcsolo do  jogszaba lyok rendelkeze seit kell alkalmazni.  

 
Algyő, 2016. augusztus 01. 
 
 
 

…………..………………………… 
Szűcs Szabolcs Gábor 
ügyvezető igazgató 

 
ZÁRADÉK 
 
A Közbeszerzési Szabályzatot a Képviselő-testület 380/2016.(X.20.) Kt. határozatával 
jóváhagyta. 
 

Algyő, 2016. ………………….. 

 

       ……………...……………………… 
dr. Varga Ildikó 

jegyző 



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
381/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur NKft. SZMSZ módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Szűcs Szabolcs ügyvezető „Gyevitur NKft. SZMSZ módosítás” tárgyban 
készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja 

Szűcs Szabolcs ügyvezető tájékoztatását, kérelmét a Gyevitur NKft. SZMSZ 
módosítása ügyben.  

2. A Képviselő-testület felkéri Szűcs Szabolcs ügyvezetőt, hogy az Szervezeti és 
Működés Szabályzatban megjelölt tevékenységi kör egészüljön ki a későbbiekben 
megépülő kikötő/horgászstég üzemeltetése elnevezésű tevékenységgel.  

3. A Képviselő-testület felkéri Szűcs Szabolcs ügyvezetőt, hogy a módosított SZMSZ-t az 
NKft. dolgozói felé ismertesse, számukra elérhető helyen tárolja, irattárazza. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur 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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
382/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Szünidei gyermekétkeztetés 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott 
ülésén megtárgyalta a Polgármester „Szünidei gyermekétkeztetés” tárgyú előterjesztését 
és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület a 2016/2017. évi tanév tavaszi szünet – 2016. november 2-
től 2016. november 4-ig, valamint 2016. december 22-től 2017. január 2-ig – 
időtartama alatt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére 
ingyenesen biztosítja a szünidei étkezést. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szünidei étkezés biztosítása 

érdekében kössön szerződést a Gyevitur NKft-vel. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Varga Ákos Szociális és Igazgatási csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Gyevitur NKft. 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
383/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Közmeghallgatás 2016. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Közmeghallgatás 2016. évben” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. II. félévi munkatervében szereplő 
közmeghallgatás megtartásáról az alábbiak szerint határoz: 
 
Téma:   

 2016. évi fejlesztések 
 Tájékoztatás az Algyőre betelepülni kívánó K&P Chem Kft-vel kapcsolatban 

Időpont: 2016. november 30. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Hivatal csoportvezetői 
4. Intézményvezetők 
5. Ügyvezetők 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
384/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete az 

önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13 /2014. (XI.6.) önkormányzati 
rendelet 12. § (1) bekezdésének módosításához az alábbiak szerint: 

 
(1) Rendes ülést a Képviselő-testület augusztus hónap kivételével havonta tart. Az 

ülést, december hónap kivételével, a hónap utolsó hetét megelőző hét csütörtöki 

munkanapjára 9 órai kezdettel kell összehívni. A december havi rendes ülést a 

munkatervben meghatározott munkanapra, 9 órai kezdettel kell összehívni. 

 
2. A Képviselő-testület Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. év II. félévi 

munkatervéről szóló 256/2016. (VI. 23.) Kt. határozatát kiegészíti egy 3. ponttal, 
mely szerint: 
 

3. A Képviselő-testület a 2016. december havi rendes testületi ülését 2016. 
december 15. napján 9 óra kezdettel tartja. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
385/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Szociális jellegű bérlakások kialakítása - Algyő Nagyközség 

Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, 
a lakbérek mértékéről szóló 15/2001. (VIII.4.) Ör. rendelet 
módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szociális jellegű bérlakások kialakítása - Algyő 
Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a 
lakbérek mértékéről szóló 15/2001. (VIII.4.) Ör. rendelet módosítása” tárgyú 
előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vásárolni az 
Algyő, Aranyhíd u. 39. szám alatti ingatlant, legfeljebb hétmillió forint vételárért. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 

aláírására azzal, hogy 2016. évi költségvetésében lévő Ingatlanforgalmazási Alap 
terhére kívánja az ingatlan megvásárlást fedezni. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Bizottságot, hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoporttal 
együttműködésben tekintse meg és sorolja fel azon algyői ingatlanokat, amelyek 
alkalmasak lennének szociális jellegű lakhatás biztosítására.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 

Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság és a Településfejlesztési és 
Üzemeltetési csoport a 3. pont szerint megfelelő ingatlant talál, úgy a TÜB 
határozata alapján, 7,5 millió forint keretösszegig aláírja az adásvételi szerződést. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg és véleményezze, majd rangsorolja, hogy a rászorultak jogosultak-e 
a szociális jellegű lakhatási forma igénybevételére.  

 
6. Az 1. pontban megjelölt ingatlan hasznosítása érdekében a Képviselő-testület 

felkéri a Polgármestert, készítsen előterjesztést az Algyő Nagyközség 
Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek 
mértékéről szóló 15/2001. (VIII.4.) Ör. rendelet módosításáról, az ingatlanoknak 
szociális helyzet alapján való bérbeadási feltételeinek megteremtéséről. 

 
 



 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke 
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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
386/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár rendezvényeiről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár 
rendezvényeiről” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Faluház és 
Könyvtár rendezvényeiről szóló beszámolót. 

2. A Képviselő-testület felkéri Bene Zoltán intézményvezetőt, hogy a 2017. évi 
programok racionálisan kerüljenek tervezésre, összeállításra.  

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Algyői Faluház és Könyvtár 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

alpolgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
387/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári 

táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból 
támogatott nyári táborokról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő- testülete tudomásul veszi a nyári 
gyermektáborokról szóló beszámolókat. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő- testülete köszöni a gyermektáborokat szervezők és 
segítők munkáját. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy az önkormányzat és intézményei tekintetében a 
táborok étkezési árai a törvényes kereteken belül kerüljenek átvizsgálásra. 

4. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2017. évi táborok racionálisan kerüljenek 
tervezésre, összeállításra. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Szervezetek vezetői 
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. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

388/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Faluház és Könyvtár működésével kapcsolatos kockázatos 

tevékenységek jelzése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyői Faluház és Könyvtár működésével kapcsolatos 
kockázatos tevékenységek jelzése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület az Algyői Faluház és Könyvtár 2016. évi, további biztonságos 
működése érdekében az alábbiakról határoz: 

 A Képviselő-testület elfogadja a személyi jellegű kiadások túllépésének 
magyarázataként, hogy azt közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó 
állami támogatások elhúzódó átkönyvelése okozza. 

 A Képviselő-testület kéri, hogy az Algyői Hírmondó szerkesztésének 
maradványösszege (1.311.000,- forint) kerüljön átvezetésre a nyári 
táboroknál keletkezett veszteségek pótlására. 

 A Képviselő-testület kéri, hogy az intézmény költségvetésében zárolt összeg 
kerüljön feloldásra. 

 A Képviselő-testület felkéri Bene Zoltán intézményvezetőt, hogy a 2017. 
január havi soros testületi ülésre készítsen előterjesztést a 2017. évi 
rendezvények és programterv racionalizálási lehetőségeire vonatkozóan. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a napelemes rendszerrel kapcsolatban a 
Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport bevonásával, az intézmények 
(Polgármesteri Hivatal, Algyői Faluház és Könyvtár, Algyői Szivárvány Óvoda, 
Algyő Fehér Ignác Általános Iskola) vonatkozásában készüljön gazdaságossági, 
megtérülési számítás. 
Határidő: novemberi Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Bene Zoltán intézményvezető 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
389/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Ifjúsági Koncepció 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető az „Algyői Ifjúsági Koncepció” tárgyban 
készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat 1. számú melléklete szerint 
elfogadja az Algyői Ifjúsági Koncepciót. 

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 2017. évben is támogatja az Ifjúsági Alapot 
és biztosítja a hozzátartozó pénzügyi keretet. 

 
 
 
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: 
  



389/2016. (X.20.) Kt. határozat 1. számú melléklete 
 

Algyői Ifjúsági Koncepció 

Irányvonalak és cselekvési tervek 

 

Az Algyői Ifjúsági Stratégia kialakításának az a célja, hogy Algyő Nagyközség 

Önkormányzata rendelkezzen egy olyan összefoglaló dokumentummal, amely 

tartalmazza az algyői ifjúsággal kapcsolatos rövid- és hosszútávú célokat, fő 

irányvonalakat. A stratégia átfogó képet kíván adni azokról a problémákról, 

lehetőségekről, fejlesztendő területekről, új projektekről, amelyeket az ifjúsággal 

kapcsolatban álló algyői szakemberek, vezetők, civil szervezetek és a helyi fiatalok közös 

munkával határoztak meg. A stratégia pontjainak megvalósítását egy cselekvési terv 

foglalja össze, amely a 2017. és 2019. közötti időszakra vonatkozó beavatkozási 

pontokat, feladatokat határozza meg. A stratégia egy folyamatosan változó 

dokumentum, amelyet a 2019. évben az addig megvalósult stratégia pontok értékelése, 

egy új helyzetelemzés után frissíteni kell, hogy a stratégia tartalma az aktuális helyi 

ifjúsági helyzethez igazodjon. Az Ifjúsági Stratégia megvalósításában Algyő Nagyközség 

Önkormányzata, az algyői ifjúsággal kapcsolatban álló intézmények, a helyi ifjúsági civil 

szervezetek, a helyi vállalkozók illetve a helyi ifjúság közösen vesz részt.  

Az Ifjúsági Stratégia alapjait a 2015. május 13-án, illetve 2015. október 14-én 

megtartott műhelytalálkozók során a jelen lévő önkormányzati képviselők, 

intézményvezetők, civil szervezeti vezetők, helyi közösségek vezetői és algyői fiatalok 

határozták meg. Négy kérdéskörben fejtették ki véleményüket. Strukturált párbeszéd 

keretein belül beszélgettek a résztvevők a következő témákról, kérdésekről: 

 

2015. május 13. 

 

1. Melyek az algyői fiatalokat érintő problémák? Milyen nehézségeket, 

gondokat határozhatunk meg? 

2. Milyen lehetőségeik vannak az algyői fiataloknak? Milyen új ötleteket lenne 

érdemes megvalósítani? (oktatás, sport, kultúra, közösségi részvétel, 

foglalkoztatás, stb.) 



3. Az ifjúsággal kapcsolatban kiemelten mely területek szorulnak fejlesztésre? 

Milyen konkrét elképzelések vannak? 

4. A fiatalokkal való fejlesztések ügyében milyen szerepe van az 

önkormányzatnak, a civil szervezeteknek, a vállalkozóknak és maguknak a 

fiataloknak? Milyen együttműködések jöhetnek szóba? 

 

2015. október 14. 

 

1. Fiatalok foglalkoztatásának növelése érdekében milyen ötleteket, innovatív 

fejlesztéseket lehetne megvalósítani, elsősorban az önkormányzat, vállalkozók 

és civil szervezetek együttműködése által? 

2. Milyen képzésekkel lehetne a fiatalokat továbbfejleszteni a jobb 

munkaerőpiaci pozícionálásuk, illetve a lehetőségeik bővítése érdekében? 

Mindennek milyen vállalkozói és civil kapcsolódása lehetséges? 

3. a, Milyen módszerekkel tudjuk a fiatalokat bevonni a település közösségi 

életébe? 

b, Hogyan motiválhatjuk a fiatalokat arra, hogy aktívabb részesei legyenek a 

település életének 

4. Egy helyi ifjúsági kutatás tekintetében milyen információk lennének 

hasznosak az önkormányzat, a civil szervezetek és a vállalkozók részére a 

fiatalokkal kapcsolatban? 

 

A kérdésekre adott válaszok alapján a stratégia megalkotása az ifjúsággal 

kapcsolatos feladatok meghatározásához, ezt követően azok végrehajtásához szükséges. 

A feladatokat eltérő szinteken határozhatjuk meg, így első lépésként egy átfogó 

koncepciót kell kialakítanunk, amely iránymutatóként jön létre, ezáltal a helyi ifjúsági 

fejlesztések alapját képezi. 

Első körben a vezetők szemléletére voltunk kíváncsiak, nevezetsen arra, hogy 

milyennek látják az algyői ifjúság helyzetét, milyen problémákat és lehetőségeket tudnak 

meghatározni. Az átfogó kérdésekre adott válaszok mellett a találkozó során konkrét 

javaslatokat is vártunk. 

A 4 témakörre adott válaszokat összegezve a következőket állapíthatjuk meg az 

algyői ifjúságra vonatkozóan. 



Első körben a fiatalokat érintő problémákra fókuszáltunk. Megállapíthatjuk, hogy 

jelenleg az egyik legnagyobb nehézség az önértékelés problémája, a közösséghez 

való tartozás és motiváció hiánya. Nagy szerepe lehet a civil szervezetek munkájának, 

illetve a megfelelő közösségi tereknek a probléma orvoslásában. Törekedni kell a 

személyes kapcsolatok erősítésére. A válaszokból láthatjuk, hogy hiányoznak a fiatalokat 

igényeire épülő programok, a település nagyrendezvényein a fiatalokat foglalkoztató 

helyszínek. 

Fel kell, hogy ismerjük azt a tényt, hogy más jellegű sport, szórakozási és kulturális 

fogyasztási szokásokkal rendelkeznek a fiatalok a többi generációhoz képest, ezért 

ehhez mérten kell számukra megfelelő lehetőségeket biztosítani. Teret kell engedni a 

sportválasztásnak, illetve az új sportágakra épülő programoknak. Nem csak a sport, 

hanem az oktatás, továbbtanulás területén is fejlesztésekre, újításokra van szükség. 

Hiányzik a szakmákba való betekintés lehetősége, amelyet egy mentorprogram 

segítségével, a vállalkozók bevonásával tudunk megvalósítani. Továbbá a vállalkozók 

bevonása a nyári munka lehetőségét is megteremtheti a fiatalok számára. A fiatalok 

foglalkoztatása a településen belül kiemelt probléma a résztvevők véleménye szerint. 

A továbbtanulással kapcsolatos információk segíthetik őket a jövőben azáltal, 

hogy olyan szakmát választanak, amelyet a településen is tudnak végezni. 

Ahhoz, hogy teljes és reális képet kapjunk, felmérést kell, hogy végezzünk a 10-

30 év közötti fiataloknál, amely hozzájárul a céltudatosabb jövő építéséhez. 

A résztvevők megállapították, hogy a tárgyi feltételeket biztosítani kell, ahol 

szükséges. Az oktatás tekintetében a pályaorientáció, az iskolán kívüli non-formális 

képzések bevezetése, a gyakorlati képzések erősítése a településen belül, illetve a 

tanköteles kort követően kihelyezett képzések létrehozása nyújthat új lehetőségeket. A 

gyakorlati oktatás fejlesztésére is hangsúlyt fektettek, természetesen mindezt a helyi 

vállalkozások bevonásával tartják célszerű megoldásnak. 

A résztvevők a fiatalok lehetőségeiről is folytattak eszmecserét, illetve új 

ötleteket is javasoltak. Véleményük szerint fontos, hogy olyan példaképeket állítsunk a 

fiatalok számára, akik motiválják kortársaikat, segítik az életútjaikat, támogatást 

nyújtanak problémáik megoldásában, illetve ötleteiket elfogadják és beépítik a település 

mindennapi életébe.  

Sok esetben a fiatalok számára nincs rálátás az őket körülvevő vezetők, intézmények 

munkájára. Lehetőséget kell számukra biztosítani, hogy megismerjék a település 



vezető személyeit, az intézmények munkáját. Biztosítani kell számukra, hogy a 

település életében, elsősorban a fiatalokat érintő fontos kérdésekben véleményt 

nyilváníthassanak.  

A munka, tanulmányok, közösségi élet mellett a szórakozás témakörében is 

hasznos hozzászólások voltak, amelyeket úgyszintén érdemes továbbgondolni. 

Problémának tartották a megfelelő szórakozóhely hiányát. Jelenleg nincs alkalmas 

helyszín a fiatalok számára a kulturált szórakozásához. Ezen felül zenekari próbaterem 

és stúdió ötlete is felmerült (amely más csoportok számára is hasznos funkciót töltene 

be) illetve gyermekkórus megalapítását is kezdeményeznék. 

A résztvevők beszélgettek arról is, hogy melyek azok a területek, amelyek 

fejlesztésre szorulnak. Itt több összefüggést is találunk, ha a résztvevők megállapításait 

összevetjük a problémáknál felvetett véleményekkel. Ifjúsági felmérés szükségességét 

állapították meg, hogy település szintű képet kapjunk a fiatalokról, illetve az ő 

véleményeikről. Láthatjuk, hogy a problémaként felmerült foglalkoztatás, oktatás és 

szabadidő témakörében megoldási javaslatokkal álltak elő. Elsősorban a fiatalok 

foglalkoztatását elősegítő projektek fontosságát emelték ki. Ez a terület további 

kérdéseket vet fel, amelyekkel kapcsolatban további egyeztetés szükséges. Fontos a 

nyári munka, diákmunka és a gyakorlati képzések kérdésköre is. Az oktatás terén a 

pályaválasztási programokat emelték ki, amelyeket a foglalkoztatással összhangban kell 

életre hívni. Felhívták a figyelmet az ifjúsági szabadidős programokra is: 

testvérvárosok ifjúságával való együttműködés erősítését, önismereti-, 

személyiségfejlesztési tréningek elindítását, tényleges környezetvédelmi 

programok megvalósítását, kertmozi/mozi létrehozását, próbaterem, illetve 

megfelelő szórakozóhely kialakítását tartották fontosnak a résztvevők. Ezen felül a 

fiatalokkal való kommunikációt, és a kommunikációhoz szükséges csatornákat 

hiányolták. (ifjúsági facebook oldal, újság, stb.) 

 

Cél: Kulturális programok 

Feladat: Kulturális programok szervezése és lebonyolítása a fiatalok igényeire 

építve 

Felelősök neve: Algyői Faluház és Könyvtár, Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 

Fiatalok egy Élhetőbb Környezetért Egyesület, algyői civil szervezetek 

Határidő: 2017. december 31. 



Költségvetés: Algyői Faluház és Könyvtár, Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 

Fiatalok egy Élhetőbb Környezetért Egyesület, algyői civil szervezetek, Ifjúsági Alap 

Működési terv: rendszeres 

Cél: Fiatalok bevonása a sportkörökbe, új sportágak bemutatása 

Feladat: Sportágválasztó nap 

Felelősök neve: Sportreferens, Algyői Sportkör 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Algyői Sportkör, Ifjúsági Alap 

Működési terv: évente 

Cél: Szakmákba való betekintés 

Feladat: Szakmaválasztó és mentorprogram 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Vállalkozói Klaszter 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Működési terv: alkalmanként 

Cél: Testvérvárosok ifjúsági kapcsolatainak erősítése 

Feladat: Programok megvalósítása a testvérvárosok ifjúságával együttműködve 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Ifjúsági Kör 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Ifjúsági Alap 

Működési terv: Alkalmanként 

Cél: Pályaorientáció 

Feladat: Pályaválasztási nap 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 

Határidő: 2017. november 30. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Működési terv: évente 

Cél: Ifjúságfejlesztés képzések által 

Feladat: Személyiségfejlesztő-, önértékelő-, kommunikációs- és csoportdinamikai 

képzések 

Felelősök neve: Algyői Faluház és Könyvtár, Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 



Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 

Határidő: 2017. február 

Költségvetés: Algyői Faluház és Könyvtár, Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 

Ifjúsági Alap 

Működési terv: Havonta 

Cél: Tényleges környezetvédelem erősítése 

Feladat: Környezetvédelmi programok 

Felelősök neve: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Szivárvány óvoda, algyői civil 

szervezetek 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: a résztvevők saját forrásából 

Működési terv: folyamatos 

Cél: Kommunikációs csatornák fejlesztése 

Feladat: Weboldal, facebook oldal, ifjúsági újság 

Felelősök neve: Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Sajtóreferens 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Algyő Nagyközség 

Önkormányzata, Pályázati forrás 

Működési terv: folyamatos 

A problémák és megoldások tükrében vizsgálnunk kell, hogy ki, milyen szereppel 

rendelkezik ebben a folyamatban. A találkozó résztvevői az önkormányzat, a 

vállalkozások és a civil szervezetek feladatait határozták meg első körben. Véleményük 

szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a megfelelő anyagi és tárgyi feltételeket 

az ifjúsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásához. Mindehhez létre kell hozniuk a 

megfelelő színtereket, helyszíneket. 

Cél: Tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása az ifjúsággal kapcsolatos feladatok 

végrehajtásához 

Feladat: Tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Ifjúsági Kör 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Ifjúsági Alap 

Működési terv: folyamatos 



Az ifjúság képviseletére tanácsnok kinevezését javasolták. Itt került szóba az 

ifjúsági önkormányzat (első körben Ifjúsági Kör) létrehozása is, amely segítené a 

fiatalok és a vezetők közötti kommunikáció erősítését, illetve lehetőséget biztosítana 

arra, hogy a fiataloknak nagyobb mértékben részt tudjanak venni a településük életében. 

A résztvevők kezdeményeznék a fiatalok és a vezetők közötti kommunikáció erősítését. 

Cél: Fiatalok bevonása a helyi döntéshozatalba 

Feladat: Ifjúsági Kör  

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Wemsical Ifjúsági és Kulturális 

Egyesület 

Határidő: 2017. március 31. 

Költségvetés: Ifjúsági Alap 

Működési terv: állandó 

A civil szervezetek mindebben aktív szereplőként jelennek meg. Képviselhetik a 

fiatalokat, segíthetnek a kommunikációs csatornák kialakításában, a kapcsolatok 

erősítésében. Pályázatok segítségével a szükséges feltételek kialakításában segíthetik 

az önkormányzat munkáját. Nagy szerephez jutnak a „toborzás” terén is, mivel 

hamarabb érik el a településen élő fiatalokat, közvetlenebb a kapcsolat közöttük. A civil 

szervezetek programjaikkal, illetve a fiatalok számára létrehozott programokkal az 

aktivitásukat tudják erősíteni. 

A vállalkozások alapvetően a munkahelyteremtésben töltenek be fontos szerepet. 

Ezen felül a fiatalok számára betekintést nyújthatnak az egyes szakmákba, 

információval szolgálhatnak a különböző munkakörökről, vállalkozások vezetéséről, 

motiváló szerepet tölthetnek be a továbbtanulást illetően, segítséget nyújthatnak a 

szakmaválasztásban. Emellett mentorprogram létrehozásával a gyakorlati képzésben 

támogathatják a fiatalokat.  

A márciusi találkozó kérdéseire adott válaszok alapján újabb kérdések merültek 

fel, amelyek már konkretizálva, mélyrehatóbban kerültek megvitatásra.  

 

Fiatalok foglalkoztatása 

 

A műhelytalálkozó során a következő kérdésre adott válaszok alapján határoztuk meg a 

fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos fő beavatkozási pontokat: 



Fiatalok foglalkoztatásának növelése érdekében milyen ötleteket, innovatív 

fejlesztéseket lehetne megvalósítani, elsősorban az önkormányzat, vállalkozók és civil 

szervezetek együttműködése által? 

A fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban a találkozó keretein belül számos 

probléma, fejlesztésre szoruló terület került meghatározásra. Különböző megoldási 

javaslatokkal álltak elő a szakemberek. A célcsoport elsősorban a 14 és 35 év közötti 

fiatalok.  Algyő jövője szempontjából a munkaerő keresleti- és kínálati oldalának 

vizsgálata szükséges. 

Fel kell térképezni azokat a szakmákat, amelyek hiányként jelennek meg, ezért 

támogatásra szorulnak. Ezt az önkormányzat és a vállalkozások bevonásával 

végezhetjük el. Az általános iskolai oktatást követően a környező városokban folytatják 

közép- és felsőfokú tanulmányaikat az algyői fiatalok. Helyben ezt szakképzéssel lehet 

erősíteni, elsősorban tanfolyami keretek között, informális és non-formális tanulási 

formákban. Foglalkoztatás szempontjából fontos a gyakorlati képzések, esetleges 

tanműhelyek kialakítása, a civil, vállalkozói és önkormányzati területek képviselőinek 

bevonásával. Mindebben a helyi vállalkozókat is érdekeltté kell tenni. Elsősorban a 

tanulmányok mellett a gyakorlati képzés helyben történő megvalósítása lenne 

szükséges, amely által a fiatalok megismerik a munka világát, fejlesztik képességeiket és 

új tudáselemeket szereznek meg. 

Továbbra célkitűzés az is, hogy céglátogatások és tanulmányutak 

megszervezésével pontosabb képet kapjanak a munka világáról, a választott szakmákról 

a település fiataljai. Ezek hozzájárulnak a „jó gyakorlatok” megismeréséhez és 

átadásához. Fontos, hogy a fiatalok a körülöttük élők, szakemberek, szülők, ismerősök 

által több információt kapjanak az általuk választott pályáról.  

A tanulmányok mellett folytatható diákmunkára, nyári munkára, önkéntes 

munkára, illetve a középiskolások tekintetében a kötelező 50 óra közösségi munkára 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A diákmunka és a nyári munka tekintetében az 

önkormányzat és a helyi vállalkozók együttműködése, amíg az önkéntes munka és a 

kötelező közösségi munka tekintetében az önkormányzat és a helyi civil szervezetek 

együttes munkája a számottevő. A fiatalok foglalkoztatásának növelése érdekében 

erősíteni kell bennük a településhez tartozás érzését, nem csak 14 és 35 éves 

korosztálynál, hanem már a 14 év alattiaknál is. Az együttműködések által kialakuló 

munkavállalási lehetőségek növelik a helyi foglalkoztatást, bevonja a fiatalokat a 



település életébe, továbbá erősíti az egyes résztvevők közötti kommunikációt és 

kapcsolatot.  

Cél: Munkahelyteremtés erősítése 

Feladat: Nyári munka, diákmunka, önkéntes munka, középiskolások kötelező 

közösségi szolgálata 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata és intézményei, Algyői Vállalkozói 

Klaszter, civil szervezetek, helyi vállalkozások 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata, együttműködő partnerek saját 

forrása 

Működési terv: folyamatos 

Kiemelten kell kezelni a fiatal vállalkozók, illetve a kezdő vállalkozók 

támogatását. Algyő Nagyközség Önkormányzata rendelkezik már a célcsoportot 

támogató programmal, ám a visszajelzések alapján ezt új köntösbe kell bújtatni, 

elsősorban a megváltozott gazdasági helyzet és a helyi igények miatt. Innovatív 

támogatási formákat kell kialakítani, az önkormányzat, a helyi vállalkozók és az algyői 

fiatalok közös munkája, ötletei alapján. A pénzbeli támogatás mellett különböző 

kedvezményekkel, támogatásokkal, programokkal növelhető az algyői fiatalok 

vállalkozási hajlandósága.  

Cél: Fiatal vállalkozók támogatása 

Feladat: Fiatal vállalkozók támogatása 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, helyi vállalkozások, Algyői 

Vállalkozói Klaszter 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Működési terv: folyamatos 

A fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez a helyben történő fejlesztések mellett a 

mobilitás adta lehetőségek is hozzájárulnak. Az algyői szakemberek 3 fő vonalat 

határoztak meg: 

1, tanulási 

2, foglalkoztatási 

3, nemzetközi (tanulmányi- és csereprogram)  



A hazai is nemzetközi programok lehetőséget biztosítanak, hogy diákként, vagy 

már munkavállalóként más városokban, országokban tapasztalatokat szerezzenek a 

fiatalok. Mindez a későbbiekben erősíti a munkaerőpiaci helyzetüket, új ismeretekkel, 

képességekkel ruházza fel őket. A helyben átadott tapasztalatokkal színesítik, fejlesztik 

Algyő települését, ezáltal új lehetőségeket nyitva meg az itt élők számára. Továbbá más 

országokból is van lehetőség fiatalokat fogadni Algyőn, akik hozzájárulnak munkájukkal 

a település és a fiatalok közösségi életéhez.  

A foglalkoztatás növelése érdekében a Munkaügyi Központtal való szorosabb 

együttműködést javasolták a szakemberek, többek között a foglalkoztatási és oktatási 

támogatások kihasználása érdekében. 

A foglalkoztatás növelésével kapcsolatban a vállalkozók lehetőségeiről is 

egyeztettek a résztvevő szakemberek.  

Elsősorban kiemelték a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket. A gyerekekkel és a 

fiatalokkal meg kell ismertetni a mezőgazdasági munkákat, betekintést kell nyújtani a 

növénytermesztés és az állattenyésztés világába. Tájékoztatni kell őket, hogy a 

mezőgazdaságban való elhelyezkedéshez milyen képzési lehetőségek vannak, milyen 

módon kezdhetnek el gazdálkodni, illetve miként kapcsolódhatnak be a már meglévő 

gazdaságokba. Továbbá különböző támogatásokkal, programokkal kell segíteni a háztáji 

gazdálkodás erősítését. A fiatalokat mezőgazdásági témájú táborok segítségével 

ismerkedhetnének meg a mezőgazdaság rejtelmeivel.  

Cél: Mezőgazdaság erősítése 

Feladat: Mezőgazdasági munkák megismertetése a fiatalokkal, háztáji 

gazdálkodás elősegítése 

Felelősök neve: Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Algyői Gazdakör, Algyői 

Fehér Ignác Általános Iskola 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Ifjúsági alap 

Működési terv: alkalmanként 

A helyi vállalkozások szempontjából egy igényfelméréssel meghatározható, hogy 

milyen munkakörökre, milyen végzettséggel keresnek fiatalokat. Már említésre került, 

hogy a munkaerőpiaci keresletet szinkronizálni kell az oktatással, a gyakorlati 

képzésekkel. Gyakorlati programok segítségével a vállalkozások munkaerőhöz, amíg a 

résztvevő fiatalok munkához, új képességek megszerzéséhez jutnak. Fontos a „Jó 



gyakorlatok” megismertetése, elsősorban tanulmányutak, nyílt napok, szakmai 

bemutatók szervezésével. 

A vállalkozások lehetőségeinél is kiemelt kérdés a helyi fiatal és a kezdő 

vállalkozások támogatása. A résztvevők véleménye szerint egy jól használható, minden 

résztvevő számára hasznos támogatási rendszer kidolgozása szükséges, kiemelten az 

önkormányzat és a vállalkozók együttműködésével, továbbá a helyi civil szervezetek 

bevonásával. 

 

Fiatalok oktatása, képzése Algyőn 

 

A munkavállalás növeléséhez a fiatalok szempontjából a megfelelő oktatásra, 

képzésekre, képességekre van szükség. A stratégia megalkotásakor a következő 

kérdésre adott válaszokat összegeztük: 

2, Milyen képzésekkel lehetne a fiatalokat továbbfejleszteni a jobb munkaerőpiaci 

pozícionálásuk, illetve a lehetőségeik bővítése érdekében? Mindennek milyen vállalkozói és 

civil kapcsolódása lehetséges? 

Az egyeztető műhelytalálkozók alkalmával a résztvevő algyői szakemberek 

kiemelték a fiatalok fejlesztésének fontosságát. A fejlesztések területei között a 

személyiség- és csoportdinamikai képzések, kommunikációs tréningek, pályaválasztási- 

és oktatási tanácsadások, munkaerőpiaci elhelyezkedés javításához kapcsolódó 

fejlesztések, gyakorlati képzések kerültek előtérbe. 

A pályaválasztási tanácsadás tekintetében a pályaválasztási nap szükségességét 

állapították meg, amelynek célcsoportja az általános iskola 7. és 8. osztályai, illetve a 

középiskola 11. és 12. évfolyamai. A pályaválasztási nap betekintést nyújt különböző 

szakmákba, segítséget ad a jelentkezéshez, illetve felkészíti a középfokú- és felsőfokú 

oktatásban való részvételre a fiatalokat. Mindebben nagy szerepet kapnak a helyi 

vállalkozások, intézmények és azok dolgozói. A kiemelt pályaválasztási nap mellett 

iskolai óra keretein belül szervezett intézmény- és céglátogatás, szakmai bemutatkozó 

óra lehetőségét határozták meg. A szakmai programok a szülők, civil szervezetek és az 

általános iskola dolgozóinak közös munkájának eredményeként jönnek létre. A 

továbbtanulásban, a megfelelő szakma, a megfelelő oktatási intézmény kiválasztásában 

segítséget nyújthatnak a már végzett, vagy éppen tanulmányaikat folytató algyői 



fiatalok, akik tapasztalatikat oszthatják meg, felmerülő kérdésekben adhatnak pontos 

tájékoztatást beszélgetés, találkozó keretein belül. 

A tanulás szempontjából lényeges, hogy létrejöjjenek olyan önértékelést segítő 

csoportok, foglalkozások, amely hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok felmérjék saját 

képességeiket, erősségeiket, gyengeségeiket. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a megfelelő 

intézményben, a számukra megfelelő szakon folytassák tanulmányaikat, amely 

későbbikben a könnyebb munkaerőpiaci elhelyezkedést segíti elő, illetve a célirányos 

jelentkezés az egyének számára megfelelő szakma elsajátításához járul hozzá.  

Képzések szempontjából a gyakorlati képzések helyi megvalósítását, azok 

erősítését és a gyakorlati helyek számának növelését tűzték ki célul a résztvevők. Helyi 

szintű nyitott akadémia, ösztönző találkozók, informális tanulást kiegészítő előadások, 

beszélgetések elindítását is kezdeményeznék, amelyek hozzájárulnak a formális 

tanuláson kívül eső információk megszerzéséhez. Mindezek mellett olyan programok, 

projektek megvalósítását támogatnák, amelyben hozzájárul a fiatalok fejlesztéséhez. 

Ezek olyan projektmunkák, amelyeket csoportban találnak ki és valósítank meg, így 

amellett, hogy fejlesztik az egyéni és csoportos képességeiket, a település számára 

hasznos programokat valósítanak meg.   

Cél: Felkészítés a munkaerőpiaci elhelyezkedésre 

Feladat: Informális és non-formális képzések 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Wemsical Ifjúsági és Kulturális 

Egyesület, helyi vállalkozások, Algyői Vállalkozói Klaszter, Civil szervezetek 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Ifjúsági Alap 

Működési terv: rendszeres 

Cél: Algyői ifjúság bevonása a közösségi életbe 

Feladat: Ifjúsági projektek 

Felelősök neve: Fehér Ignác Általános Iskola, Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 

Ifjúsági Kör 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Ifjúsági Alap 

Működési terv: alkalmanként 



Azokat a civil szerveztek, melyek szakmai munkája segítheti a fiatalok 

munkaerőpiaci helyzetének javítását, be kell vonni az ifjúsági projektek 

megvalósításába. A civil szervezetek által könnyebben elérhetőek azok a fiatalok, akik a 

továbbtanulásban, elhelyezkedésben támogatásra szorulnak, illetve ötleteikkel 

segíthetik az említett területek fejlesztését. A civil szerveztek kommunikációs kapcsot 

jelentenek a helyi vállalkozók, az önkormányzat és a helyi ifjúság között, ezeket a 

kommunikációs csatornákat meg kell erősíteni. 

 

Fiatalok aktivizálása, közösségi életbe való bevonására tett javaslatok 

 

3, a, Milyen módszerekkel tudjuk a fiatalokat bevonni a település közösségi életébe? 

b, Hogyan motiválhatjuk a fiatalokat arra, hogy aktívabb részesei legyenek a település 

életének? 

Ahhoz, hogy az algyői fiatalokat a település közösségi életébe be tudjuk vonni, 

meg kell ismerjük az igényeiket, ötleteiket, gondolataikat. Ehhez egy kérdőíves 

felmérést, személyes, csoportos beszélgetést, közös műhelymunkát ajánlottak a stratégia 

alapjainak kidolgozói. Fontos, hogy megismerjük a fiatalok látásmódját, problémáikat, 

ötleteiket, ugyanis erre alapozva tehetünk lépéseket, amelyek segítik a közösségi életbe 

való bevonásukat. A személyes kapcsolatok kialakítása segíti a kommunikáció 

fejlesztését, az információk átadását. A bizalom kialakulása hozzájárul ahhoz, hogy 

fontossá váljon számukra a település, a saját és az itt lakók jövője. 

Cél: Igényfelmérés 

Feladat: Fiatalok igényeinek felmérése kérdőíves formában 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Faluház és Könyvtár 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyői Faluház és Könyvtár 

Működési terv: folyamatos 

Az ifjúsági ügyekkel foglalkozó személyek és szervezetek mellett kiemelt 

fontossággal bír egy helyi ifjúsági vezetői csoport létrehozása (pl.: ifjúsági 

önkormányzat, ifjúsági szakmai csoport). Algyő Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testületének működéséhez hasonlóan létrehozott csoport képviselné az algyői 

fiatalok érdekeit, lehetősége lenne a fiatalokat, illetve a települést érintő kérdésekben 

állást foglalni, javaslatokat tenni, döntéseket hozni. Az önkormányzat által már 



elfogadott Ifjúsági Alap kezelését is ők végeznék a képviselő-testülettel együttműködve. 

Az Ifjúsági Alap hozzájárulhat minden olyan település szintű ifjúsági projekthez, amely 

kívül esik a civil szervezetek és a helyi intézmények működésén, illetve érinti Algyő 

lakosait, hozzájárul a település életéhez. Fontos, hogy az ifjúsági csoport a helyi ifjúsági 

civil szervezetek, intézmények, általános iskolai diákparlament és ifjúsági segítők 

közreműködésével végezze a munkáját. 

Cél: Pénzügyi alap létrehozása település szintű ifjúsági programok 

finanszírozásához 

Feladat: Ifjúsági Alap 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Határidő: 2017. január 1. 

Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Működési terv: folyamatos 

A fiatalok aktivizálása céljából további beavatkozási lehetőségeket határozhatunk 

meg. Elsősorban az ifjúsággal kapcsolatban lévő szakemberek és civil szervezetek 

munkájának nagyobb mértékű támogatása szükséges, ugyanis ők vannak állandó 

kapcsolatban az algyői fiatalokkal. Programok szempontjából a fiatalok igényeire épülő 

rendezvények számát, színvonalát és palettáját kell növelni. Össze kell kapcsolni a 

munkát és a szórakozást, fontos, hogy a közösségi munka jutalmaként a közös 

szórakozás lehetősége is megvalósuljon. A településért végzett tevékenységért Algyő 

Kártyát kaphatnának a fiatalok, amelyek különböző kedvezményre jogosítanák fel őket, 

amelyhez a helyi vállalkozásokat is be kell vonni. Az Algyő Kártya egy olyan pontgyűjtő 

kártya, amelyen a közösségi munkáért cserébe kapott pontokat lehet gyűjteni, majd 

azokat beváltani különböző kedvezményekre. (pl.: fagylalt, táboroztatás, stb.) 

A „Tesó Program” segítségével az idősebb testvérek bevonják a fiatalabb 

testvérük a közösségi programokba. A program hozzájárul a testvérek közötti 

kapcsolatok erősítéséhez, hozzájárul a családok megerősítéséhez a fiatalok által.  A 

tesóprogram nagymértékben hozzájárul a generációk közötti kapcsolatok erősítéséhez, 

a program alapján más generációk közötti programok is indíthatók.  

Cél: Családon belüli kapcsolatok erősítése 

Feladat: Tesóprogram, Családi programok 

Felelősök neve: Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Algyői Fehér Ignác Általános 

Iskola, Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Szivárvány óvoda, Bóbita Bölcsőde 



Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Ifjúsági alap 

Működési terv: rendszeres 

Kiemelten kell kezelni a fiatalok számára kialakított közösség tereket, azok 

állandó, hosszú távú, folyamatos működését. 2016 tavaszától az Ifjúsági Ház az Algyői 

Faluház és Könyvtár telephelyeként működik tovább. 

Az algyői ifjúsági civil szervezetekkel (Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 

Fiatalok egy Élhetőbb Környezetért Egyesület) együttműködésben alakítja ki a faluház a 

közösségi teret oly módon, hogy a fiatalokat megcélzó programokkal, eszközökkel, 

foglalkozásokkal teszi színessé az ifjúsági házat. Az infrastrukturális fejlesztések 

párhuzamosan folynak a klub tartalmi elemeinek kialakításával. A település életében 

fontos, hogy egy olyan közösségi tér működjön, ahol a fiatalok ötleteire épülő programok 

valósulnak meg, bevonva a 6 és 35 év közötti algyői lakosokat. Az ifjúsági klub az ifjúsági 

stratégiában meghatározott célok között kiemelt fontosságú pont.  

Cél: Ifjúsági közösségi tér 

Feladat: Ifjúsági Klub üzemeltetése 

Felelősök neve: Algyői Faluház és Könyvtár, Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, 

Fiatalok egy Élhetőbb Környezetért Egyesület 

Határidő: 2017. január 1. 

Költségvetés: Algyői Faluház és Könyvtár 

Működési terv: állandó 

Ifjúsági díj létrehozása is a stratégiai javaslatok között szerepel. Az ifjúsági díjjal 

azokat az algyői fiatalok tüntetnék ki, akik valamilyen területen kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak, amellyel példát mutatnak társaiknak. Díjaznák a településért 

elvégzett ifjúsági munkát is, inspirálva ezzel a fiatalok az aktív közösségi életre, 

célkitűzéseik megvalósítására. 

Cél: Ifjúsági munka elismerése 

Feladat: Ifjúsági díj 

Felelősök neve: Algyő Nagyközség Önkormányzata, Wemsical Ifjúsági és Kulturális 

Egyesület 

Határidő: 2017. december 31. 



Költségvetés: Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Működési terv: Évente 1 alkalom 

Az ifjúsági díjazottak mellett támogatni kell a példaképek, a vezető személyek 

munkáját, mivel a településen élő ifjúság számára pozitív hatással van az ő munkájuk, 

mentalitásuk, energiájuk. A vezető személyek mellett az ifjúsági segítők, mentorok is 

nagymértékben hozzájárulnak a fiatalokkal való közös munkához, ugyanis könnyebben 

megértik a fiatalok nyelvét, korban hozzájuk közelebb álló személyekkel könnyebben 

találják meg a közös hangot, és alakítják ki a bizalmi kapcsolatot.  

 

Helyzetfelmérés, ifjúsági kérdőív 

 

A jövőbeli pontos tervezéshez egy helyzetfelmérés elvégzését javasolták a résztvevők, 

hogy pontos képet kapjunk az algyői ifjúságról. Ezt megalapozza az a statisztikai tény is, 

hogy 2006 és 2013 között a 18 és 30 év közötti fiatalok száma 18,3 százalékkal csökkent, 

amely a település öregedését mutatja, illetve jelzi a fiatalok elvándorlását is.  

 

 

Hosszú távú tervek és programok megvalósításához szükséges egy felmérést 

végezni az algyői fiatalok körében, amely hozzájárul a negatív folyamatok javításához. A 



stratégia megalkotói a következő adatokra helyeznék a hangsúlyt egy ifjúsági felmérés 

során: 

- korosztályok, nemek 

- iskolai tanulmányok, végzettség 

- képzettség 

- gyakorlati tapasztalat 

- rövid és hosszútávú jövőbeli tervek (tanulmányok, elhelyezkedés, 

családalapítás, stb.) 

- véleményük a település nyújtotta lehetőségekről (tanulás, 

munkahely, szabadidő, szórakozás, családalapítás) 

- ötleteik a település fejlesztésével kapcsolatban 

- érdeklődési köreik 

- civil szervezeti tagságra, önkéntes munkára vonatkozó kérdések 

- érdeklődési körök 

- a település nyújtotta szolgáltatásokról alkotott véleményük 

Az ifjúsági felmérés esetén meg kell határozni a kutatás, felmérés pontos célját, 

fel kell mérni, hogy milyen csatornán lehet a helyi fiatalok a legnagyobb számban elérni 

úgy, hogy minél több hasznos információt megkapjunk tőlük. 

A hagyományos kérdőív mellett a stratégia megalkotói kerekasztal 

beszélgetéseket, műhelymunkákat indítanának el, ahol egy-egy kérdéskörre építve 

lehetne beszélgetést kezdeményezni. Így a felmérés mellett olyan információkat is 

összegyűjthetünk, amelyekre a felmérés nem tér ki, illetve amelyek aktuálisan jelennek 

meg az ifjúság életében. Továbbá egy-egy célcsoportra fókuszálva is szerveznének 

beszélgetéseket, így az eltérő korú gyermekek, fiatalok igényeit, problémáit, ötleteit 

mélyrehatóan lehet tanulmányozni. 

Az ilyen jellegű találkozók lehetőséget biztosítanak arra, hogy azok a fiatalok, akik 

elköltöztek a településről (tanulmányok, munkavállalás miatt), visszatérve a településre 

elmesélhetik a tapasztalataikat, segítve ezzel az ifjúság tájékoztatását a jövőkép 

kialakításához. 

 

Kommunikáció fejlesztése 

A stratégai kialakításakor megállapításra került az a tény, hogy nincs megfelelő 

minőségű, vagy megfelelő mértékű kommunikáció az a település életében résztvevő 



szektorok között: önkormányzat, civil szervezetek, intézmények, vállalkozások, fiatalok. 

A területek képviselői között erősíteni kell a kapcsolatokat, a párbeszédet. Azáltal, hogy 

a csoportok megismerik egymás elvárásait, ötleteit, igényeit, gondjait, könnyebben 

találnak megoldásokat, nagyobb mértékben alakulnak ki együttműködések, erősebb lesz 

az összetartás.  

Javaslat, hogy a jövőben rendszeresen kerüljenek megszervezésre olyan fórumok 

és műhelytalálkozók, amelyeken az ifjúsággal kapcsolatban álló algyői szakemberek és 

az algyői fiatalok vesznek részt. Ezek a találkozók alkalmasak az aktuális témakörök 

megvitatására, ötletelésre, megoldások keresésére, illetve segíti a szektorok közötti 

kommunikációt. A fiatalok tájékoztatására pedig egy ifjúsági információs pont 

létrehozását kezdeményeznék, ahol segítséget kapnak a településsel kapcsolatos 

kérdéseik megválaszolására, a mindennapi ügyintézéshez fontos kérdésekhez, a 

pályaválasztáshoz, elhelyezkedéshez, pályázati lehetőségekhez, továbbá a fiatalok 

életében fontos kérdések megválaszolásához. 

Az ifjúsági pont alkalmas továbbá arra, hogy a fiatalok véleményeiket, ötleteiket, 

észrevételeiket megfogalmazzák, és az ifjúsági pont segítségével a vezetők felé 

továbbítsák.  

Cél: Kommunikáció erősítése 

Feladat: Ifjúsági fórumok, kerekasztal beszélgetések, műhelytalálkozók 

Felelősök neve: Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Algyői Faluház és Könyvtár 

Határidő: 2017. december 31. 

Költségvetés: Ifjúsági Alap 

Működési terv: Alkalmanként 

Összegzés 

Az Ifjúsági Stratégia az algyői ifjúság fejlődését, lehetőségeinek bővítését szolgálja olyan 

módon, hogy a közösen végzett ifjúsági munkába bevonja a település szektorainak 

képviselőit (önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozók, helyi fiatalok). A beavatkozási 

pontokat, cselekvési terveket tartalmazó stratégia segítséget nyújt Algyő Nagyközség 

Önkormányzatának abban, hogy megteremtse a jövő generációi számára a megfelelő 

lehetőségeket az oktatás, a munkavállalás, a családalapítás, a szabadidős tevékenységek 

területén. 

 

Algyő, 2016. október 10.  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
390/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő, Kastélykert u. 19. szám, 42 hrsz, alatt található ingatlant 
óvodabővítés céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
391/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő, Kastélykert u. 21. szám, 41 hrsz, alatt található ingatlant 
óvodabővítés céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
392/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő, Komp u. 9. szám, 78 hrsz, alatt található ingatlant utcanyitás 
céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
393/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő, 92 hrsz, alatt található ingatlant utcanyitás céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
394/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő, 1474/3 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
395/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1475 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
396/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1476/2 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
397/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1476/3 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
398/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1476/4 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
399/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1477/1 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
400/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1477/2 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
401/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1477/3 hrsz. alatt található ingatlanokat temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
402/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1478/1 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
403/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1478/2 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
404/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1478/3 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
405/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 

megvalósításához II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Elővásárlási jog bejegyzése településrendezési célok 
megvalósításához II.” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatában 
meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlannak 
minősíti az Algyő 1479 hrsz. alatt található ingatlant temetőbővítés, illetve 
települési turizmust segítő építmény elhelyezése céljára. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozóan Algyő Nagyközség Önkormányzat javára elővásárlási jogot 
jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
406/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázat „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy minősítés cím 

elnyerésére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. október 20. napján tartott soros ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pályázat „Lapátos vízi megállóhelyek” védjegy 
minősítés cím elnyerésére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a „Lapátos vízi 
megállóhelyek”-el kapcsolatos tájékoztatót és támogatja a pályázat beadását az 1. 
lapátos minősítés besorolására a Magyar Kajak-Kenu Szövetséghez, továbbá 
jóváhagyja a Pályázati díj befizetését bruttó 48.260,- Ft összegben a költségvetés 
Pályázatok dologi kiadása sora terhére. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztéshez csatolt 

Védjegyhasználati szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
407/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázati kiírás az Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezetői 

munkakörére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott soros ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Pályázati kiírás az Algyői Faluház és Könyvtár 
intézményvezetői munkakörére” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt azzal, hogy a határozat 
melléklete szerinti pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Igazgatási 
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán közzé tegye. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi tagokból álló bizottságot kéri fel a 
pályázatok véleményezésére: 

 Palánkainé Sebők Zsuzsanna – Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, 
igazgató 

 Török József közművelődési szakértő 
 Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke 
 Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke által delegált bizottsági képviselő 

tag 
 Algyői Polgármesteri Hivatal jegyzője/aljegyzője 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Bene Zoltán intézményvezető 
5. Palánkainé Sebők Zsuzsanna– Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, igazgató 
6. Török József közművelődési szakértő 
7. Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 
8. Horgos Nóra személyügyi előadó 
9. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



407/2016. (X.20.) Kt. határozat melléklete 

 
Pályázati felhívás 

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület pályázatot hirdet az  
Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezetői álláshely betöltésére 

 
Képesítési és egyéb feltételek: 

 szakirányú iskolai végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és 
felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; 

 legalább 5 év szakmai gyakorlat; 
 büntetlen előélet; 
 a Kjt. 20. §. (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés; 
 magyar állampolgárság; 
 cselekvőképesség; 
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 
Pályázathoz csatolni kell: 

 részletes, szakmai önéletrajz (kiemelkedő közművelődési tevékenység 
bemutatásával);  

 intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket 
tartalmazó program; 

 végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 
 az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása; 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok 

kezeléséhez és a pályázati anyag megismeréséhez a pályázati eljárással 
összefüggésben hozzájárul; 

 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról; 
 nyilatkozat a Kjt. 41-44.-§-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve 

azokat az állás betöltése esetén a megbízás időpontjáig megszünteti; 
 nyilatkozat arról, hogy a megbízását követő két éven belül okirattal igazolja, hogy 

elvégezte a kulturális szakemberek szervezeti képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM 
rendelet alapján akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
tanfolyamot; 

 
Bérezés: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók 
 
A beosztás betöltésének időpontja:  
2017. március 01. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 
2017. március 01.- 2022. február 28. 
 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 



Postai úton a pályázatnak az Algyői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével 
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) vagy személyesen benyújtva dr. Varga Ildikó jegyzőnek. 
 
A pályázati anyagok egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.  
 
 A pályázat benyújtásának határideje: 
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való 
közzétételtől számított 30. nap. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 
 
 
A pályázat elbírálásának rendje és módja: 
A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. szerinti bizottság véleményének alapján dönt. 
 
A pályázati hirdetmény közzétéve: 
A kozigallas.gov.hu internetes oldalon, illetve Algyő Nagyközség Önkormányzat 
honlapján 

  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
408/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Bartók Béla u. 37., 39., 41. szám alatti társasházak közös 

tulajdonában álló ingatlanrészek vételre felajánlása II 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az „Algyő, Bartók Béla u. 37., 39., 41. szám alatti társasházak közös 
tulajdonában álló ingatlanrészek vételre felajánlása II” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület kifejezi szándékát az iránt, hogy az Algyő 1772/1, 1772/2 és 
a 1773/2 helyrajzi szám alatti ingatlan részeket meg kívánja vásárolni a 
Tiszavirág utcai kertvégek vonatkozásában.  

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési és 
Üzemeltetési csoportot a telekalakítás lehetőségeinek felmérésére, illetve 
földmérő megbízására. 

3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a földmérés díja, illetve annak földhivatali 
költsége a szerződés megkötésével egyidejűleg, a vételárból arányosan levonásra 
kerül. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy 
a novemberi testületi ülésre mutassa ki a közműfejlesztés költségeit, melyek a 
7.500,- Ft/m2 árból kerüljenek levonásra. 

5. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2017. január testületi ülésre kerüljön vissza a 
jelenleg tárgyalt előterjesztés a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elé. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnök 
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Algyő, Bartók Béla u. 37., 39., 41. szám alatti lakosok 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
409/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megvitatta Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról és az alábbi döntést hozta: 
 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület 
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 
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KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2016. október 20. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
410/2016. (X.20.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2016. október 20. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről, 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: 
 


