
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

354/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: 2012. október 31-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 

 
HATÁROZAT 

 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
 

Zárt ülés 
1. GYEVITUR Kft. 2010-2011 gazdasági éveinek átvilágításáról szóló jelentés 

Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 
 

Nyílt ülés  
2. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2009/2010. tanévben végzett 

tanulóinak középiskolai tanulmányi eredményeiről 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2012/2013-as tanítási év 
indításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Tájékoztató a 2012. évi algyői nyári táborokról 
Előterjesztő: Polgármester  

5. Tájékoztató a Szivárvány Óvoda 2012/2013-as nevelési év indításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Együttműködési keretszerződés a Szivárvány Óvodában megvalósuló 
Mentor(h)áló Program vonatkozásában 
Előterjesztő: Polgármester 

7. ÁNTSZ tájékoztató Algyő Nagyközség közegészségügyi helyzetéről 2011. 
Előterjesztő: Polgármester  

8. Egyesített Szociális Intézmény szakmai program, házirend, megállapodás-minták, 
valamint a szervezeti és működési szabályzat 
Előterjesztő: Polgármester 

9. A szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról szóló 
15/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása, 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
17/1999.(VIII.9.) önkormányzati rendelet módosítása, 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének ……/2012.(……) önkormányzati 
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról 
Előterjesztő: Jegyző 

10. Beszámoló az adóügyi feladatok 2012. III. negyedévi ellátásáról 
Előterjesztő: Jegyző 

11. Beszámoló a 2012. I.-III. negyedévi szociális ellátásokról 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatairól 2012.  
Előterjesztő: Jegyző 

13. Algyő Nagyközség Helyi Sportfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Forgóné Canjavec Eszter  



14. Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési arculati 
koncepció véglegesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

15. Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 2012. évi tapasztalatai 
Előterjesztő: Polgármester 

16. Beszámoló az intézményi karbantartási munkák végrehajtásának tapasztalatairól 
Előterjesztő: Polgármester 

17. Településrendezési terv módosításának jóváhagyása 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Repülés- és Technikatörténeti Park kialakítása és kapcsolódó turisztikai 
szolgáltatásainak megvalósítása Algyőn című pályázat hiánypótlása (ülés előtt 
kiosztva) 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Kamerarendszer kialakítása a településkapuk környezetében  
Előterjesztő: Polgármester 

20. Borbála Fürdő tartályainak kialakítási ügye 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, valamint Intézményeit 
érintő 2013. évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata 
Előterjesztő: Jegyző 

22. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Polgármester 

 
Zárt ülés 

24. Nagy István Ferencné Algyő, Hóvirág u. 9., Keresztes Árpád és Keresztes Árpádné 
Algyő, Szeder u. 7. és Kovács Károly Algyő, Téglás u. 9. szám alatti lakosok 
fellebbezése szociális étkeztetés megszüntetése ügyében 
Előterjesztő: Polgármester 

25. Algyő 1474/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 
Előterjesztő: Polgármester 

26. Algyő 951 helyrajzi számú megvásárlásra felajánlott ingatlan ügye 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
 
 

Értesítést kap: 

1) Herczeg József polgármester 

2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár  
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester       jegyző  
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
356/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megváltoztatja elfogadott napirendje sorrendjét és tekintettel Balogh Tünde építész 
jelenlétére, a„GYEVITUR Kft. 2010-2011 gazdasági éveinek átvilágításáról szóló jelentés” 
tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését„Településrendezési 
terv módosításának jóváhagyása” ügyében. 
 
 
 
Értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester        jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
357/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Településrendezési terv módosításának jóváhagyása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31. napján tartott ülésén 
Herczeg József polgármester „Településrendezési terv módosításának 
jóváhagyása”tárgyú előterjesztését megtárgyaltaésaz alábbi döntést hozta. 
 
1. Algyő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja 

a nagyközség 213/2007. (XI. 28.) Kt. számú határozatával jóváhagyott 
Településszerkezeti tervét. 
Felelős:  Herczeg József polgármester 
Határidő:  hatályba lépéskor  
 

 
A határozatról értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. GYEVIÉP NKft. 
6. Intézményvezetők 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 
  



Algyő Nagyközség Önkormányzata 357/2012.(X.31.) számú határozatának 
melléklete: 

Településszerkezeti terv módosítások leírása 
 

1. Iskola-Sportcsarnok-Sportterület-Fürdő intézménycsoport és környéke 
fejlesztéséhez kapcsolódóan: 
1.1. Növekszik a fürdőt és új iskolát is magába foglaló Ki jelű különleges (beépítésre 

szánt) terület (kötelező funkció: oktatási, szociális, sport- és idegenforgalmi 
intézmény) Ny-i és D-i irányban. 

1.2. Megszűnik a tervezett feltáróút a Ki terület D-i határán, a Sport utcától É-ra 
induló Szomolyai utca parkolóutcává válik (fürdővendégek járműveinek 
elhelyezése), a 47-es út új körforgalmi csomópontjához kapcsolódó tervezett 
gazdasági feltáróút nyomvonala módosul. 

1.3. Fejlesztés alatt álló lakóterület utcaszerkezete megváltozik (eggyel több 
hosszanti utca jön létre) 

1.4. Kastélykert utca mellett lakóterületrész Ki jelű különleges (beépítésre szánt) 
területbe kerül át (kötelező funkció: oktatási, szociális, sport- és idegenforgalmi 
intézmény).  

1.5. Tiszavirág utcának az iskola melletti szakaszán 3 telekvég közterületté válik 
közlekedési céllal (fásított parkoló). 

1. ábra: Hatályos és módosított T-2 Településszerkezeti terv – Fürdő és környéke  

  
 
Indoklás: A kialakult új intézménycsoport fejlődéséhez minél több lehetőséget kíván nyújtani 
a rendezési terv. A fürdő telkével a lehető legtakarékosabban kell bánni. Az előírt parkoló 
állások elhelyezésére (buszhoz és személygépjárművekhez) célszerű a Sport utca végén jobbra 
megnyíló Szomolyai utcát parkolóutcaként kialakítani. A Tiszavirág utca É-i végétől indulva 
megnyitható a Szomolyai utca burkolata. A fürdő telkének Ny-i határa a terv szerint annyira 
kitolódik a 47-es út felé, amennyire lehetséges: 8 m zöldsáv választja el csupán a 
kerékpárúttól. Telken belül jöhet létre egy belső kiszolgálóút. 
A futballpályákhoz és a tervezett futó-dobópályákhoz D-i irányból lehet közönségforgalmi 



bejáratot és parkolókat adni, a közparknak ez a része a sporttelephez lesz kapcsolva. A 400 m-
es futókör mérete kötött, a létesítmény csak úgy helyezhető el, hogy benyúlik az 
önkormányzati tulajdonú erdőbe. A fürdőhöz kapcsolódó vízgyógyászati, vagy egyéb 
idegenforgalmi, esetleg szociális létesítmény az új pályától D-re épülhet. A sport- és 
intézményfejlesztések miatt átsorolja a terv az 1,4 hektáros erdőrészt (beépítésre szánt) Ki 
területbe, csatolva azt a sporttelep és fürdő telkeihez. 
A jelenleg hatályos terv utat nyit az erdő és a fürdő telke között, ezt az átjárást a módosítás 
megszünteti a fent említett okból. Az intézmények csoportja nagy valószínűséggel további 
projekteket (esetleg foci-akadémia bentlakásos sportoktatási központ) vonz majd magához, 
erre célszerű helyet biztosítani a lakóterület DNy-i részének átsorolásával (0,5 hektár). A 
lakóterületen nagyobb közművesítési költséget jelent ugyan egy plusz utca megnyitása (+240 
m vezetékhálózat), de ily módon több telek jön létre (33 helyett 44 db). A telkek kisebb 
területük (átlagosan 780 m2helyett kb. 520 m2) ellenére jól eladhatók, mert az értéküket 
leginkább befolyásoló szélességük változatlanul 20 m marad.  
A Tiszavirág utcának az iskola melletti szakaszán, a játszótértől D-re lévő telekvégeket az 
önkormányzat megvásárolja. Fásított parkoló létesítése szerepel az elképzelések között, de a 
közlekedési célú besorolás zöldfelület kialakítására is módot ad. 
 
 

DNy-i lakóterület átosztása 



Beépítési lehetőségek példája - Fürdő és környéke 

 

Az általános iskola egyelőre szabvány alatti méretű futópályával rendelkezik. A tervezett 
futópálya, pótolva a hiányt, jól szolgálhatja a tanulók testnevelését. Az iskolai testnevelésre 
szolgáló udvar és sportcsarnok valamint a sporttelep közvetlen szomszédsága a többcélú 
használhatóság számos további lehetőségét kínálja. A kapcsolatot (ld. fenti képen) nem szabad 
elzárni egy lelátó építmény köztes elhelyezésével, azt a futballpálya Ny-i oldalára kell helyezni. 
A község három közparkja egymás mellett sorakozik a régi és új központot összekötő tengely 
mentén. A középső rész a játszótér. A három park egységesen alakítandó-kezelendő. A 
beékelődő gáznyomás-szabályozó kertépítészeti eszközökkel (is) takarandó.  
A Géza utca - Búvár utcán érkezve az élelmiszer-áruház göngyölegraktárába fut bele a 
központokat összekötő tengely. Az áruháznak a park felé néző látványa településképi érdekből 
rendezendő, a göngyölegraktár felszámolandó. 

 



2. Római katolikus templom előterében közpark alakul ki. A Kastélykert utca Szamóca  
utcai kettős kanyarulatának ívei megnövelendők. 
Indoklás: A település történeti magjában szükség van egy dísztérre, amelynek értő 
megformálásával kereteket lehet adni a csaknem 900 éves múltra visszatekintő kulturális 
örökség kifejezésének, tudatosításának és méltó feltárulást, alkalmazkodó környezetet lehet 
teremteni a római katolikus templomnak és a volt sárga iskolának.  

Hatályos és módosított T-2 Településszerkezeti terv – Templom tér 

 
 

3. Géza utcai tömbbelső feltárása (a kialakult két településközpont szervesebb 
összekapcsolásának elősegítésére) egyelőre nem aktuális. 
Indoklás: A keresztirányú átnyitás megvalósítása a terv távlatában (10 éven belül) nem 
várható.  

4. Óvoda tömbje átminősül Településközpont vegyes területté. 
 

Hatályos és módosított Településszerkezeti terv – Óvoda tömbje 

 

Indoklás: Az óvoda fejlesztése érdekében területének bővítésére is sor kerülhet. Lakótelkek 
szomszédos részeinek csatolása esetén a visszamaradó telkek intenzívebb beépítettségűvé 
válhatnak, mint ami a lakóterületen megengedett. A tömbnek a településszerkezetben elfoglalt 
helye alapján az intézményfunkciók gyarapodása és a beépítés sűrűsödése támogatható. 

5. Zöld iskola (Kosárfonó utca 16.) telke átminősül Településközpont vegyes területté. 
Indoklás: A volt iskola-épület (ld. képen) új intézmény funkciót kaphat, ami szükségessé teheti 



bővítését is, de az intenzívebb beépítettséget a lakóterületi besorolás nem engedi meg. Az É-i 
településrészen központi helyet foglal el a telek, amit a mellette lévő Kosárfonó utca gyűjtőúttá 
történő átminősítése is erősít (ld. 7. ügy) 

6. Ipari elkerülőút új kivezetése a Déli útra gyűjtőút jelleggel nem valósítható meg. 
Indoklás: Az elkerülő útról jelenleg is ki lehet járni a Déli útra a MOL Nyrt. saját útjain, de ezek 
gyűjtőúttá történő fejlesztése a számos vezeték-keresztezés és meglévő építmény miatt nem 
oldható meg. 

7. Bartók Béla utca - Kosárfonó utca gyűjtőútvonallá minősül át.  
Módosított Településszerkezeti terv gyűjtőúthálózata (pirossal a tervezett nyomvonal) 

 

Indoklás: A település útjain növekszik a forgalom, különösen a Kosárfonó és a Bartók Béla utca 
visel el többletterhelést, utóbbin menetrendszerű helyi buszjárat is közlekedik. Közterületük 
szélessége (Kosárfonó utca: 18,9 m, Bartók Béla utca: 20,0 m) elegendő, mivel közművekkel 
már ellátottak, kivéve a Kosárfonó utca 55-61. házszámú szakaszt, ahol a szabályozásban 
bővítés szükséges. Burkolatszélességük 6,0 m (Bartók B. u. meglévő érték, Kosárfonó u. 
tervezett érték) megfelel a gyűjtőútra vonatkozó előírásoknak.  



8. Ipari elkerülőút környezetében területfelhasználási változások történnek 
(Sportrepülőtér újraélesztése, szabadidő központ funkcióbővítése kapcsán): 
8.1. A temetőtől D-re kijelölt Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató terület Ki jelű 

különleges (beépítésre szánt) területbe kerül át (kötelező funkció: sport- és 
idegenforgalmi létesítmény, lovas- és mintatanya). 

8.2. Az elkerülő úttól É-ra fekvő szántók és a D-re lévő gyep Ki jelű különleges 
(beépítésre nem szánt, azaz legfeljebb 2 %-ig beépíthető) területbe kerül át (kötelező 
funkció: sport- és idegenforgalmi létesítmény, lovas- és mintatanya, repülőtér) 

8.3. A két iparterület közötti területsáv Ki jelű különleges (beépítésre nem szánt, azaz 
legfeljebb 2 %-ig beépíthető) területbe kerül át (kötelező funkció: sport- és 
idegenforgalmi létesítmény, terepmotoros pálya, lovas- és mintatanya) 

Hatályos és módosított Településszerkezeti terv – Ipari elkerülőút környezete 

 

Indoklás: Az önkormányzat szabadidő-központjának környezetét az idegenforgalom és a 
lakosság szabadidő-eltöltésének szolgálatába kell állítani. Ennek az elhatározásnak a jegyében 
a Téglás utca végén lévő beépítetlen területen a tervezett gazdasági funkciók helyett sportolási, 
idegenforgalmi létesítmények, lovas- és mintatanya épülhet. 
Az említett funkciók 2 % maximális beépítettség erejéig az ún. "Görbe földek" szántóterületein 
és az egykori repülőtér gyepjein is megjelenhetnek a terület átsorolása révén. A MOL Nyrt. - 
jelenleg nem üzemelő - gáztároló tartálya körül LHR14 számon elrendelt légtérzár miatt 3 km 
sugarú körön belül (2,3 km magasságig) nem lehet berepülni a területre, de ha megszüntetik a 
korlátozást, akkor tervezni lehet a repülőtér esetleges visszaállítását. A gyepterület az 
országos ökológiai hálózatba tartozik, fennmaradása legeltetéssel volna legjobban megoldva. 
Az állattartáshoz építmények elhelyezése is szükséges, ami a jelenlegi szabályok szerint nem 
megengedett (Mk). A gyep alatt számos szénhidrogén-ipari vezeték húzódik, melyekkel 
számolni kell.  
A MOL Nyrt. üzemen kívüli tartálya és a PRÍMAGÁZ ipartelepe között szántó húzódik, amely a 
hatályos rendezési terv szerint védőerdővé vált volna. A területen halad át egy 20 kV-os vezeték 
(a szerkezeti tervi részleteken piros színnel jelölve), Ny-ra tőle létesült a 
szennyvíztisztítóműfeltáróútja.  
Az átsorolás alapján maximum 2 % beépítettség mellett a terepmotoros-, vagy egyéb 
szabadtéri sportok számára vennék igénybe a terület alkalmas részét, például az üzemen kívül 
helyezett gáztároló telep melletti telekrészt. 

 



9. Tisza-part szabadidő központ melletti részének funkciófejlesztése kapcsán a tervezett 
hajókikötő környéke erdőterületből vízgazdálkodási területbe kerül át. 

Hatályos és módosított Településszerkezeti terv – hajókikötő 

  

Indoklás: A szabadidő központ melletti hullámtéren engedélyezési eljárás folyik úszópontonos 
személyforgalmi hajókikötő létesítésére. A partot meg kell tisztítani, a meglévő lejárórámpát a 
járműforgalomra is alkalmassá kell tenni. Korábban megvalósult a Tisza-parti tanösvény, 
amelynek itt van a végpontja. Célszerű ezt elvezetni rendezett és esztétikus módon a 
szabadidőközpontig, ahol a túrázók és a hajóval érkezők szállást és ellátást is igénybe 
vehetnek. A hajóállomás közelében, talaj közeli magasságban, cölöpökre állított mobil 
dobogókat lehet kihelyezni a sétálók pihenésére és napozására.  Fentiek alapján a nagyvízi 
mederben kijelölt erdőterületet ésszerű vízgazdálkodási rendeltetésre cserélni. A módosítás 
keretében nem vált szükségessé szerkezeti tervi változtatás a Tisza belterület menti 
hullámterén. A terv jelenleg is megfelelő helyen ábrázolja a szabadstrandot és csónakkikötőt 
(különleges terület a régi komplejáró fölött a folyó jobb partján) és a régi gabonakikötőnél 
tervezett másik hajóállomást (piktogrammal jelölve). 

10. Vasúttól Ny-ra ipari park fejlesztési lehetőség biztosítása egyelőre nem aktuális. 
Indoklás: Több okból sem támogatható a terület ipari átsorolása. Jogi aggályokat vetnek fel a 
véleményező államigazgatási szervek a termőföld védelméről szóló rendelkezések miatt (Étv. 8. 
§ 2. bek. c, és Tfvt. 11. § 1-2. bek.), mivel - egyrészt - a vasút menti iparterület még nem telt be, 
vannak szabad területei és a vasúton túli szántók szinte kivétel nélkül a (községi) átlagnál jobb 
talajminőségűek. A megvalósítás költségei is jelentősek lehetnek, a vasúti átjárón át utat 
kellene idevezetni, keresztezve több országos jelentőségű szénhidrogén vezeték-nyomvonalat. 

11. Tiszántúli terület M43 csomó-pont környezetében a Bánáti út nyomvonala mentén  a 
terület-felhasználás megváltoztatása (gazdaságfejlesztés elősegítése céljából) egyelőre 
nem aktuális. 
Indoklás: A Bánáti út (tervezett főútvonal) nyomvonala egyelőre nem végleges, az M 43 
autópályától É-ra pedig csak hozzávetőleg ismert. A megyei rendezési terv az M 47 útvonallal 
társítva jeleníti meg, tehát elképzelhető, hogy gyorsforgalmi jelleggel építik majd ki a 
nyomvonalat, amelyhez csak a viszonylag ritkán elhelyezett csomópontokban lehet csatlakozni, 
így a helyi forgalom bonyolítására kevéssé lesz alkalmas.  
A sok bizonytalan tényező és a megvalósítás szintén kérdéses időtávlata miatt a rendezési tervi 
lépéseket későbbre érdemes halasztani. 



A megyei terv némileg változtatott az országos tervben szereplő nyomvonalvezetésen, a 
módosított szerkezeti terv ezt a távlati útvonalat veszi át, figyelembe véve, hogy a 4413. jelű 
utat valószínűleg át kell emelni a gyorsforgalmi út fölött Nagyfánál: 

Hatályos és módosított Településszerkezeti terv – Bánáti út nyomvonal 

 
 

12. Erdőterület kerül kijelölésre a Rákóczi telepi tanyasor és az M 43 autópálya között.  
A „12+” számon indított gazdasági terület kijelölési szándék jogi akadály miatt 
meghiúsul. 

Hatályos és módosított Településszerkezeti terv – Rákóczi-telep 

 

Indoklás: A tanyasor és az autópálya közötti terület erdősítése a tulajdonosok kérésére kerül a 
rendezési tervbe. A közlekedési zaj- és levegőszennyezés csökkentése, valamint talajvédelem 
szempontjából is kedvező a szándék. Iparterület céljára is kértek átsorolást, de az állami 
főépítész jelezte, hogy az Étv. 8. § 2. bek. c. pontjában foglaltaknak teljesülniük kell az új 
kijelölés esetén. A községben vannak olyan Gip besorolású területek, amelyek még nincsenek 
felhasználva ipari célra, egyebek között a Rákóczi-telepen kijelölt iparterület is ilyen (ld. fenti 
ábrán), tehát újabb területek bevonására nem kerülhet sor. 

13. Ártéri mezőgazdasági táj-használat lehetővé tétele (védőerdő kizárólagossága helyett) a 
Tisza bal partján, Nagyfa környezetében (gazdálkodási hagyományok figyelembe vétele 
érdekében) nem teljesíthető, az erdősítettség előírt szintjének teljesítési kötelezettsége 
miatt.  
Indoklás: A galéria-erdők értékes természeti elemei a Tisza-völgynek, de korántsem cél a még 
megmaradt hagyományos ártéri mezőgazdálkodás foltjainak megszüntetése a nagyvízi 
mederben. Nagyfa mentén széles sávban kíséri a középvízi medret a mezőgazdasági terület, 



amit a szerkezeti tervben is szerepeltetni lehetne, de a községre (és az egész megyére, sőt az 
Alföldi megyék mindegyikére) előírt igen magas erdősítettség teljesítési kötelezettsége nem 
teszi lehetővé az erdőkijelölés megváltoztatását. 

 

14. CsMTrT és az OTRT előírásainak figyelembe vétele és a BIA (a biológiai-aktivitás)-érték 
megtartása nem tesz szükségessé módosításokat a szerkezeti tervben. 
Indoklás: Algyő és Sándorfalva szerkezeti tervében egyaránt és egymáshoz kapcsolódóan 
szerepel a tervezett összekötő út (ún. "Lénia-út") nyomvonala, amelynek átvezetése a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozó Ópusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén 
egyelőre nem valósítható meg a természetvédelmi szaktárca aggodalmai és ilyen értelmű belső 
utasításai miatt. A megyei területrendezési terv térségi jelentőségre emelt országos 
mellékútként határozza meg a nyomvonalat, amely a 47-es főúttól indulva Sándorfalván, 
Balástyán, Forráskúton, Üllésen, Ruzsán át haladva keresztezi az 55-ös főutat majd eléri az 
Ásotthalom-Bácsszőlős tervezett szerb-magyar határátkelőhelyet.  
A Szeged-Hódmezővásárhely tram-train összeköttetés a meglévő vasútvonalon történik a 
tervek szerint, a projekt kapcsán nem jelezték rendezési terv módosítás szükségességét. 

15. Déli út mentén 01850/24,25,87,106 helyrajzi számú telekcsoport átsorolása Mk jelű 
mezőgazdasági területből iparterületbe. É-ról szomszédos telekcsoportgazdasági 
területi hasznosítása a keresztező CH-vezetékek biztonsági sávjaival való fedettség 
miatt meghiúsul. 

Hatályos és módosított Településszerkezeti terv – Déli-út 

 

Indoklás: A MOL Nyrt. Központi ipartelepe Gipz (jelentős mértékű zavaró hatású iparterület), 
amely kategóriában nincs kijelölt, de fel nem használt terület. Az Étv. 8. § 2. bek. c. pontjában 
szereplő előírás teljesül az új iparterület kijelölésekor. A község iparűzési adó-bevételeinek 
megtartása és növelése nagyrészt a szénhidrogén-iparnak köszönhető, ezért módot kell adni a 
fejlesztésre, ha nincs kizáró ok vagy közérdekű ellenjavaslat.  
A kérelem nagyobb területre vonatkozott, a keresztező vezetékek - amelyek közül jó néhány 
nagy nyomású anyagot szállít - védősávjai azonban alig engednek építmény-elhelyezést. A 
védősávok között szabadon maradó helyek sem mind alkalmasak iparterületi átsorolásra, mert 
az átlagosnál jobb talajminőségűek közül azok, amelyek nem szomszédosak a MOL-
iparteleppel, nem tekinthetők helyhez kötött beruházási helyszínnek, ezért gazdasági célú 
végleges művelésből való kivonásuk jogszabályba ütközik. Új beépítésre végül is csak a kijelölt 
négy telek vehető igénybe. A környezet Mk besorolása változatlan marad. 

 

  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
358/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2009/2010. 

tanévben végzett tanulóinak középiskolai tanulmányi eredményeiről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-i ülésén 

megtárgyaltaHerczeg József polgármester „Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános 
Iskola 2009/2010. tanévben végzett tanulóinak középiskolai tanulmányi eredményeiről” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 

2009/2010. tanévben végzett tanulóinak középiskolai tanulmányi eredményeiről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

2. Képviselő-testület a következő években is hasonló tájékoztatást kér a korábban 
végzett tanulók középiskolai tanulmányi eredményeiről. 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy az előterjesztésben szereplő, az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola 2009/2010. tanévben végzett tanulóinak középiskolai tanulmányi 
eredményeiről készült tájékoztatás jelenjen meg az Algyői Hírmondóban. 

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Iván Zsuzsanna intézményvezető  
6. Dr. Blahó János közoktatási szakértő 
7. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
8. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
359/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2012/2013-as 

tanítási év indításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-én megtartott ülésén 
megtárgyaltaHerczeg József polgármester „Tájékoztató az Algyői Fehér Ignác Általános 
Iskola 2012/2013-as tanítási év indításáról” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
2012/2013-es tanítási év indításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Iván Zsuzsanna intézményvezető  
6. Dr. Blahó János közoktatási szakértő 
7. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
8. Irattár 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
360/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi algyői nyári táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-én megtartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Tájékoztató a 2012. évi algyői nyári 
táborokról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. évi algyői nyári táborokról szóló 
beszámolókat tudomásul veszi.  

 
2. A Képviselő-testület a nyári táborok koordinátorának, a táborok 

beszámoltatásának és beszámolójának felelős személyeként Némethné Vida 
Zsuzsanna alpolgármestert jelöli ki. 
 

3. A Képviselő-testület megbízza az Alpolgármestert, hogy ápolja a külföldi 
testvértelepülésekkel történő kapcsolattartást, és lehetőség szerint 
gondoskodjon az ott élő gyermekek algyői táboroztatásáról.  

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Bene Zoltán igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 
6. Ökrös Erika ügyvezető Igazgató (GYEVITUR KFT.) 
7. Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
8. Katona Antal ügyvezető (GYEVIÉP NKFT.) 
9. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
10. Irattár 

 

 
 

 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
361/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a Szivárvány Óvoda a 2012/2013-as nevelési év 

indításáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Tájékoztató a Szivárvány Óvoda 2012/2013-as nevelési év 
indításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2012/2013-as nevelési 

év indításáról szóló tájékoztatót és a munkatervet tudomásul veszi. 
 
 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Ozsváth Lászlóné intézményvezető  
6. Dr. Blahó János közoktatási szakértő 
7. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
8. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
362/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Együttműködési keretszerződés megkötése a Szegedi 

Tudományegyetemmel az algyői alapfokú nevelési-oktatási 
intézmények vonatkozásában 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-én megtartott ülésén 

megtárgyalta Herczeg József polgármester „Együttműködési keretszerződés a Szivárvány 
Óvodában megvalósuló Mentor(h)áló Program vonatkozásában” tárgyú előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete indokoltnak tartja együttműködési 

keretszerződés megkötését a Szegedi Tudományegyetemmel az algyői alapfokú 
nevelési-oktatási intézmények szakmai munkájának erősítése érdekében. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a folyamatos jogszabályváltozás figyelembevételével 
kerüljön előkészítésre a Szegedi Tudományegyetem, a fenntartó és az 
intézményvezetők bevonásával az együttműködési keretszerződés. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jogi és Ügyrendi-, valamint a Pénzügyi és 
Humán Bizottságot, hogy véleményezze a keretszerződés-tervezetet, a 
véleményezést követően felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására.Határidő: 2012. december  
 

 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Dr. Gubacsi Enikő elnök (Jogi és Ügyrendi Bizottság) 
6. Prof. Dr. Pukánszky Béla elnök (Mentorháló Szolgáltató és Kutató Központ) 
7. Ozsváth Lászlóné intézményvezető (Szivárvány Óvoda) 
8. Iván Zsuzsanna intézményvezető (Algyői Fehér Ignác Általános Iskola) 
9. Dr. Blahó János közoktatási szakértő 
10. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
11. Irattár 
 

 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester       jegyző  
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
363/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: ÁNTSZ tájékoztató Algyő Nagyközség közegészségügyi helyzetéről 

2011. 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 31-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József Polgármester „ÁNTSZ tájékoztató Algyő Nagyközség közegészségügyi 
helyzetéről 2011.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület tudomásul veszi az ÁNTSZ által elkészített 

alapos és mindenre kiterjedő, átfogó szakmai tájékoztatót Algyő Nagyközség 

egészségügyi állapotáról.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi Szakcsoportot, hogy a települési 
egészségterv és annak akcióterve végrehajtásakor, valamint új egészségügyi 
programok tervezésekor a szakmai tájékoztató adatait vegye figyelembe.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy tárja fel az algyői homokos 
Tisza-part turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit. 

 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Dr. Kovács Ferenc Kistérségi Tiszti főorvos (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, 

Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete) 
6. Jankovicsné Veres Katalin Egészségügyi Szakcsoport koordinátor 
7. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
8. TÜK Bizottság elnök 
9. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester       jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
364/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény szakmai program, házirend, 

megállapodás-minták, valamint a szervezeti és működési szabályzat 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-én megtartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Egyesített Szociális Intézmény szakmai 
program, házirend, megállapodás-minták, valamint a szervezeti és működési szabályzat” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az Egyesített Szociális Intézmény 

szakmai programját, házirendjét, megállapodás-mintáit, valamint a szervezeti és 
működési szabályzatát. 

 
 
 
 
Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. ESZI 
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal 
5. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
365/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megváltoztatja elfogadott napirendje sorrendjét és tekintettel az intézményvezetők 
jelenlétére, az „Egyesített Szociális Intézmény szakmai program, házirend, 
megállapodás-minták, valamint a szervezeti és működési szabályzat” tárgyú 
előterjesztés megtárgyalását követően dönt az intézményi karbantartási munkák 
végrehajtásának tapasztalatairól készült beszámolóról. 
 
 
 
Értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester       jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
366/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az intézményi karbantartási munkák végrehajtásának 

tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31. napján tartott ülésén 
Herczeg József polgármester „Beszámoló az intézményi karbantartási munkák 
végrehajtásának tapasztalatairól” tárgyú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta. 
 
1. A Képviselő-testület az intézményi karbantartási munkák végrehajtásának 

tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta. 
 

2. A Karbantartási Szerződés mellékletét képező „KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÓ 
LAP” alap elszámolási bizonylatként történő használatát rendeli el. 
 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a Karbantartási lap I. MEGRENDELŐ elnevezésű 
részegészüljön ki „Intézményi sorszámozás” rovattal, valamint a IV. 
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS szakaszban kerüljön feltüntetésre az „Intézmény területén 
végzett……. munkaóra”. 
 

 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. GYEVIÉP NKft. 
6. Intézményvezetők 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 

A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
367/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megváltoztatja elfogadott napirendje sorrendjét és tekintettel Forgóné Canjavec Eszter 
jelenlétére, a „Beszámoló az intézményi karbantartási munkák végrehajtásának 
tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően dönt az „Algyő 
Nagyközség Helyi Sportfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata” ügyben. 
 
 
 
Értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester       jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
368/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Helyi Sportfejlesztési Koncepciójának 

felülvizsgálata 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-i ülésén megtárgyalta 
Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser „Algyő Nagyközség Helyi Sportfejlesztési 
Koncepciójának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi Sportfejlesztési 

Koncepciót elfogadja.  
2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Turizmusfejlesztési Koncepció alapján a 

Sportfejlesztési Koncepcióban jelenjen meg a sportturizmus, különös tekintettel az 
algyői edzőtáborok szervezése tekintetében. 
Felelős: Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser 
Határidő: 2012. december  

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5. Forgóné Canjavec Eszter sportmenedzser  
6. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
7. Irattár 
 

 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester                 jegyző  
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
369/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Varga Ildikó jegyző 
„Beszámoló az adóügyi feladatok 2012. évi III. negyedévi ellátásáról” tárgyban készült 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évi III. negyedévi zárást 

követően elkészített adóügyi beszámolót. 
 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és adócsoport 
4. Irattár  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
370/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló a 2012. évi I-III. negyedévi szociális ellátásokról 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31. napján megtartott 
ülésén megtárgyalta a Polgármester „Beszámoló a 2012. évi I-III. negyedévi szociális 
ellátásokról” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. évi I-III. negyedévi szociális 

ellátásokról szóló beszámolót és annak mellékletét elfogadja. 
 
 
 A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Igazgatási és szociális csoport  
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
371/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatairól 2012. 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31-án megtartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ildikó Jegyző „Beszámoló a Polgármesteri Hivatal igazgatási 
feladatairól 2012.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatairól 

szóló 2012. évi beszámolót elfogadja. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Nagy Judit Pálma csoportvezető 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
372/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan a települési 

arculati koncepció véglegesítése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 31.-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Algyő Nagyközség marketingstratégiájához kapcsolódóan 
a települési arculati koncepció véglegesítése” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 310/2012. (IX.26.) Kt. határozatát 
visszavonja.  

2. A Képviselő-testület leveszi napirendjéről az előterjesztés megtárgyalását azzal, 
hogy a történjen meg a TRADEart Kft. részére a települési marketing- és 
reklámstratégia elkészítéséhez kapcsolódó ez ideig felmerült költségei 
megtérítése.  

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Kovács Erika pénzügyi és Adócsoport Vezető 
5. Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
6. Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
7. TRADEart Kft.  
8. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester                 jegyző  
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
373/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának 2012. évi tapasztalatai 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 31. napján tartott testületi 
ülésén megtárgyalta Herczeg József polgármester „Az Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának 2012. évi tapasztalatai” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a közbeszerzési 

szabályzatról szóló előterjesztést. 
2. A Képviselő-testület tájékoztatást kér a hirdetmény nélküli, illetve a közbeszerzési eljárás 

nélküli ajánlatkérésekről (beszerzés tárgya, értéke, ajánlattevők, nyertes vállalkozó). 
Felelős: Juhász Zsolt Fejlesztési csoportvezető 

Határidő: 2012. novemberi testületi ülés 
 
 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és adó csoport 
6. Irattár 

 

 
 
 

 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
  polgármester       jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
374/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Repülés- és Technikatörténeti Park kialakítása és kapcsolódó 

turisztikai szolgáltatásainak megvalósítása Algyőn című pályázat 
hiánypótlása 

 
HATÁROZAT 

 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. október 31. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Repülés- és Technikatörténeti Park kialakítása és 
kapcsolódó turisztikai szolgáltatásainak megvalósítása Algyőn című pályázat 
hiánypótlása” tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a hiánypótlás miatt módosítandó 

306/2012.(IX.14.) Kt. sz. határozatot az alábbiak szerint: 
 

A projekt címe Repülés- és Technikatörténeti Park 
kialakítása és kapcsolódó 
turisztikai szolgáltatásainak 
megvalósítása Algyőn 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe 6750 Algyő, Téglás u. 151. 
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi 
száma 

01774 
 

A pályázati konstrukció száma DAOP-2.1.1/J-12 
A projekt összes költsége a pályázattal (részletes 
költségbecslési táblával) megegyezően 

258.659.463 Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából 
elszámolható (elszámolható költségét) a 
pályázattal, illetve a támogatói döntéssel 
megegyezően 

243.659.463 Ft 
 

A projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati önrész számszerű összegét és 
forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, 
illetve a támogatói döntéssel megegyezően 

15.000.000 Ft 

A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból 
származó támogatás igényelt összegét a 
pályázattal megegyezően 

243.659.463 Ft 
 

 

 

2. Az önkormányzat kötelezettségvállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész, saját erő – 
15.000.000 Ft összegét a költségvetésében elkülöníti.  

 
 



Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 
 
 

K. m. f. 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
375/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Kamera rendszer kialakítása a település kapuk környezetében 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 31. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester ”Kamera rendszer kialakítása a település kapuk 
környezetében” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a kamera rendszer önerőből történő 

kialakításával. 
2. A Képviselő-testület megbízza a Üzemeltetési csoportot, hogy a kiválasztott 

területeken a kialakításhoz legalább három kivitelezői árajánlatot kérjen be. 
3.  A Képviselő-testület megbízza a TÜK Bizottságot, hogy a beérkezett árajánlatok 

közül a nyertes ajánlattevőt válassza ki. 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
5. A Képviselő-testület megbízza az Üzemeltetési csoportot, hogy a kiépített kamera 

rendszer üzemeltetésével kapcsolatban keresse meg a Szeged Városi 
Rendőrkapitányságot, és az üzemeltetési szerződést készítse elő. 

 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. TÜK Bizottság elnöke  
4. Üzemeltetési csoport 
5. Fejlesztési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 

 
 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
376/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy:  Borbála Fürdő tartályainak kialakítási ügye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 31. napján tartott testületi 
ülésén megtárgyalta Herczeg József polgármester „Borbála Fürdő tartályainak kialakítási 
ügye” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület felhívja a Gyevitur Kft-t, hogy kérjen alternatív ajánlatokat a 

Borbála Fürdő tartály ügyének végleges megoldására, mindkét meglévő tartály 
kiváltására, föld alá, vagy félig földbesüllyesztett, anyagát tekintve acél-, vagy 
betontartály műszaki kivitelezésére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy az ajánlattétel négy 
résztvevőjét jelölje ki. A kiválasztás során vegye figyelembe az eddigi ajánlattevőket.  

 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Gyevitur Kft. 
6. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
377/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, valamint 

Intézményeit érintő 2013. évi belső ellenőrzési programja és 
időrendi táblázata 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző „Algyő Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, valamint Intézményeit érintő 2013. évi belső 
ellenőrzési programja és időrendi táblázata” tárgyú előterjesztését és a következő 
döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület elfogadta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó 

és Szolgáltató Kht. által kidolgozott Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalát, valamint Intézményeit érintő 2013. évi belső ellenőrzési programját és 
időrendi táblázatát. 

 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. KHT. 6720 Szeged Széchenyi tér 10.  
4. Pénzügyi csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. október 31. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
378/2012.(X.31.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. október 31-i ülésén megtárgyalta Herczeg 
József polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb 

eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 

 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
   polgármester                 jegyző  
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