
KIVONAT 
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
4/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: 2005. január 28.-i testületi ülés napirendjének elfogadása. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piri József napirendjavaslatát az 
alábbiak szerint: 
NYILVÁNOS ÜLÉS 
1) Intézményi térítési díjak módosítása. 
2) Távhőszolgáltatás díjáról szóló 39/1998. (XII.28.) Önk. rendelet módosítása. 
3) Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.5.) Ör. módosítása. 
4) 2/2003. (II.26.) Ör. módosítása. Adósságkezelési szolgáltatás. 
5) Közműfejlesztési hozzájárulások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása. 
6) Talajterhelési díj 
7) Algyő Nagyközség Önkormányzat 2005. évi költségvetésének vitaanyaga. 
8) Utasváró létesítmények építési-, földfeltöltési-, tűzivízcsap felújítási munkák előzetes 

jóváhagyása. 
9) A polgármester illetményének emelése. 
10) Az alpolgármester illetményének emelése. 
11) Az Algyői Faluház és Szabadidőközpont 2005. évi munkaterve 
12) Az Algyői Könyvtár és Tájház 2005. évi munkaterve. 
13) Testvértelepülések 2005. évi programterve. 
14) Beszámoló az Algyői Könyvtár és Tájház 2004. évi munkájáról. 
15) Beszámoló a 2004. évi pályázati tevékenységekről. 
16) Beszámoló a közterület-felügyeleti tevékenységről. 
17) Köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó 

teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok. 
18) Jelentés a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról. 
19) 2005. évi vízterhelési díj alkalmazása. 
20) A dél-ázsiai szökőár sújtotta Ampara lakosainak megsegítése. 
21) Önkormányzati Hitelprogramra közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
22) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
23) Egyebek, bejelentések. 
ZÁRT ÜLÉS 
24) Kneip Gergely Dániel beépítési kötelezettség meghosszabbítása. 
25) Dr. Gregus Beatrix beépítési kötelezettség meghosszabbítása. 
26) Gregus Norbert beépítési kötelezettség meghosszabbítása- 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Irattár  

Kmf. 
 

 
 
 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
17/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Közterület felügyelő 2004. évi beszámolója. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Varga Ildikó jegyző 22-
2/2005. számú, „Közterület felügyelő 2004. évi beszámolója” tárgyban készült 
előterjesztését az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A képviselő-testület a közterület felügyelő 2004. évi beszámolóját elfogadja. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Műszaki csoport 
4) Irattár  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
8/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Utasváró létesítmények építési-, földfeltöltési-, tűzivízcsap felújítási 
munkák előzetes jóváhagyása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 22-
4/2005. számú, „Utasváró létesítmények építési-, földfeltöltési-, tűzivízcsap felújítási 
munkák előzetes jóváhagyása” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1) A képviselő-testület: 

- a 47-es út Téglás u.-i körforgalmi csomópontnál lévő autóbusz peronszigeteken 
elhelyezésre tervezett 2 db utasváró építését 1.280 e Ft összeggel jóváhagyja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy az utasváró formáját ki kell választani. 
Felelős: Műszaki csoportvezető 
Határidő: 2005. február 15. 

- a DNY-i (volt Lovas pálya) földfeltöltési – 5000 m3 földanyag beszállítása – 
munkáit indokoltnak tartja. 

- A tűzivícsap felújítási munkákról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt. 
 
2) A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő munkáknak a 

2005. évi költségvetés tervezet összeállításánál történő figyelembevételére. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Műszaki csoport 
5) Irattár  
 
 

Kmf. 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
9/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének 
vitaanyaga. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta dr. Piri József polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 
2005. évi költségvetésének vitaanyaga” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés vitaanyagát 

elfogadja és a végleges költségvetés elkészítéséhez az alábbi szempontokat 
veszi figyelembe 
 
a) Az intézmények dologi kiadási tervezésénél a 2004. évi eredeti előirányzat 
mértékén belül kell terezni, kizárólag a közüzemi díjak, élelmiszer-és 
gyógyszerbeszerzéseknél tervezhető 5 %-kos növekedés. 
Ettől eltérni csak az intézmény működésében történt változás, azaz 
feladatnövekedés, illetve csökkenés esetén lehet, a feladatellátáshoz tartozó 
költség összegével módosítható a 2004. évi eredeti előirányzat. 
 
b) a személyi juttatások 2005. évi előirányzatának tervezésekor csak a garantált 
illetmény, kivéve az étkezési (meleg étel) hozzájárulás mértékénél, amely az 
önkormányzati dolgozó számára 2005. január 1.-től 8.000 Ft/hó. 
Ettől eltérni csak az intézmény működésében történt változás, azaz 
feladatnövekedés, illetve csökkenés esetén lehet, a feladatellátáshoz tartozó 
személyi juttatás összegével módosítható a 2004. évi eredeti előirányzat. 
Ki kell dolgozni a járulékmentes juttatási rendszert (ún. cafetéria-rendszer). 
Határidő: 2005. februári testületi ülés 
Felelős: Jegyző 
 
c) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél a 
2005. évben is indokolt tételeknél legfeljebb a 2004. évi költségvetési előirányzat 
tervezhető (Bizottsági javaslatok szerinti eltéréseket a határozat melléklete 
tartalmazza.) 
A Gyeviép Kht-nak átadott pénzeszközök felülvizsgálatának a közhasznú 
tevékenység ellátására kötött szerződés módosításával egyidejűleg meg kell 
történnie a FEB, illetve a könyvvizsgáló által adott javaslatok figyelembevételével. 
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d) A tervezett fejlesztési kiadások bizottságok általi módosítását a határozat 
melléklete tartalmazza. 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Műszaki csoport 
5) Irattár  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
 
 
 



9/2005 (I. 28) Kt. határozat melléklete 
 
 

2005. évi költségvetés elkészítéséhez bizottsági javaslatok 
 
 

I. BEVÉTELEK 
Működési célú bevételek 
Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság: 

- 16. Pótlékok, bírságok:      2.000 e Ft 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Pénzügyi bizottság: 

- 11. AKTV Kft tagi kölcsön visszatérülése:   1.800 e Ft 
(Csökkentés a Tartalék Alap terhére) 

 
VI. POLG. HIV. SZAKFELADATOK KIADÁSAI 
Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság: 

-   3. Útfenntartás:       8.000 e Ft  
 
VII. ALAPOK, TÁMOGATÁSOK, PÜ. ESZKÖZÖK ÁTADÁSA 
Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság: 

-   3. Algyői Sportkör támogatása:               3.000 e Ft 
-   5. Társadalmi szervezetek támogatása:   3.000 e Ft 
- 14. Csm-i Településtisztasági Kft támogatása:      500 e Ft 
- 21. Templom és plébánia ép. támogatása:   1.500 e Ft 
- 28. Lovaspálya kialakítás támogatása:       500 e Ft 
 

Pénzügyi bizottság: 
-   5. Társadalmi szervezetek támogatása:   3.000 e Ft 
- 14. Csm-i Településtisztasági Kft támogatása:      500 e Ft 
- 19. Sport Alapítvány támogatása:                  500 e Ft 
- 21. Templom és plébánia ép. támogatása:   1.500 e Ft 
 

Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság: 
-   5. Társadalmi szervezetek támogatása:   3.500 e Ft 
- 16. Intézményi pályázati Alap:     5.000 e Ft 

(Működési tartalék terhére) 
- 19. Sport Alapítvány támogatása:     1.000 e Ft 

(Tartalék Alap terhére) 
 

Egészségügyi és Szociális bizottság: 
-   2. Egészségügyi és szociális alap:             3.000 e Ft 

(Háziorvosok részére EKG készülék beszerzés 1.000 e Ft) 
 
VIII. FELÚJÍTÁSOK 
Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság: 

-   9. Aszfaltszőnyeg borítás: Téglás utca és Csángó utca 
teljes hosszban, Géza utca 350 m-es szakasza:   ………… 
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IX. FEJLESZTÉSEK 
Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság: 

- 18. Géza utca, járdaépítése teljes hosszban:   7.200 e Ft 
- 19. Téglás utca, járdaépítése teljes hosszban:             2.500 e Ft 
- 20. Aranyhíd utca, csapadékvíz elvezetés (210 m zárt 

csatorna/ átépítése:       2.500 e Ft 
Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság: 

- 21. Gördeszka pálya kialakítás:     3.000 e Ft 
Egészségügyi és Szociális bizottság: 
- ESZI új épületének 2005. évi terveztetési költsége  ………….. 
- intézményeink akadálymentesítése     ………….. 

 
 

 
Egyéb javaslatok: 
Ügyrendi bizottság: 
- Karbantartók személyi bére is jelenjen meg a 2005. évi költségvetésben. 
 
Pénzügyi bizottság: 
- A GYEVIÉP KHT-nak nem címenként kellene adni a támogatást, hanem egy 

összegben pl. működésre átadott pénzeszközök címén.  
- A Polgármesteri Hivatal szakfeladatok kiadásai közül a Parkfenntartás és az 

Útfenntartás tervezett előirányzatai feladattal együtt kerüljenek át a Gyeviép Kht-
hez.  

- A Közhasznú Szerződést meg kell újítani és ki kell kötni, hogy milyen munkát és 
feladatokat végezzen a Gyeviép Kht.  

 
Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság: 
- Minden intézménynél a közüzemi díjak és az ÁFA, a tényadatok 

figyelembevételével kerüljön megállapításra 4,5 %-kos emeléssel. 
- A 7 sz. melléklet VIII. fejezet 6. soránál az intézmények által benyújtott felújítási 

igény felmérés és költségkalkuláció után kerüljenek betervezésre. Az óvodai 
konyha a HCCP előírásainak megfelelő felújításának és korszerűsítésének 
költségének tervezése indokolt. 

- Az intézmények számítógépparkjának, technikai eszközeinek korszerűsítése 
indokolt, melynek költségét az állapotfelmérés alapján szükséges meghatározni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
6/2005. (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: 2005. évi vízterhelési díj alkalmazása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta dr. Piri József polgármester „2005. évi vízterhelési díj alkalmazása” 
tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Szegedi Vízmű Rt. javaslata alapján a vízterhelési díj 
elszámolása során egységesen 3,40 Ft/m3 + ÁFA egységár alkalmazásával egyetért. 
 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Műszaki csoport 
5) Irattár  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
10/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester illetményének emelése. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a „Polgármester illetményének 
emelése” tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 1. napjától dr. Piri József 

polgármesternek az illetményalap 12,12-szeresét azaz 424.200 Ft illetményt 
állapít meg. 

 
2) A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármester illetményének 

emelésével kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) MÁK Csm.-i Területi Igazgatósága 
4) Piti Ferenc személyzeti előadó 
5) Irattár  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
11/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Alpolgármester illetményének emelése. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az „Alpolgármester 
illetményének emelése” tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 1. napjától Molnárné Vida 

Zsuzsanna alpolgármesternek az illetményalap 9,1-szeresét azaz 318.500 Ft 
illetményt állapít meg. 

 
2) A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Alpolgármester illetményének 

emelésével kapcsolatos munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
4) MÁK Csm.-i Területi Igazgatósága 
5) Piti Ferenc személyzeti előadó 
6) Irattár  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
12/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Faluház és Szabadidőközpont 2005. évi munkaterve. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta az „Az Algyői Faluház és Szabadidőközpont 2005. évi munkaterve.” 
tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség képviselő-testülete elfogadja az Algyői Faluház és 

Szabadidőközpont 2005. évi munkatervét. 
 
2) A képviselő-testület a munkatervben foglalt feladatok ellátását a források 

ismeretében és megfelelő észszerű működéssel látja indokoltnak. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Algyői Faluház és Szabadidőközpont intézményvezető 
4) Irattár  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
13/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Könyvtár és Tájház 2005. évi munkaterve. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta az „Az Algyői Könyvtár és Tájház 2005. évi munkaterve.” tárgyban 
készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség képviselő-testülete elfogadja az Algyői Könyvtár és Tájház 

2005. évi munkatervét. 
 
2) A munkaterv, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseinek megvalósítására az 

önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében kerülhet sor. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Algyői Könyvtár és Tájház intézményvezető 
4) Irattár  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
15/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Testvértelepülések 2005. évi programterve. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta az alpolgármester „Testvértelepülések 2005. évi programterve.” 
tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 2005. évi 

programterveket jóváhagyja. 
 
2) A testület megbízza az alpolgármestert a programtervekben szereplő programok 

előkészítésével és lebonyolításának koordinálásával. 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
4) Irattár  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
14/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Könyvtár és Tájház 2004. évi munkájáról. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 
„Beszámoló az Algyői Könyvtár és Tájház 2004. évi munkájáról.” tárgyban készült 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) A képviselő-testület elfogadja az Algyői Könyvtár és Tájház 2004. évi munkájáról 

készült beszámolót. 
 
2) A képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének 

és dolgozóinak a 2004. évben végzett színvonalas munkáért. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Algyői Könyvtár és Tájház intézményvezető 
4) Irattár  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
16/2005 (I. 28) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2004. évi pályázati tevékenységről. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 
„Beszámoló a 2004. évi pályázati tevékenységről.” tárgyban készült előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) A Képviselő-testület az intézmények 2004. évi pályázati tevékenységéről szóló 

beszámolókat elfogadja azzal, hogy a nyertes pályázatokról a település 
lakosságát az Algyői Hírmondóban tájékoztatni szükséges.  
Határidő: 2005. március 31. 
Felelős: Alpolgármester 

 
2) A Képviselő-testület az Általános Iskola, a Könyvtár és Tájház dolgozóinak a 

pályázati tevékenységért elismerését fejezi ki. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Intézményvezetők 
4) Irattár  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

 
                Dr. Piri  József s.k.                                                    Dr. Varga Ildikó s.k.    
                   polgármester                                                                      jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
19/2005. (I. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megvitatta dr. Piri József polgármester 
előterjesztését a képviselő-testület határozatainak végrehatásáról, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, és az alábbiak szerint elfogadja a képviselő-
testület határozatainak végrehatásáról szóló jelentést: 
 
A képviselő-testület a 79/2004. (VI.25.) Kt határozatra további jelentést nem kér. 
 
A 105/2004 (IX.01.) Kt. határozatra a 2005. februári Kt. ülésen kér újabb jelentést. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Igazgatási csoport 
4) Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
18/2005. (I. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Köztisztviselők egyéni munkateljesítmény- értékelését megalapozó 
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok. 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2005. január 28. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta dr. Varga Ildikó jegyző „Köztisztviselők egyéni munkateljesítmény 
értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt 
célok” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2005. évi munkateljesítmény értékelés 
alapját képző célokat a következők szerint határozza meg: 

 
 

I. Átfogó célok: 
 
 
Az önkormányzat átfogó célkitűzései arra irányulnak, hogy működését az 
elkövetkezendő évben az alábbiak jellemezzék: 
 

- Folyamatosan rendelkezésre álljanak a település helyzetére és annak 
változásaira vonatkozó információk előrejelzések; 

- Teljes körű kép álljon az önkormányzat rendelkezésére az erőforrásokról, 
lehetőségekről, amelyek a döntési mozgásteret befolyásolják; 

- Polgárbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés valósuljon 
meg; 

- A döntések rövid és hosszú távú hatásainak folyamatos nyomon követése; 
 
 II. Célfeladatok: 
 
 
 a.) A helyi gazdaság fejlesztése körében 
 
 kiemelt feladat: a település gazdasági fejlődésének ösztönzése, és a 
foglalkoztatási helyzet javítása. 
 

- Ki kell használni a gazdaság és a településfejlesztésével kapcsolatos 
hosszú távú koncepciókhoz, tervekhez igazodó központi források 
felhasználásában, illetve az EU-s pályázatokban rejlő lehetőségeket. 

- Informatikai együttműködések kezdeményezése a település intézményei, 
vállalkozásai és a lakosság, illetve a polgármesteri hivatal között. (Szegedi 
kistérséggel együttműködés, teleház fejlesztése) 
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 b.) A helyi közszolgáltatások és a településműködtetés körében 
 

 kiemelt feladat: a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és     
szolgáltatások színvonalának emelése. 

 

 Egészségügy: 
 

- A településen a szakorvosi ellátások lehetőségének felmérése; 
 

Közművelődés: 
 

- Gondoskodni kell a közművelődési intézmények működtetéséről és 
szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről; 

- Tovább erősíteni a nemzetközi kapcsolatokat, kulturális programok 
rendezésének lehetőségeinek kutatása (testvér-települési programterv 
2005.); 

- Részt kell venni a helyi közművelődési intézményekkel, a hagyományok 
ápolásában, civil szervezettekkel való együttműködésben; 

- Részt kell vállalni az ifjúság iskolarendszeren kívüli, életminőséget és 
életesélyeket javító lehetőségek megteremtésében, valamint a fiatalok 
kulturált szabadidő-eltöltéséhez a feltételek biztosításában; 

- A Szabadidőközpont felújításához pályázatok felkutatása, elkészítése, 
benyújtása; 

 

Oktatás: 
 

- A település népességmegtartó erejének növelése érdekében javítani kell 
az iskola gyakorlati és technikai feltételein. (Pl.: Informatikai, és más 
pályázatok) 

- Támogatni kell az oktatást, mert a helyi iskolában tanuló gyermekek a jövő 
algyői polgárai és tudásukkal, szellemi tőkéjűkkel a települést kell 
gazdagítaniuk. Ennek keretében el kell végezni a Képviselő-testület 
nevelési intézményeinek szabályszerű működésével kapcsolatos 
ellenőrzési tevékenységeket; 

 

Szociális igazgatás: 
 

- A lakosság szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából 
gondoskodni kell az átmeneti segély és étkezés biztosításáról azoknak a 
rászorulóknak a részére, akiknek az élete, testi épsége veszélyeztetett; 

- Gondoskodni kell a rendszeres szociális segélyt kérelmezők bevonásáról 
az önkormányzat (kht.) által szervezett foglalkoztatásba; 

- Értékelni kell az intézmény-összevonás (ESZI) szakmai munkájának 
eredményességét és hatékonyságát; 

- Gondoskodni kell a szociális intézményben foglalkoztatott szakemberek 
tervszerű továbbképzéséről; 

- Készüljön a településről szociális térkép 1000 fős mintavétel alapján; 
 

Sport: 
 

- A településen élő polgárok részére biztosítani kell a rendszeres testedzést, 
és javítani kell a helyi közösség sport- és mozgáskultúráját; 
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- El kell érni, hogy a testnevelés és a sport helyi rendszere járuljon hozzá a 
lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, valamint a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez; 

 

 Környezet és természetvédelem: 
 

- A lakosság részvételének elősegítése a környezet védelmére irányuló 
tevékenységében, illetve a lakossági kezdeményezések támogatása; 

- A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a 
településfejlesztési koncepcióban és a településfejlesztési tervekben foglalt 
elképzelések várható környezeti hatásainak vizsgálata, értékelése és a 
szükséges környezetvédelmi intézkedések megtétele.(akár 
környezetvédelmi programban, vagy tervben való rögzítéssel); 

- Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a településen 
 
 c.) A hatósági és közigazgatási (hivatali) ügyintézés körében 
 
 kiemelt feladat: A hivatali ügyintézésben a szolgáltató jelleg erősítése. 
 

- Az ügyfelek hatékonyabb, eredményesebb tájékoztatása és felvilágosítása 
(több fórum, Interneten több információ a közigazgatási szolgáltatásokról); 

- Javítani kell a hivatal csoportjai közötti kommunikációt az ügyfelek 
tehermentesítésének céljából (a informatikai hálózat fejlesztése, az Internet 
hatékonyabb kihasználhatóságának biztosítása); 

- A köztisztviselők szakmai munkájának színvonalának érdekében 
továbbképzéseken való részvétel; 

 
 d.) A helyi pénzügyi-költségvetési gazdálkodás és működés körében 
 
 kiemelt feladat: Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök 
biztosítása és hatékony felhasználása. 
 

- Ki kell alakítani a tervkészítés általános szabályaihoz kapcsolódva a 
költségvetési tervezés menetrendjét. 

- Határidőre be kell nyújtani a költségvetési javaslatot; 
- A helyi adóbeszedés hatékonyságával növekedjenek az önkormányzat 

bevételei; 
 
 e.) A képviselő-testület működésének körében 
 
 kiemelt feladat: Az önkormányzati szervek, intézmények hatékony 
működtetése,  
 

- Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. 
Részletesen ütemezett munkatervet kell kidolgozni a testületi döntések 
meghozatalához, amelynek végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. Ennek érdekében a testületnek határidőre el kell készíteni és a 
testületi tagok részére meg kell küldenie a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat, biztosítania kell hogy a döntéssel érintettek kifejthessék 
véleményüket. 
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- Az előterjesztések és a rendeletek, határozatok szövegét úgy kell 

megszerkeszteni, hogy az egyértelmű, világos, a magyar nyelv 
szabályainak megfelelő legyen és szakmai kifejezéseket csak akkor 
tartalmazzon, ha azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg. 

 
 
 III. Eseti célok: 
 
Előfordulhatnak olyan feladatok, célok, amelyek esetenként egy meghatározott 
időpontban válnak aktuálissá, teljesítésükhöz komoly közérdek fűződik. Ebben az 
évben az alábbi eseti kiemelt célkitűzések megállapítása indokolt: 
 

- A helyi önkormányzati rendeletek folyamatos európai uniós 
jogharmonizációjának befejezése; 

- Az önkormányzat 2005. évi költségvetési gazdálkodásának kiemelt szinten 
történő előkészítése; 

- A beruházásokkal (Fürdő-program, Útfelújítások, Egységes településkép 
kialakítása) kapcsolatos feladatok magas szintű szakmai és törvényes 
végrehajtása (közbeszerzési eljárások lefolytatása); 

 
 
Erről értesül: 
1. Dr. Piri József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Piti Ferenc  személyzeti előadó 
4. Pénzügyi csoport 
5. Irattár 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
22/2005. (I. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester 
előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
20/2005. (I. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: A dél-ázsiai szökőár sújtotta Ampara lakosainak megsegítése. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester „A 
dél-ázsiai szökőár sújtotta Ampara lakosainak megsegítése.” tárgyban készült 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1) A képviselő-testület átérzi a szökőár sújtotta településeken élő emberek nehéz 

körülményeit, ezért a Sri Lankai Konzulátus és a Magyar Srí Lankai Baráti 
Társaság által szervezett Ampara település újjáépítéséhez 220. e Ft összeggel 
hozzájárul. 

 
2) A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1) pontban meghatározott összeg 

fedezetét a 2005. évi költségvetés terhére biztosítsa és gondoskodjon a HVB 
Banknál nyitott számlára történő átutalásról. 

 
3) A képviselő-testület a Sri Lankai tiszteletbeli konzul felajánlását elfogadva, kéri a 

Jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a támogatást jelző tábla kihelyezésével 
kapcsolatban. 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Pénzügyi és adócsoport 
5) Irattár Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
5/2005. (I. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Intézményi térítési díjak módosítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. január 28.-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Intézményi térítési díjak módosítása.” tárgyban készült 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Waldorf 2000 Bt működésében lévő 

Horizont Étterem által javasolt 5 %-os rezsiköltség emelést elfogadja, így annak 
mértéke 2005. február 1.-től 80 % 

 
2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás módosítás 

aláírására. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Waldorf 2000 Bt Horizont Étterem 6701 Szeged, MOL Rt Pf.: 37. 
4) Pénzügyi és adócsoport 
5) Irattár Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
7/2005. (I. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Távhőszolgáltatási szerződés felülvizsgálata. 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szükségesnek tartja a Prometheus 
Tüzeléstechnikai Rt-vel kötött távhőszolgáltatási szerződés külső szakértővel történő 
felülvizsgálatát.  
Felelős: Műszaki csoportvezető 
Határidő: 2005. márciusi testületi ülés 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Irattár Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. január 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
21/2005. (I. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Önkormányzati Hitelprogramra közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az 1/2005. (I.13.) Kt. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
A képviselő-testület az Önkormányzat Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram 
keretében 300 millió Ft összegű hitelt kíván felvenni. 
 
Hitelcél: 100 millió Ft összegben önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása 

          200 millió Ft egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális  
          beruházásra legfeljebb 10 év futamidővel. 
 
2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, mint ajánlatkérő nevében 

eljáró személyt a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
3) A képviselő-testület az ajánlatok elbírálására Bírálóbizottságot hoz létre, melynek 

tagjai: Pénzügyi bizottság elnöke, Ügyrendi bizottság elnöke, Polgármester, 
Pénzügyi csoportvezető, Könyvvizsgáló 

 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Irattár Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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


