
KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
359/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. november 23. napján tartott soros, nyílt ülés napirendjének 

elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. A helyi adókról szóló 1/2015. (II.27.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

2. A gyermekek védelméről szóló 12/2000. (V.23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Jegyző 

3. Rendeletalkotás az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
illetményalapjáról 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Lomhulladék elszállítása 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2017. évi pályázati 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola beszámolója a 2017/2018. évi tanévkezdésről 
Előterjesztő: Jegyző 

7. Algyői Faluház és Könyvtár átszervezése 
Előterjesztő: Polgármester 

8. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata 
közötti megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Az „Algyői Fehér Ignác Általános Iskola külső homlokzati javítási munkái” 3. 
közbeszerzési eljárásának lezárása 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Szivárvány Óvoda I. számú épületének felújítása 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Algyő, Kastélykert utca 67. számú épület (Sziklai ház) felújítása, hasznosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Algyő, Kastélykert u. 100/A. szám alatti ingatlan átépítése-felújítása 
Előterjesztő: Polgármester 

13. Szabad-strand létesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Kamerarendszer szerződés módosítása 



Előterjesztő: Polgármester 
15. Délnyugati lakópark utcáinak elnevezése 

Előterjesztő: Polgármester 
16. Szegedi Vízmű Zrt. viziközmű vagyonértékelése 

Előterjesztő: Polgármester 
17. Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Jegyző 
18. AESZI Bóbita Bölcsőde nyitva tartásának módosítása 

Előterjesztő: Jegyző 
19. Algyői Sportkör labdarúgó szakosztályának kérelme TAO-s önrész biztosításához 

Előterjesztő: Polgármester 
20. Együttműködési megállapodás a Lehet Könnyebben Egyesülettel 

Előterjesztő: Polgármester 
21. Délvidéki Lövészakadémia bérleti szerződés módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 
22. RepTár Szolnok Nkft. kérelme repülőmakettek vonatkozásában 

Előterjesztő: Polgármester 
23. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások 

bérleti díjának mértéke 2018. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

24. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek 
bérleti díjának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

25. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek haszonbérleti 
díjának mértéke 2018. évben 
Előterjesztő: Polgármester 

26. Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 2018. évi belső 
ellenőrzési programja, valamint 2018. évi időrendi táblázata 
Előterjesztő: Jegyző 

27. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2018. I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Alpolgármester 

28. Algyő, Búvár u. 9. fsz. 6. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok 
elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

29. Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása III. 
Előterjesztő: Polgármester 

30. Intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek 
teljesítményértékelése 
Előterjesztő: Jegyző 

31. Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
Előterjesztő: Polgármester 

32. Jutalom megállapítása polgármester részére 
Előterjesztő: Alpolgármester 

33. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
gazdálkodásának I-III. n.évi helyzetéről 

34. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Polgármester 



35. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített költségvetési 
koncepciója 
Előterjesztő: Polgármester 

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

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

38. Egyebek 
 

Zárt ülés: 
39. U-10717-50 számú úszómű jogi helyzetének rendezése 

Előterjesztő: Polgármester 
40. Algyői napelempark létesítésével kapcsolatos kérelem (ülés előtt kiosztva) 

Előterjesztő: Polgármester 
41. Kastélykert u. 19., 21., 23. és 25. számú ingatlanok udvarának megvásárlása az 

óvoda területbővítése érdekében III. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
360/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: A helyi adókról szóló 1/2015. (II.27.) rendelet módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján megtartott soros 
képviselő-testületi ülésén megtárgyalta a Jegyző „A helyi adókról szóló 1/2015. (II.27.) 
rendelet módosítása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 

1.) A Képviselő-testület az adó éves mértékét reklámhordozó esetén: 6.000,- Ft/m2 
összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1/2015. (II.27.) rendelet 4. §-át az 

alábbiak szerint módosítja:  
 

„4. § Az adó évi mértéke 600,- Ft/ m2, reklámhordozó esetén pedig 6.000,- Ft/m2.” 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
361/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Rendeletalkotás az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó 

köztisztviselők illetményalapjáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott soros ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Rendeletalkotás az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők illetményalapjáról” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1.) A Képviselő-testület az Algyői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2018. évi illetményalapját 52.000,- forintban határozza meg. 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Algyői Polgármesteri Hivatalban dolgozó 
köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet 2. §-a az alábbiak szerint 
rendelkezzen: 

 
„A Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében az illetményalap 52.000,- forint.” 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Horgos Nóra személyügyi előadó 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
362/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Lomhulladék elszállítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján megtárgyalta Molnár 
Áron polgármester „Lomhulladék elszállítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a 
Zöldszámos házhoz menő lomtalanítási rendszer bevezetését, a lomtalanítási rendszert 
a 2017. október 1. napján a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel 
megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kívánja fenntartani. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
363/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2017. évi pályázati 

tevékenységéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Beszámoló az önkormányzat és az intézmények 2017. évi 
pályázati tevékenységéről” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot 
hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az 
önkormányzat és az intézmények 2017. évi pályázati tevékenységéről készített 
beszámolót. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Intézményvezetők 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
364/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola beszámolója a 2017/2018. évi 

tanévkezdésről  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az „Algyői Fehér Ignác Általános Iskola beszámolója a 2017/2018. évi 
tanévkezdésről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác 
Általános Iskola 2017/2018. évi tanévkezdésről készített beszámolóját. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
365/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtár átszervezése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 23. napján 
megtartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Faluház és 
Könyvtár átszervezése” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Faluház és Könyvtár átszervezését 

továbbra is támogatja, a továbbiakban a Könyvtárat önálló költségvetési szervként, 
az Algyői Faluházat az Önkormányzat 100 százalékos tulajdonában álló nonprofit 
Kft. formájában kívánja fenntartani 2018. február 1. napjától azzal, hogy az Algyő 
Tájház kerüljön átszervezésre az Algyői Faluház nonprofit Kft-hez. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési, 
valamint a Humán és Ügyrendi Bizottságot, hogy a határozat 1. pontjában 
meghatározott intézmények vonatkozásában az alábbiakat határozza meg 2017. 
december 10. napjáig, a Jegyző és a Polgármesteri Hivatal illetékes köztisztviselői 
bevonásával: 

 
a. alapító okirat fő elemeinek meghatározása a nonprofit Kft. kapcsán - cég neve, 

székhelye, tevékenysége, törzstőkéje, felügyelőbizottság tagjainak 
megválasztása, könyvvizsgáló személyének meghatározása; 

b. Könyvtár – mint jogutód intézmény – Alapító okiratának előkészítése; 
c. nonprofit Kft. ügyvezető vonatkozásában pályázati szempontok, határidők 

meghatározása, azzal, hogy a pályázati kiírás tartalmazza a pályázó üzleti 
koncepcióra vonatkozó elképzeléseit; 

d. Könyvtár intézményvezető álláshelyre pályázat kiírásának előkészítése, 
határidők meghatározása. 

 
3. A Képviselő-testület kéri, hogy az Algyői Faluház és Könyvtár átszervezésével 

párhuzamosan az Algyői Tájház, mint telephely üzemeltetése kerüljön át az Algyő 
Faluház nonprofit Kft-hez és ezzel egyidejűleg történjen meg a Gyevitur Nkft. alapító 
okiratának módosítása. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési, valamint a Humán és 
Ügyrendi Bizottságot, hogy a határozat vonatkozásában vizsgálja meg a Jelen Ifjúsági 
Klub helyzetét. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2. pontban, a Pénzügyi és 
Gazdaságfejlesztési, valamint a Humán és Ügyrendi Bizottság által meghatározottak 
figyelembe vételével készítsen előterjesztést a 2017. december hónapban tartandó 
rendkívüli ülésre. 



 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
5. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
366/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. és Algyő Nagyközség 

Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján megtartott soros 
ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 
Zrt. és Algyő Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálata” tárgyban 
készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Képviselő-testület egyetért a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel 

kötendő megállapodással, miszerint az algyői munkavállalók Algyő-Szeged 
viszonylatban történő munkába járásához szükséges dolgozói havi bérlet árának 
munkavállalót terhelő részét – a bérlet 14 %-át – megtéríti 2018. évben. 
 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Megállapodás 1./ pontja tartalmazza az Algyő-
Algyő viszonylatot is az alábbiak szerint: 
„1. Az Önkormányzat az algyői munkavállalók Algyő – Szeged és Algyő – Algyő 
viszonylatban történő munkába járásához szükséges dolgozó havi bérlet árának 
munkavállalót terhelő részét – a bérletár 14 %-át – központilag téríti meg a DAKK 
Zrt. részére.” 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert az előterjesztés 

mellékleteként csatolt megállapodás aláírására. 
 
4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a támogatás összegét a 2018. évi 

költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe. 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. DAKK Zrt. 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

alpolgármester jegyző polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
367/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Az „Algyő Fehér Ignác Általános Iskola külső homlokzati javítási 

munkái” 3. közbeszerzési eljárásának lezárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester az „Algyő Fehér Ignác Általános Iskola külső homlokzati 
javítási munkái” 3. közbeszerzési eljárásának lezárása tárgyban készült előterjesztését, 
és a következő határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület megállapítja „Az Algyő Fehér Ignác Általános Iskola külső 
homlokzati javítási munkái” tárgyú a Kbt. 115. § szerint lefolytatott 3. 
közbeszerzési eljárás eredménytelenségét. 

 
2. A Képviselő-testület új közbeszerzési eljárás lefolytatását kéri és felhatalmazza a 

Polgármestert és a Jegyzőt az ehhez szükséges intézkedések megtételére 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
368/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Szivárvány Óvoda I. számú épületének felújítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján megtárgyalta Molnár 
Áron polgármester „Szivárvány Óvoda I. számú épületének felújítása” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyő, Kastélykert u. 17. szám 
alatti (43/1 hrsz.) Szivárvány Óvoda I. számú épületének teljes felújításával. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt, hogy „Szivárvány Óvoda I. 
számú épületének felújítása” néven képezzen költségvetési sort 32,5 millió Ft 
értékben alábbiak szerint: 
a.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a „Szivárvány 

Óvoda tetőfelújítás” során megmaradt 4.418.761.- Ft összeget, valamint az 
eddig felmerült 1.050.100.- Ft projekt előkészítés költségeit a „Beruházás 
előkészítési alap” sorról a „Szivárvány Óvoda I. számú épületének felújítása” 
költségvetési sorra csoportosítsa át; 

b.) A fennmaradó 27.031.139.- Ft összeget a „Fejlesztési céltartalék” sorról a 
„Szivárvány Óvoda I. számú épületének felújítása” költségvetési sorra 
csoportosítsa át. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglaltakat a költségvetés 
módosítása során vegye figyelembe. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a „Szivárvány Óvoda I. számú 
épületének felújítása” című közbeszerzési eljárás indításához szükséges 
intézkedések megtételére. 

5. A Képviselő-testület felkéri az illetékes önkormányzati szerveket, hogy a gyermekek 
elhelyezésének biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket soron kívül, minél 
gyorsabb ütemben tegyék meg. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Algyői Szivárvány Óvoda 
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

alpolgármester jegyző polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
369/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Kastélykert utca 67. számú épület (Sziklai ház) felújítása, 

hasznosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, Kastélykert utca 67. számú épület 
(Sziklai ház) felújítása, hasznosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. A Képviselő-testület nem támogatja a felújítási munkálatokat, helyette az ingatlan 

értékesítését határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonrendelet 8. §. (2) 

bekezdése alapján elkészítendő ingatlanbecslésben meghatározott ár 
figyelembevételével a Kastélykert u. 67. szám alatti ingatlan értékesítését hirdesse 
meg az értékbecslésben található áron, 2018. november 30. napjáig történő 
értékesítés mellett.  
Amennyiben eladásra kerül az ingatlan, úgy az értékesítésből befolyt pénzösszeg 
kerüljön elkülönítésre az Ingatlanforgalmazási Alapon. 
Amennyiben egy év elteltével nem sikerül értékesíteni az ingatlant, úgy a Képviselő-
testület vizsgálja felül a terület pihenő-, illetve turisztikai célú hasznosításának 
lehetőségét. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az értékesítés 
megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
370/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Kastélykert utca 100/A. szám alatti ingatlan átépítése-

felújítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott testületi 
ülésén megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, Kastélykert utca 100/A. szám 
alatti ingatlan átépítése-felújítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület nem támogatja az átépítési-felújítási munkálatokat, helyette az 

ingatlan értékesítését határozza meg. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló – egy 

éven belüli - ingatlanbecslés figyelembevételével a Kastélykert u. 100/A. szám alatti 
ingatlan értékesítését hirdesse meg 16.000.000,- forint áron, 2018. november 30. 
napjával bezárólag. 
Amennyiben egy év elteltével nem sikerül értékesíteni az ingatlant, úgy a Képviselő-
testület vizsgálja felül a további hasznosítás lehetőségét.  
Amennyiben eladásra kerül az ingatlan, úgy az értékesítésből befolyt pénzösszeg 
kerüljön elkülönítésre az Ingatlanforgalmazási Alapon. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az értékesítés 
megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy vizsgálják meg a 
szociális lakhatás kialakításának feltételeit, lehetőségeit. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
371/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabad-strand létesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szabad-strand létesítése” tárgyban készült előterjesztését 
és a következő határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Algyő, 01721/5. hrsz-ú 

területen Szabad-strand létesítését. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonhasznosítási 

szerződés módosítására vonatkozó intézkedéseket megtegye. 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 01721/5. helyrajzi számú 

területet fürdőhellyé nyilvánítsa. 
4. A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a Szabad-

strand létesítéséhez, valamint a kishajó kikötő áthelyezéséhez szükséges tervezési 
munka elvégzésére kérjen be árajánlatokat szaktervezőktől, egyben felhatalmazza a 
Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, hogy a beérkezett ajánlatok közül a 
nyertes ajánlattevőt kiválassza. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésekor a 

Szabad-strand létesítéséhez és a kishajó kikötő áthelyezéséhez szükséges 10 millió 
forintot a költségvetésből biztosítsa. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

alpolgármester jegyző polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
372/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Kamerarendszer szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Kamerarendszer szerződés módosítása” tárgyában 
készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a szerződés 
módosítását. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
373/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Délnyugati lakópark utcáinak elnevezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Délnyugati lakópark utcáinak elnevezése” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 
12/2007. (VII.5.) Ör. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján – az 1. számú melléklet 
szerinti térképmásolat alapján számozott – új utcák nevét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
1809/2. hrsz-ú utca: Kiserdő sor; 
 
1809/3. hrsz-ú utca: Gólya utca; 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy értesítse a közterület elnevezésről a 

település közszolgálati, ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek központjait, 
valamint gondoskodjon az új utcanevekről szóló határozat helyben szokásos módon 
történő közzétételéről. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Zombori Mariann ügyintéző 
5. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
374/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. víziközmű vagyonértékelése 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Szegedi Vízmű Zrt. víziközmű vagyonértékelése” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a MAREKING Vagyonértékelő és Szolgáltató 
Kft. által elvégzett „Vagyonértékelési Szakvélemény Algyő Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonában lévő Vízi-közmű vagyon tételeiről (ivóvízellátó és 
szennyvízelvezető-és tisztító rendszerek)” elnevezésű dokumentumban rögzített, 
2017. október 20-ai állapotnak megfelelően nettó 1.443.750.000,- Ft vagyonértéket 
tartalmazó víziközmű vagyonértékelést elfogadja. 

 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzati 
vagyonleltárban a szükséges módosításokat tegye meg. 

 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
416/2016. (XI.17.) Kt. határozat 2. pontjában foglaltak alapján, a határozat 
mellékletét képező Koncessziós Szerződés 5 évvel történő meghosszabbításárára 
vonatkozó módosítást írja alá a Szegedi Vízmű Zrt-vel. 

 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, 
hogy a Koncessziós Szerződés módosításához kapcsolódó szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 

5. A Képviselő-testület megbízza a Szegedi Vízmű Zrt-t, hogy az algyői víziközművek 
üzemeltetése tárgyában létrejött Koncessziós Szerződés módosításának 
benyújtásával egyidejűleg a vagyonértékelést küldje meg a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal részére, eleget téve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 12. §-ban a víziközmű tulajdonosa számára megfogalmazott 
kötelezettségnek. 

 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Szegedi Vízmű Zrt. 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Irattár 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



374/2017. (XI.23.) Kt. határozat melléklete 

 
 
 
 
 
 

 
KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS  

 
1. sz. módosítása 

 
 
 
 
 
 

ALGYŐ 
 
 
 
 
 

  



 
Amely létrejött egyrészről 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
 
székhelye:   6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
adószám:   15726975-2-06, 
bankszámlaszám:  Raiffeisen Bank Nyrt. Szeged 12067008-00190442-00100003 
képviseletében: Molnár Áron polgármester   
 
 
másrészről a 
 
Szegedi Vízmű Zrt. (továbbiakban: SZV Zrt.) 
 
székhelye:   6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. 
cégjegyzékszám:  06-10-000294, 
adószám:   12634048-2-06, 
bankszámlaszám:  K&H Bank Nyrt. 10402805-28021294-00000000  
képviseli:  Istókovics Zoltán vezérigazgató 
 
 
között (továbbiakban  együttesen Felek) az alábbi feltételekkel: 
 
 
Előzmény:  
 
Felek 2008. június 27. napján az algyői víziközművek üzemeltetése tárgyában Koncessziós 
Szerződést (továbbiakban: Koncessziós Szerződés) kötöttek egymással.  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12.§ (3) bekezdése, valamint a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 27.§ (3) bekezdése alapján, a koncesszióról szóló 
1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziós szerződés, a jogszabályban írt feltételek teljesülése 
esetén, egy alkalommal, legfeljebb eredeti időtartamának felével meghosszabbítható. Ezen, az 
időtartamra vonatkozó hosszabbítás, a nemzeti vagyonról szóló törvény 17.§ (1) bekezdése 
szerint nem minősül új jogviszony létesítésének. 
 
1. Felek egyetértően kijelentik és rögzítik, hogy jelen módosítás aláírása napjáig a Szegedi 
Vízmű Zrt. valamennyi, a Koncessziós Szerződésből eredő kötelezettségét, késedelem nélkül 
teljesítette. 
 
2. Jelen módosítás Előzményében és az 1. pontban foglaltak alapján Felek megállapodnak 
abban, hogy a közöttük 2008. június 27. napján létrejött, 2018. június 30. napjáig hatályos, 10 
év időtartamú Koncessziós Szerződést 5 évvel meghosszabbítják. 
 
3. Az 2. pontban foglaltaknak megfelelően a Koncessziós Szerződés 13. fejezet 
zárórendelkezések 13.5. pontja az alábbiakra módosul: 



 
13.5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
A Felek a jelen szerződést a szerződés hatálybalépésétől számított 10 + 5 éves határozott 
időtartamra, 2023. június 30. napjáig kötik.  
 
 
4. A szerződés egyéb pontjaiban szereplő a Koncessziós Szerződés időtartamára utaló 10 éves 
időtartamok jelen módosítással automatikusan 15 éves időtartamra változnak. A Koncessziós 
Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényben maradnak. 
 
 
5. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült. A Felek mindegyike jogosult három 
eredeti példányt birtokában tartani. 
 
 
Jelen 1. sz. módosítást a Felek alaposan áttanulmányozták, majd értelmezés után 
megállapították, hogy a szerződéses akaratuknak mindenben megfelel, és a jelen 
szerződésben szabályozott módon, cégszerűen írták alá. 
 
Algyő, 2017. ……………..     Szeged, 2017…………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata      Szegedi Vízmű Zrt.  
Molnár Áron polgármester     Istókovics Zoltán vezérigazgató 
 

  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
375/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Település Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát és az arról készített jegyzőkönyvet 
elfogadja. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Igazgatási és szociális csoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
376/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: AESZI Bóbita Bölcsőde nyitva tartásának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző az „AESZI Bóbita Bölcsőde nyitva tartásának módosítása” 
tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. december 1 napjától kezdődően 
jóváhagyja az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Bóbita Bölcsőde nyitvatartási 
rendjét az alábbiak szerint: 

 
 hétfő – péntek:  6.30 – 17.30 óra 
 szombat:   zárva 
 vasárnap:  zárva 

 
2. A Képviselő-testület az 1./ pontban leírt módosításokkal összefüggésben 

jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező AESZI Bóbita Bölcsőde szakmai 
programját és házirendjét. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetőt, hogy az 
Algyői Bóbita Bölcsőde nyitva tartás módosítása ügyében kezdeményezzen 
előzetes egyeztetést az Algyői Szivárvány Óvoda intézményvezetőjével. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. AESZI Bóbita Bölcsőde – Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 
6. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
377/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Sportkör labdarúgó szakosztályának kérelme TAO-s önrész 

biztosításához 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyői Sportkör labdarúgó szakosztályának 
kérelme TAO-s önrész biztosításához” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete pontosítást kér az Algyői Sportkör támogatási 

kérelmével kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség 
határozata és a kérelemben foglaltak nincsenek összhangban. 

2. A Képviselő-testület az Algyői Sportkör tájékoztatását kéri arról, hogy hogyan 
történt meg a pályázathoz szükséges önrész igazolása, továbbá, hogy rendelkezésre 
áll-e a szükséges TAO forrás. 

3. A Képviselőt-testület felkéri az Algyői Sportkört, hogy készítse el koncepcióját a 
Labdarúgó Szakosztály bevonásával a hosszú távú fejlesztések vonatkozásában. 
Határidő: legkésőbb a 2018. január havi soros Képviselő-testületi ülés 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Algyői Sportkör 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
378/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Lehet Könnyebben Egyesülettel 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Együttműködési megállapodás a Lehet Könnyebben 
Egyesülettel” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat 1. sz. melléklete szerinti 
Együttműködési megállapodást köt a Lehet Könnyebben Egyesülettel, 2017. 
december hó 1. napjától. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat 2. sz. melléklete szerinti 

Használatba adási szerződést jóváhagyja azzal, hogy a gépjárművet 2017. 
december hó 1. napjától adja térítésmentesen a Lehet Könnyebben Egyesület 
használatába, az Algyő Nagyközség Önkormányzatának - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. 
pontjában meghatározott „egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” 
megjelölésű - helyi önkormányzati közfeladata ellátása érdekében. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési 

megállapodás és a Jegyzőt a Használatba adási szerződés aláírására. 
 

4. A Képviselő-testület kéri, hogy hat hónap elteltével történjen meg az 
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Lehet Könnyebben Egyesület Landler Ibolya elnök 
4. Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  



378/2017. (XI.23.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., képviseli: Molnár Áron polgármester), a továbbiakban: 
Önkormányzat, 
 
másrészről a Lehet Könnyebben Egyesület (6750 Algyő, Búvár u. 5., adószám: 
18656383-1-06, képviseli: Landler Ibolya elnök), a továbbiakban: Egyesület között az 
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 378/2017. (XI.23.) Kt. 
határozata alapján 2017. december hó 1. napjától az algyői gondozottak, 
ellátottak, idős, beteg, többgyermekes-, gyermekét egyedül nevelő rászorulók 
(Továbbiakban: Rászorulók) részére szoros együttműködést alakít ki az 
Önkormányzat és intézménye, az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 
(Továbbiakban: AESZI), valamint az Egyesület, hogy összefogva minél több 
ellátott számára kölcsönös segítséget nyújtsanak. 

 
2. Az Egyesület a rendelkezésére bocsátott személygépkocsival a következő 

feladatokat látja el az Önkormányzat megbízásából: 
 

 AESZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőinek szállítása 
külterületre, ügyintézés céljából. 

 AESZI Védőnői Szolgálat védőnőinek szállítása külterületre családgondozás, 
csecsemőgondozás céljából. 

 AESZI Bóbita Bölcsőde kisgyermeknevelőinek szállítása külterületre, 
családlátogatás céljából. 

 
3. A fenti feladatokon kívül Algyő Nagyközség területén: 

 
 Adománygyűjtés, tárolás, kiosztás, egyeztetve az AESZI munkatársaival (az 

intézménybe érkező adományokat továbbítják az Egyesület felé, az ott 
adományt igénylők szükségleteit jelzik), valamint 

 Az AESZI és a Polgármesteri Hivatal az élelmiszersegélyt igénylő személyeket 
az Egyesülethez irányítja, ahol segítséget kapnak adomány formájában. 

 
4. Az Önkormányzat a fenti feladatok ellátása, valamint belföldön adomány 

szállítása céljából az Egyesület használatába adja az Önkormányzat tulajdonát 
képező LCA-959 forgalmi rendszámú, Ford Fiesta típusú személygépkocsiját. A 
személygépkocsi használat feltételeit külön használatba adási szerződés 
szabályozza. 
 

5. Az Önkormányzat és az AESZI az adományoknak a Rászorulókhoz való eljutása 
érdekében a Rászorulók személyéről - azok kifejezett kérésére, és/vagy írásbeli 
hozzájárulásával -, információt nyújt az Egyesület részére. Az Egyesületet a 



részére nyújtott információk tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, a 
részére átadott adatokat tovább nem adhatja. 
 

6. A jelen megállapodásban foglaltakkal kapcsolatban szakmai kapcsolattartó: 
 

 az Önkormányzat részéről: a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási 
Csoportjának szociális ügyintézője: Volford Beáta (címe: 6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., tel: 62/517-513, e-mail: volford.beata@algyo.hu), 

 az AESZI részéről: az intézményvezető, Jankovicsné Veres Katalin (6750 Algyő, 
Piac tér 17., tel: 626267-048, e-mail: algyoeszi@gmail.com), 

 az Egyesület részéről: Landler Ibolya (6750 Algyő, Búvár u. 5., tel: 0620281-
1541, e-mail: lehetkonnyebben@gmail.hu 

 
7. Jelen együttműködési megállapodás határozatlan időre szól azzal, hogy az 

bármelyik fél részéről 30 napos felmondási idővel felmondható. 
 

8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

9. Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 

 
 
Algyő, 2017. november .... 
 
 
 
 
 
 

…………….…….………… 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 

képviseletében 
polgármester 

…………………………… 
Lehet Könnyebben 

Egyesület 
 képviseletében 

elnök 

10.  
11.  

 
  

mailto:volford.beata@algyo.hu
mailto:algyoeszi@gmail.com


378/2017. (XI.23.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 

 
 

HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely egyrészről létrejött Algyői Polgármesteri Hivatal (cím: 6750 Algyő, Kastélykert 
u. 40., adószám: 15830645-2-06, törzskönyvi azonosító: 834506) képviseletében dr. 
Varga Ákos jegyző, mint használatba adó, 
másrészről 
a Lehet Könnyebben Egyesület (cím: 6750 Algyő, Búvár u. 5., adószám: 18656383-1-
06, nyilv.t.szám: 06-02-0003124), képviseli Landler Ibolya elnök, mint használatba 
vevő között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Az Algyői Polgármesteri Hivatal 2017. december hó 1. napjától határozatlan időre 
térítésmentesen használatba adja a tulajdonában álló, LCA-959 forgalmi 
rendszámú, Ford Fiesta típusú személygépkocsit (leltári szám: 01385, 
motorszám: F6JB7P30232, alvázszám: WF0HXXGAJH7P30232) a használatba 
vevőnek, Algyő Nagyközség Önkormányzatának - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. 
pontjában meghatározott „egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások” 
megjelölésű - helyi önkormányzati közfeladata ellátása érdekében. 
 

2. A használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a személygépjárművet a 
szerződés aláírását követő 15 napon belül átadás-átvételi jegyzőkönyv ellenében 
átveszi. 

 
3. Használatba adó hozzájárulását adja, hogy a személygépjármű forgalmi 

engedélyébe üzembentartóként a használatba vevő bejegyzésre kerüljön. 
 

4. A használatba vevő a használatába adott eszközöket másnak bérbe, használatba 
nem adhatja, és semmilyen egyéb módon meg nem terhelheti.  
 

5. A használatba vevő felelősséget vállal a használatba adott tárgyi eszközért, 
köteles azt rendeltetésének megfelelően működtetni, elvárható gondossággal 
kezelni, az abban okozott kárt köteles a saját költségén maradéktalanul 
helyreállítani. 
 

6. A használatba vevő vállalja, hogy a használatba adott ingóságban bekövetkezett 
valamennyi káreseményről a használatba adót haladéktalanul tájékoztatja. 
 

7. A használatba adó és a használatba vevő abban egyeznek meg, hogy az átadott 
gépjárművel kapcsolatos valamennyi felmerülő költség (kötelező felelősség 
biztosítás, üzemeltetési költségek, parkolási díjak stb.) az átadás napjától a 
visszaadás napjáig a használatba vevőt terheli. 
 

8. A használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a használatába 
adott ingóságot a szerződés megszűnésekor a használatba adó birtokába bármely 
okból nem tudja visszaadni, úgy a használatba adó által vezetett számviteli 



nyilvántartásban szereplő könyv szerinti értéket kártérítés jogcímén a 
használatba adó részére a szerződés megszűnésével egyidejűleg megtéríti. 
 

9. A használatba adó kijelenti, hogy az átadott eszközök vonatkozásában harmadik 
személynek semminemű követelése nincsen. 
 

10. A használatba adó jogosult a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatát 
szúrópróba szerűen ellenőrizni. 
 

11. Jelen szerződést bármely fél írásban 8 nap felmondási idővel, rendes felmondás 
útján jogosult felmondani. A felek a felmondást ajánlott postai küldemény útján 
kötelesek egymással közölni. Amennyiben bármelyik fél a küldeményt nem veszi 
át, úgy az a második kézbesítés napján kézbesítettnek minősül. 
 

12. A felek a jelen szerződés bármely pontjának súlyos megszegése esetén jogosultak 
jelen szerződést rendkívüli felmondás útján azonnali hatállyal felmondani. A 
rendkívüli felmondás megküldésére és kézbesítésére a rendes felmondásnál 
irányadó szabályok alkalmazandók. 
 

13. A használatba vevő a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles a használatba 
adott ingóságot a használatba adó birtokába bocsátani.  
 

14. A szerződés évente (december 31-ig) felülvizsgálatra kerül az Önkormányzat 
vagyonrendeletében meghatározott személyek, és bizottságok 
közreműködésével. 
 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a PTK. rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

 
16. A Szerződő felek kijelentik, hogy a megállapodást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. 
 
 
Algyő, 2017. november …. 
 
 
 
Használatba adó:     Használatba vevő: 
 
 
 
 

…………….…….………………….….. 
Algyői Polgármesteri Hivatal 

képviseletében 
jegyző 

………………………..………………… 
Lehet Könnyebben Egyesület 

képviseletében 
elnök 

 
 
  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
379/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Délvidéki Lövészakadémia bérleti szerződés módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Délvidéki Lövészakadémia bérleti szerződés módosítása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bérbe adja bérleti díj megfizetése nélkül, évi 

20.000 Ft-os közüzemi díj hozzájárulás mellett az Algyő, Kastélykert u. 59. szám 
alatti „volt étkező, tálaló és kamra helyiségeket” raktározás céljából a Délvidéki 
Lövészakadémia Egyesületnek 2018. január 01. napjától határozatlan időtartamra. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban 
foglaltak alapján írja alá az előterjesztéshez csatolt bérleti szerződést az alábbi 
helyesbítéssel: 

 

„8.) Bérbeadót azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben a Bérlő a jelen 
szerződést súlyosan megszegi. Ilyennek minősül különösen e szerződés 2., 5. pontjainak 
megszegése. 

Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a szerződésben megjelölt területeket a jövőben 
egyéb célokra kívánja használni, így az említett helyiségeket a Bérlőnek az addig 
terjedő időszakra tudja a Bérbeadó bérbe adni.” 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
5. Igazgatási és Szociális Csoport 
6. Délvidéki Lövészakadémia 
7. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
380/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: RepTár Szolnok Nkft. kérelme repülőmakettek vonatkozásában 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a „RepTár Szolnok Nkft. kérelme repülőmakettek vonatkozásában” tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a RepTár Szolnok Nkft. 
repülőmakettek vonatkozásában beadott kérelmét. 

 
2. A Képviselő-testület a repülőmakett gyűjtemény tulajdonjogát térítésmentesen 

átadja a RepTár Szolnok Nkft. részére, megfelelő raktározás, illetve kiállítás 
céljára. A makettek elszállításáról a RepTár Szolnok Nkft. gondoskodik.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átadáshoz szükséges okirat 

aláírására. 
 

4. A Képviselő-testület kéri a RepTár Szolnok Nkft-t, hogy amennyiben lehetősége 
van rá, a gyűjteményért cserébe, biztosítson tiszteletjegyeket Algyő Nagyközség 
számára. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. RepTár Szolnok Nkft. 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
381/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 

lakások bérleti díjának mértéke 2018. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester az „Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérleti díjának mértéke 2018. évben” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő önkormányzati lakások bérleti díját 2018. évre vonatkozóan meg 
kívánja emelni az alábbiak szerint: 
 
• Algyő, Tüskevár u. 3. sz. alatti lakás     64,- Ft/m2 
• Algyő, Búvár u. 9. sz. alatti lakások   534,- Ft/m2 

• Algyő, Egészségház u. 42. sz. alatti lakások 534,- Ft/m2 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Juhász Rita ügyintéző, általa bérlők 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
382/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú 

helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester az „Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérleti díját 2018. január 1. napjától nem 
kívánja megemelni, azonban szükségesnek tartja a Településüzemeltetési és Fejlesztési, 
valamint a Humán és Ügyrendi Bizottságok bevonásával, az ingatlanok, helyiségek 
bérleti szerződéseinek, azok felhasználásának, hasznosításának felülvizsgálatát és ezek 
alapján arányos bérleti díj kialakítását. 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2018. március havi soros testületi ülés 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Kordás Edina ügyintéző, általa bérlők 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
6. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
7. Irattár 

 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
383/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 

haszonbérleti díjának mértéke 2018. évben 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester az „Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő 
termőföldek haszonbérleti díjának mértéke 2018. évben” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő termőföldek haszonbérleti díját 2018. január 1. napjától nem 
kívánja megemelni, azonban a Településüzemeltetési és Fejlesztési, valamint a 
Humán és Ügyrendi Bizottságok bevonásával szükségesnek tartja a haszonbérbe 
adott bel- és külterületi ingatlanok állapotának felmérését, és a felmérés alapján 
arányos bérleti díj meghatározását. 
Felelős: Jegyző 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy az állapotfelmérés eredménye és a haszonbérleti 
díjak vonatkozásában készüljön előterjesztés a 2018. március havi soros testületi 
ülésre. 
Felelős: Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
  Humán és Ügyrendi Bizottság 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Juhász Rita ügyintéző, általa bérlők 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
6. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
384/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 

2018. évi belső ellenőrzési programja, valamint 2018. évi időrendi 
táblázata 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 
2018. évi belső ellenőrzési programja, valamint 2018. évi 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, 
valamint Intézményeit érintő 2018. évi belső ellenőrzési programját, valamint 
2018. évi időrendi táblázatát. 

 
2. A Képviselő-testület az ellenőrzési programban megjelölt területeken felül az 

alábbi cél ellenőrzéseket javasolja: 
a. Algyői Faluház és Könyvtár 2017. évi gazdálkodásának szabályszerűségi 

vizsgálata 
Határidő: 2018. február 1. 

b. 2017. évi normatív elszámolások ellenőrzése 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejl. KHT. 6720 Szeged Széchenyi tér 10.  
4. Pénzügyi- és adó csoportvezető 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
385/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta az Alpolgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2018. I. félévi 
munkaterve” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a 2018. I. félévi munkatervet. 
 

2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi kiegészítéseket javasolja a 2018. 
I. félévi munkatervhez: 

 Beszámoló a Polgármesteri Alap 2017. évi felhasználásáról (január hónap) 
 Algyői Szivárvány Óvoda továbbképzési terve (március hónap) 
 Gyermektáboroztatási Alapra benyújtott pályázatok elbírálása (április 

hónap) 
 Algyői Szivárvány Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása (április 

hónap) 
 Gazdasági társaságok (AKTV Kft., Gyeviép Nkft., Gyevitur Kft.) 2017. évi 

beszámolójának elfogadása (április hónap) 
3) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott 

munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről.  
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
4. Intézményvezetők 
5. Hivatal csoportvezetői 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



385/2017.(XI.23.) Kt. határozat 
1. sz. melléklet 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 

2018. I. félévi munkaterve 
 
 
Január hó 
1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének vitaanyaga 
     Előterjesztő: Polgármester 
2.) GYEVIÉP Nkft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása 

Előterjesztő: Ügyvezető 
3.) AKTV Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása 

Előterjesztő: Ügyvezető 
4.) GYEVITUR Kft 2018. évi üzleti tervének elfogadása 

Előterjesztő: Ügyvezető 
5.) Közművelődési intézmények 2017. évi beszámolója (Faluház, Könyvtár, Tájház) 
      Előterjesztő: Megbízott intézményvezető 
6.) Beszámoló a Polgármesteri Alap 2017. évi felhasználásáról 
      Előterjesztő: Polgármester 
 
 
Február hó: 
1.) Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetése, végrehajtási 
rendelete. 
      Előterjesztő: Polgármester 
2.) Társadalmi szervezetek beszámolója 

Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői 
3.) Társadalmi szervezetek támogatási igénye. 

Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői 
4.) Alapítványok támogatási igénye 
      Előterjesztő: Polgármester 
5.) 2018. évi Vízügyi Építési Alap munkáinak jóváhagyása. 

Előterjesztő: Polgármester 
6. Közművelődési nonprofit kft 2018. évi üzleti terve 
7.) Egészséghét 2018. évi tavaszi programjáról tájékoztató 

Előterjesztő: AESZI intézményvezető 
 
 

Március hó 
1.) 2018. évi közbeszerzési terv 
      Előterjesztő: Polgármester 
2.) Közművelődési intézmények továbbképzési terve 

Előterjesztő: Intézményvezető 
3.) Éves összefoglaló jelentés Algyő Nagyközség 2017. évi belső ellenőrzéséről 
     Előterjesztő: Aljegyző 
4.) Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója 
     Előterjesztő: Katasztrófavédelem vezetője 
 



5.) Szünidei gyermekétkeztetés 
      Előterjesztő: Polgármester 
6.) Algyői Szivárvány Óvoda továbbképzési terve 
      Előterjesztő: Intézményvezető 
 
Április hó 
1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2017. évi zárszámadása. 

Előterjesztő: Polgármester 
2.) Beszámoló a 2018. I. negyedéves szociális juttatásokról 

Előterjesztő: Aljegyző 
3.) Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről,  
     a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
     Előterjesztő: Tarjánvárosi Rendőrkapitányság vezetője 
4.) Gyermektáboroztatási Alapra benyújtott pályázatok elbírálása  

  Előterjesztő: Polgármester 
5.) Algyői Szivárvány Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása 

     Előterjesztő: Polgármester 

6.) Gazdasági társaságok (AKTV Kft., Gyeviép Nkft., Gyevitur Kft.) 2017. évi 
beszámolójának elfogadása 

 Előterjesztők: Ügyvezetők 
 
 
Május hó 
1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről. 
     Előterjesztő: Intézményvezető 
2.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  
      ellátásáról 
     Előterjesztő: Polgármester 
3.) Önkormányzati részesedéssel rendelkező társaságok 2017. évi beszámolóinak 
elfogadása. 

Előterjesztő: Ügyvezetők 
4.) Beszámoló az adóbevételek I. negyedéves alakulásáról 
5.) Szivárvány Óvoda csoportbeosztása 2018-2019. nevelési évre 
      Előterjesztő: Polgármester 
6.) Nyári intézményi felújítás 
     Előterjesztő: Polgármester 

 
 

Június hó 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének II. félévi munkaterve. 

Előterjesztő: Alpolgármester 
  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
386/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. fsz. 6. szám alatti költségalapú bérlakásra 

benyújtott pályázatok elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyő, Búvár u. 9. fsz. 6. szám alatti 
költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza. 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. fsz. 6. szám alatti, 3 
szobás, 70 m2-es, összkomfortos költségalapú bérlakás bérlőjéül: 
Koza Zsolt Algyő, Fazekas u. 42. szám alatti lakost jelöli ki, 2017. december 1. napjától 
2022. november 30. napjáig terjedő időtartamra. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 
bérleti szerződést kösse meg. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Érintett bérlő 
4. Dr. Draxler Rita Kamilla, ügyintéző 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
387/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása III. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának 
módosítása III.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerint 

módosítja az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratát. 
 

2. A Képviselő–testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú 

mellékletében található. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Ozsváth Lászlóné intézményvezető  
6. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
7. Irattár 

 
 
 
 
 

 
 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  



387/2017. (XI.23.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

Okirat száma: 3/2017 

Módosító okirat 

Az Algyői Szivárvány Óvodának az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által 2015. 
január 22. napján kiadott, 2/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 41/2017. (II.28.) Kt. határozatra figyelemmel 
–a következők szerint módosítom: 
 

Az alapító okirat 1.2.1., 3.1.2. és 6.4. pontjában az „u.” szövegrész helyébe az „utca” 
szövegrész lép. 

Az alapító okirat 2.3. pontjai elhagyásra kerülnek. 

Az alapító okirat 3.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.1.1.  megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete” 

Az alapító okirat 3. pontja a következő 3.2. alponttal egészül ki: 

„3.2.  A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzat 

3.2.2.  székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.” 

6. Az alapító okirat 5.3. és 6.1. pontja elhagyásra kerül a sorszámozás változásával. 

7. Az alapító okirat 6.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „6.2.1. székhelyén: 225 fő” 

Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 25. napjától, a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Algyő, 2017. november 23. 

P.H. 

Molnár Áron 
Polgármester 

  



387/2017. (XI.23.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 

 
Okirat száma: 4/2017 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Algyői Szivárvány Óvoda 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 17. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.07.01. 

2.2. Költségvetési szerv alapítására jogosult szerv: Algyő Nagyközség Önkormányzata 
(székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

3.1.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

3.2.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. 



4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 
013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 

kapcsolatos feladat 

2 041231 Rövid Időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

5 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

6 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

7 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Algyő Nagyközség teljes 
közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről 
jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermeklétszámot, abban az esetben a 
felvétel történhet más településről is. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános 
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai 
szerint. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 
egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony 

a munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény 

3 megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: Óvoda 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló és az államháztartásról szóló törvény és az annak végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek, valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a gazdálkodást 

érintő szabályozása alapján, amely szerint a működtetéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos 

kiadások előirányzata az intézmény mindenkori költségvetésében szerepel, azzal az 

intézmény gazdálkodik, a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és utalványozás 

feladatokat ellátja. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

6.2.1. székhelyén: 225 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga vagy a 
vagyon 
használati 
joga 

az 
ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

6750 Algyő Kastélykert utca 17. 43/1 3671 Algyő 
Nagyközség 
Önkormányzat 
Képviselő-
testületének 
rendelkezése 
szerint 

óvodai 
nevelés 

Kelt: Algyő, 2017. február 28. 
 
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy 
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapító okiratnak az Algyői Szivárvány Óvoda 2017. február 28. napján kelt, …………………. 
…………………………………napjától alkalmazandó 1/2017 okiratszámú módosító okirattal 
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 
Kelt:  

P.H. 

Magyar Államkincstár  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
388/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek 

teljesítményértékelése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek 
teljesítményértékelése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:  
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzati 

intézmények vezetőinek és a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatást. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem kívánja az önkormányzati intézmények 

vezetőinek és a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
ügyvezetőinek teljesítményét értékelni. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete – mint munkáltató –, az önkormányzati 

intézmények vezetőinek és a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékelésre vonatkozó hatáskörét átruházza 
a Polgármesterre. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 
4. Ozsváth Lászlóné intézményvezető 
5. Katona Antal ügyvezető 
6. Ballai Ferenc ügyvezető 
7. Szűcs Szabolcs ügyvezető 
8. Horgos Nóra személyügyi előadó 
9. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 

polgármester jegyző polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
389/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Alpolgármester szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Jutalom kifizetése az 
Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjára 
vonatkozó szavazásából, személyes érintettségére tekintettel, kizárja Dr. Gubacsi Enikő 
alpolgármester asszonyt. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
390/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Jutalom kifizetése az 
Önkormányzat dolgozói részére” tárgyú előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjára 
vonatkozó szavazásából, személyes érintettségére tekintettel, kizárja Ozsváth Lászlóné 
képviselő asszonyt. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
391/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszöni az Önkormányzat és 

az Intézmények dolgozóinak egész éves munkáját, és ennek elismeréseként 
jutalom kifizetését tartja szükségesnek. 

 
2) A létszám és bértömeg arányában az alábbi bruttó összegek kerüljenek 

megképzésre a zárolt pénzmaradvány és a működési tartalék terhére: 
 
Algyői Faluház és Könyvtár:  1.269.100,- Ft 

 Algyői Egyesített Szociális Intézmény: 4.586.256,- Ft 
Polgármesteri Hivatal:   6.077.000,- Ft 

 Algyő Nagyközség Önkormányzata:    610.900,- Ft 
 Algyői Szivárvány Óvoda:   7.887.509,- Ft 
 Összesen:               20.430.765,- Ft 
 
3) A jegyző, az alpolgármester, az intézményvezetők és a gazdasági társaságok 

ügyvezetőinek jutalmazására fordítható összeg: 3.001.581,- Ft, a működési tartalék 
terhére. A gazdasági társaságok ügyvezetői részére a jutalom kifizetése az alábbiak 
szerint történjen: 

 
 AKTV Kft. ügyvezetője esetében a Kft. nyereségének terhére; 
 GYEVIÉP Nkft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva; 
 GYEVITUR Nkft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva. 

 
4) Az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében az 

intézményvezető, a hivatal dolgozói esetében a jegyző-, a jegyző, az alpolgármester 
és a mezőőrök tekintetében a polgármester dönt a jutalmazás mértékéről. 

 
5) Az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői esetében a 

polgármester dönt a jutalmazás mértékéről. 
 
6) A differenciálás irányelvei, hogy minden dolgozó 1 havi bruttó bérének legalább 50 

százalékát, legfeljebb 120 százalékát kapja jutalomként, amennyiben már legalább 



hat hónapja dolgozója az Önkormányzatnak. Figyelembe kell venni továbbá a 
dolgozó munkateljesítményét, és a munkaviszonyban töltött időt. 

 
7) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2-es és a 3-as pontokban 

meghatározott összegeket vegye figyelembe a költségvetés módosításakor. 
 
8) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Polgármestert és az Intézményvezetőket a 

jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Horgos Nóra személyügyi előadó 
5. Intézményvezetők 
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
392/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Polgármester szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Jutalom megállapítása 
polgármester részére” tárgyú előterjesztés szavazásából, személyes érintettségére 
tekintettel kizárja Molnár Áron polgármestert. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
393/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Jutalom megállapítása polgármester részére 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármester jutalmazásáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta a 2017. november 23. napján tartott képviselő-testületi 
ülésén és a következő határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Molnár Áron polgármesternek - 2017. évi 
munkájának elismeréseként - egyhavi illetményének megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg a működési tartalék terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak végrehajtásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti összeg 
vonatkozásában a 2017. évi költségvetésben végezze el a szükséges 
módosításokat. 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Horgos Nóra személyügyi előadó 
6. Irattár 

 
 
 

 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Gubacsi Enikő sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
alpolgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
394/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetési 

gazdálkodásának I-III. negyedévi  helyzetéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről” szóló előterjesztését és az 
alábbi döntést hozta: 
 

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési gazdálkodásának I-III. negyedévi 
végrehajtását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
395/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
koncepciója” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
1.) A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését 

kell biztosítani: 
 
a) A Képviselő-testület 2018. évre nem tervezi gondozási díj bevezetését a bölcsődei 

ellátásnál. 
 
b) A térítési díjak emelése külön előterjesztés alapján hozott döntésnek megfelelő 

mértékben történhet. 
 
c) Az ingatlanok, az önkormányzati lakások, illetve nem lakás céljául szolgáló 

ingatlanok bérleti díjának emelése külön előterjesztés alapján hozott döntésnek 
megfelelő mértékben történhet. 

 
d) A személyi juttatásoknál figyelembe kell venni az ágazati törvényi változásokat, 

illetményemeléseket, a köztisztviselői illetményalap esetleges emelését.  
A személyi juttatások előirányzat összegének tartalmaznia kell az intézményi 
szerkezeti változtatásokkal, szintre hozásokkal (minimálbér illetve szakmunkás 
minimálbér emelés) korrigált bértömeget (kötelező soros előrelépések, jubileumi 
jutalmak, fenntartói döntések, jogszabályi változások). 

 
e) A képviselő-testület az Intézményvezetők vezetői pótlékát a kötelező jogszabályi 

feltételeknek megfelelően kívánja emelni, amelynek forrását a költségvetésben 
biztosítja. 

 
f) Cafetéria a költségvetési törvény alapján meghatározott összeggel tervezhető be 

a költségvetésbe. A cafetéria szabályzatban a törvényi változásokat felül kell 
vizsgálni, és át kell vezetni, és a költségvetésben megfelelő összeget biztosítani. 

 
g) Az egyéb meghatározott juttatások tekintetében az előző évi nettó juttatás 

összege maximum nettó 5.000,- Ft-tal emelhető. 
 



h) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményi rendszer átszervezését, 
fenntartói jogok átadását az Algyői Faluház és Tájház, valamint a Gyevitur Nkft. 
Algyői Tájház telephelye tekintetében tervezi a Képviselő-testület. 

 
i) Az intézmények dologi kiadásai tervezésénél a 2017. évi előirányzat mértékén 

belül kell számolni. Indokolt általános működési tartalék képzése, oly módon, 
hogy az intézmények, valamint a Hivatal, dologi kiadásainak 5%-át, valamint az 
önkormányzat működési kiadásainak 5%-át zárolni kell.  

 
j) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél, a tervezés 

során 2017. évi költségvetési előirányzattal kell számolni. 
 
k) Szociális kiadások terén, a 2018. évben hatályos jogszabályoknak megfelelő 

ellátások tervezhetőek az előző évi előirányzattal megegyező nagyságrendben. 
 
l) A helyi gyermekvállalás támogatására kidolgozott programot a következő évben 

is folytatni kell, és az előző évi koncepciónak megfelelően kell megképezni a 
2018. évi költségvetésben. 

 
m) Fiatalok lakáshoz jutásának támogatására kidolgozott programot folytatni kell, és 

az előző évi koncepciónak megfelelően előirányzatot kell rá képezni. 
 A Képviselő-testület kéri a rendelet felülvizsgálat az alábbiak tekintetében: 

 támogathatóság 45 éves életkor felett, 
 támogathatóság energetikai korszerűsítés (nyílászáró csere, hőszigetelés) 

esetén. 
Felelős: Jegyző 

 
n) A helyi vállalkozások támogatásának programját tovább kell folytatni, és az előző 

évi koncepciónak megfelelően előirányzatot kell megképezni. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos, / 2018. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja. 
 
2.) A gazdasági társaságok működésének hatékonyság, és célszerűség szempontjából 

történő felülvizsgálata, valamint a kockázatos tevékenységek elkerülése, és 
csökkentése érdekében szakértőt kell igénybe venni a megfelelő 
kontrollkörnyezet kialakítása érdekében, és a szakértői javaslatok a 2017. évi 
mérleg leadásáig kerüljenek kidolgozásra. 
A Képviselő-testület kéri, hogy valamennyi gazdasági társaság ügyvezetője a 
munkabérek rendezése érdekében vizsgálja meg, bírálja felül munkavállalóinak 
munkabérét. 

 
3.) A Képviselő-testület 2018. évben nem kíván új helyi adót bevezetni, és a meglévő 

adómértékeken nem kíván változtatatni. 
 
4.) Indokolt tartalékok képzése az alábbi jogcímeken, a bevételek függvényében 

legalább a 2017. évi Költségvetési rendeletben szereplő nagyságrendben. 
 

 Általános működési tartalék 



 Adókockázati tartalék 
 Fejlesztési tartalék 
 Pályázati saját erő alapok 
 Ingatlanforgalmazási Alap 
 Beruházás előkészítési Alap 
 Lakosságszám megtartását szolgáló céltartalék 

 

Felelős: Jegyző 
Határidő: folyamatos, / 2018. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 
 
5.) 
a) A fejlesztési kiadásokat az elnyert pályázatok esetében teljes összeggel, a 

benyújtott, de elbírálás alatt lévő pályázatok esetében csak önerő megképzésével 
indokolt tervezni. 

 
b) A fejlesztési koncepció által elfogadott, és szükségesnek látott beruházások, 

fontossági sorrendjének figyelembevételével a költségvetés készítéséig, azok 
költségvonzatát meg kell határozni, árajánlatok megkérésével.  

 
c) A beruházások jóváhagyásával egyidejűleg megtérülési számításokat és 

megvalósíthatósági tanulmányt kell végezni, illetve be kell mutatni az 
üzemeltetés becsült költségeit.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos, / 2018. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 
 
6.) A Képviselő-testület vagyontárgyak 2018. évi értékesítését nem tervezi, kivéve a 

selejtezésre kerülő, önkormányzati feladatellátáshoz nem szükségeseket. 
 

Felelős: aljegyző 
Határidő: folyamatos, / 2018. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának 
időpontja 

 
7.) Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési, valamint a 

Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, hogy dolgozza ki a hasznosítás 
lehetőségeit, esetleg azok új funkcióját, az alább felsorolt üres, illetve részben 
üres ingatlanokra vonatkozóan. 

 

1. Fazekas u. 48. (volt Vízmű telep) 
2. Rákóczi telepi volt TSZ központ  
3. Kastélykert u. 59. (Fehér iskola)  
4. Kastélykert u. 60. (Sárga iskola)  
5. Kosárfonó u. 16. (Zöld Iskola)  
6. Beépítetlen területek  
7. MOL-tól vásárolt terület hasznosítása 
8. Kikelet u. 4. sz. ingatlan (ingyenes állami vagyon átvétele miatti fenntartási 

kötelezettségek. 
9. Kastélykert u. 67. (volt Sziklai ház) 
10. Kastélykert u.100/A. 



 

Felelős: Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság 
                Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának időpontja 

 
8.) A beszerzésekre vonatkozó szabályzat, valamint az önkormányzat, és 

Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének a költségvetés elkészítéséig felül kell vizsgálni, 
és aktualizálni kell. 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet tervezet benyújtásának időpontja 

 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. dr. Varga Ákos jegyző 
4. Angyal Zsolt aljegyző 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Intézményvezetők 
8. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
9. Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnök 
10. Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnök 
11. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
396/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak 
végrehajtásáról és az alábbi döntést hozta: 
 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület 

határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést. 
2. A felkéri Szűcs Szabolcs ügyvezetőt a 338/2017. (X.19.) Kt. határozat végrehajtására 

Határidő: 2017. december 11. 
Felelős: Szűcs Szabolcs ügyvezető 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Szűcs Szabolcs ügyvezető 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. november 23. napján tartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
397/2017. (XI.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. november 23. 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 Ákos jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 


