
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
287/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. július 23. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének 

elfogadása  
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. 2015. I. félévi adóügyi beszámoló 
Előterjesztő: Jegyző  

2. Algyő Nagyközség Önkormányzat 8/2015. (V.06.) Ör. a 2014. évi zárszámadásról 
szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyongazdálkodásának belső 
ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 

4. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat pénzkezelésének belső 
ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Jegyző 

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

6. A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelettervezet 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj 
mértékéről szóló rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Polgármester 

8. Algyő Nagyközség Képviselő-testület Algyői újszülött gyermekek életkezdési 
támogatása koncepciójának megalkotása 
Előterjesztő: dr. Gonda János képviselő 

9. Algyő Nagyközség Képviselő-testület Fiatalok első lakáshoz jutásának 
támogatásáról szóló koncepció megalkotása 
Előterjesztő: dr. Gonda János képviselő 

10. DNY-i lakópark részleges közművesítése 
Előterjesztő: Polgármester 

11. Kerékpárút kiépítésének lehetősége a kilátóhoz és a Borbála fürdőhöz 
Előterjesztő: Polgármester 

12. Algyő, Temető hátsó út rendezése 
Előterjesztő: Polgármester  

13. Algyő, Korsó utca aszfaltozása 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Algyői Sportkör önerő igénylése TAO-s pályázatához 



Előterjesztő: Polgármester 
15. Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla vonatkozásában 

Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 
16. Haditechnikai eszközök értékesítése 

Előterjesztő: Polgármester 
17. Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott 

pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester 

18. Törökné dr. Kálmán Antónia rendelési idő módosítása iránti kérelme II. 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Képviselői laptop javításának ügye 
Előterjesztő: Polgármester 

20. Tájékoztató a gazdasági társaságok lejárt követeléseiről 
Előterjesztő: Alpolgármester 

21. Iskola könyvtár teraszának árnyékolása II. 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Egészségügyi és szociális tanácsnok első féléves beszámolója (2015.01-06.) 
Előterjesztő: Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó 

23. Jelentés a határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Aljegyző 

24. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 

25. Egyebek  
 
Zárt ülés: 

26. Rappai Csavar Kft. ajánlata ingatlanainak megvásárlására III. 
Előterjesztő: Polgármester 

27. Vidács László felajánlása az Algyő 1474/3. hrsz. alatti ingatlana megvásárlására 
II. 
Előterjesztő: Polgármester 

28. Piri Gábor ajánlata az Algyő 1771/94 hrsz. alatti ingatlana megvásárlására III. 
Előterjesztő: Polgármester 

29. Az Algyő 93/5 hrsz-ú terület bérbeadása 
Előterjesztő: Polgármester 

30. Algyő, Tüskevár u. 3. szám alatti ingatlan árverése 
Előterjesztő: Polgármester 

31. Kitüntető cím adományozása 2015. 
Előterjesztő: Polgármester 

 
A határozatról értesül: 

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

 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
288/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: 2015. I. félévi adóügyi beszámoló 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Dr. Varga Ildikó jegyző „2015. I. félévi adóügyi beszámoló” tárgyban 
készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a 2015. I. félévi adóügyi beszámolót. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
289/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 

vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2015. július 23. napján tartott 
ülésén megtárgyalta a Jegyző „Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség 
Önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről” tárgyú előterjesztését és az 
abban leírt megállapításokat elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
290/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 

pénzkezelésének ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 
pénzkezelésének ellenőrzéséről” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentésben leírt 
megállapításokat elfogadja. 

 
2. A Képviselő-testület felhívja az Algyői Faluház és Könyvtár költségvetési szerv 

vezetőjét, hogy tartsa be az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltakat, melyet a 
belső kontroll keretében folyamatosan ellenőrizzenek az abban megjelölt 
vezetők. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
4. Bene Zoltán Algyői Faluház és Könyvtár igazgató 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
291/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „A helyi adókról szóló 
1/2015. (II.27.) rendelet módosítása” tárgyú előterjesztés szavazásából személyes 
érintettségére való tekintettel kizárja Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselőasszonyt. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselő 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
292/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: A gazdaságélénkítésről szóló helyi rendelettervezet 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „A gazdaságélénkítéséről szóló helyi rendelettervezet” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a gazdaságélénkítés 
támogatásának szükségességével. 
 

2. A Képviselő-testület az alábbi javaslatokat kéri beépíteni, megfontolni az 
előterjesztett rendelettervezettel kapcsolatban: 

 az 5. § d) pontjának kiegészítését azzal, hogy őstermelő és családi 
gazdálkodó esetén csatolni szükséges a 30 napnál nem régebbi 
agrárkamarai tagsági igazolást, 

 a 8. § (1) bekezdésének kiegészítését azzal, hogy kerüljön meghatározásra 
a pályázat pozitív elbírálását követően a szerződéskötésre rendelkezésre 
álló időtartam (15 nap, 30 nap), 

 a 10. § a) pontjában eldöntendő kérdés, hogy a bármely új munkavállaló 
esetén történjen-e meg a legfeljebb 500.000,- Ft/fő összegű támogatás, 
vagy csak a regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása esetén, 

 a 12. § (2) bekezdés a) pontjában eldöntendő kérdés, hogy a kamatmentes 
támogatás használt gép vásárlására is vonatkozzon-e, 

 a 13. § (4) bekezdés d) pontjában meggondolás tárgyát képezi az osztatlan 
közös tulajdonban álló termőföldre vonatkozó rész rendeletben való 
megtartása, 

 eldöntendő kérdés, hogy a munkahelyteremtő támogatás igénybevétele 
visszaható hatályú lehet-e, amennyiben igen, akkor erre vonatkozóan 
milyen időbeli korlát fogadható el, 

 eldöntendő kérdés, hogy munkahely megtartó támogatás beépítésre 
kerüljön-e a rendelettervezetbe. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási programot 

véleményeztesse a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájával, majd a 
minisztériumi vélemény ismeretében a lehető legrövidebb időn belül történjen 
meg a rendelettervezet Képviselő-testület által történő elfogadása. 
Az elfogadott rendelet alkalmazásának féléves tapasztalatait és az algyői 
gazdasági szereplők (foglalkoztatók) részéről felmerült módosító javaslatokat 
összegezve kerüljön a rendeletmódosítás tervezete ismételten megküldésre a 
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának. 

 
 



 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
293/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testület Algyői újszülött gyermekek 

életkezdési támogatása koncepciójának megalkotása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Gonda János képviselő "Algyő Nagyközség Képviselő-testület Algyői 
újszülött gyermekek életkezdési támogatása koncepciójának megalkotása" tárgyban 
készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi szempontok alapján felkéri a Jegyzőt az 
Algyői újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotására, legkésőbb a 
szeptemberi soros Képviselő-testületi ülésre. 
 
 
Algyői újszülöttek életkezdési támogatása 

 
I. Kik legyenek a támogatás jogosultjai? 

 
1. jogosultak alanyai szerint 

a) a tervezet szerint 
b) szűkebb körű meghatározás 
c) szélesebb körű meghatározás 

 
2. szülők településhez kötödésének meghatározása 

a) tervezet szerint 
b) enyhébb feltételek meghatározása 
c) szigorúbb feltételek meghatározása 

 
II. Hogyan, milyen formában történjen a támogatásnyújtás? 
 

1. támogatás formái szerint 
a) tervezet szerint 
b) vásárlási utalvány 
c) kötvény  
d) vegyes 
e) egyéb támogatási formák 

 
2. Ki a döntéskör gyakorlója? 

a) jegyző 
b) testület 
c) bizottság 

 



III. Támogatás mértékének meghatározása? 
 

a) tervezet szerinti mérték 
b) növelt mérték 
c) csökkentett mérték 

 
IV. Garancia a támogatás rendeltetésszerű felhasználására 
 

a) tervezet szerint 
b) további feltételek meghatározása 

 
V. Támogatás az algyői házasulandó személyek számára 
 

a) A Képviselő-testület kéri, hogy a rendelet terjedjen ki az algyői lakcímkártyával 
rendelkező, házasságot kötni kívánó személyekre, azzal, hogy egyszeri 15.000,- 
forint összegű támogatásban részesüljenek algyői helyszínen történő 
házasságkötés esetén.  
 

b) A Képviselő-testület kéri, hogy a rendelet címében is történjen utalás az a) 
pontban meghatározottakra. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 
4. dr. Varga Ákos szociális előadó 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
294/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testület Fiatalok első lakáshoz 

jutásának támogatásáról szóló koncepció megalkotása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta dr. Gonda János képviselő "Algyő Nagyközség Képviselő-testület Fiatalok 
első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló koncepció megalkotása" tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi szempontok alapján felkéri a Jegyzőt a 
Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló rendelet megalkotására, legkésőbb 
a szeptemberi soros Képviselő-testületi ülésre. 
 
 
Fiatalok első lakásszerzésének támogatása 

 
I. Kik legyenek a támogatás jogosultjai? 
 

1. jogosultak alanyai szerint 
a) a tervezet szerint 
b) szélesebb körű meghatározás 
c) szűkebb körű meghatározás 

 
2. jogosultak életkora szerint 

a) tervezet szerint 
b) alacsonyabb életkor meghatározás 

 
3. rászorultság meghatározása 

a) tervezet szerint 
b) enyhébb szintű meghatározás 
c) szigorúbb szintű meghatározás 
 

II. Hogyan, milyen formában történjen a támogatásnyújtás? 
 

1. a támogatás formája szerint  
a) vissza nem térítendő támogatás  
b) visszatérítendő támogatás 
c) vegyes támogatás 

 
2. Futamidő meghatározása 

a) tervezet szerinti mérték 
b) hosszabb időszak meghatározása 



c) rövidebb időszak meghatározása 
 

3. Türelmi időszak meghatározása 
a) tervezet szerint 
b) rövidebb időszak 

 
4. Ki a döntéskör gyakorlója? 

a) jegyző 
b) testület 
c) bizottság 

 
III. Támogatás mértéke szerint 

a) tervezet szerint 
b) alacsonyabb összeggel nyújtott támogatás 
c) magasabb összeggel nyújtott támogatás  

 
IV. Garancia a támogatás megtérülésére 

a) földhivatali bejegyzés 
b) jelzálogjog bejegyzés 
c) elidegenítési és terhelési tilalom  
d) vállalja, hogy életvitelszerűen a támogatással érintett ingatlanba 

lakik, vagy oda fog költözni 
e) szerződésszegés esetén azonnali visszatérítési kötelezettség 
f) további kötelezettség előírások .............................. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök 
4. dr. Varga Ákos szociális előadó 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
295/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Délnyugati lakópark részleges közművesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján megtárgyalta Molnár Áron 
polgármester ”Délnyugati lakópark részleges közművesítése” tárgyú előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Délnyugati lakóparkra 
vonatkozó, előterjesztés szerinti tájékoztatót megismerte. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy 
a 2015. augusztusban tervezett két építési telek eladása során tapasztaltakat 
figyelembe véve az előterjesztést további tapasztalatokkal kiegészítve dolgozza 
ki. 
Határidő: 2015. október havi soros Képviselő-testületi ülés. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
296/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Kerékpárút kiépítésének lehetősége a kilátóhoz és a Borbála 

fürdőhöz 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Kerékpárút kiépítésének lehetősége a 
kilátóhoz és a Borbála fürdőhöz” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testület a kerékpár utak fejlesztését támogatja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, 

hogy a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoporttal közösen a szeptemberi 
soros Képviselő-testületi ülésre dolgozza ki elképzeléseit, több változatban, a 
kerékpárút erdei kilátóhoz és Borbála fürdőhöz történő kiépítésére vonatkozóan. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
297/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Temető hátsó út rendezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő, Temető hátsó út rendezése” tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a Temető hátsó út rendezését és 
a szükséges önerőt, bruttó 1.508.135,- forintot biztosít a Fejlesztési céltartalék 
terhére a költségvetésben meglévő 1.039.000,- forint mellé. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a fenti pontban 

meghatározott összeg költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, továbbá arra, hogy a Délút Kft-vel, mint a legkedvezőbb ajánlatot 
adóval szerződést kössön. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

298/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Korsó utca aszfaltozása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő, Korsó utca aszfaltozása” tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Algyő, Korsó utca 
aszfaltozását és a szükséges önerőt, becsült, bruttó 6.500.000,- forintot biztosít a 
Fejlesztési céltartalék terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a fenti pontban 
meghatározott összeg költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy 
kérjen be három árajánlatot a műszaki ellenőr kiválasztásához, valamint a 
közbeszerzési ajánlattételi felhívást készítse elő és küldje meg a 2015. évi 
aszfaltozási program közbeszerzési eljárásába meghívott vállalkozások részére. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére azzal, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattevővel kössön 
szerződést a Bíráló Bizottság döntését követően. 

5. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékleteként csatolt ajánlattételi felhívást 
megismerte és az abban foglaltakkal egyetért és kéri a közbeszerzési eljárás 
megindítását. 

6. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban leírt határidőket a következő 
(tervezett legkésőbbi) dátumokkal fogadja el: 

 felhívás 21. pontja: ajánlattétel megküldésének napja (legkésőbb) 2015. 
július 31. 

 felhívás 14. pontja: ajánlattételi határidő (legkésőbb) 2015. augusztus 25. 
10 óra 

 felhívás 17. pontja: ajánlattétel felbontásának helye és ideje Algyő 
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40. 2015. augusztus 25. 10 óra (tervezett időpont az 
ajánlattételi határidővel megegyezően) 

 
A határozatról értesül: 

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

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 
 

A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
299/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Sportkör önerő igénylése TAO-s pályázatához 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyői Sportkör önerő igénylése TAO-s pályázatához” 
tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a „Labdarúgás TAO pályázat” 
esetében szükséges önerőt és 1.033.186,- forintot biztosít az Algyői Sportkör 
Labdarugó szakosztálya részére az Általános Tartalék terhére. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon a fenti pontban 

meghatározott összeg költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
300/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla 

vonatkozásában 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2015. július 23. napján tartott ülésén megtárgyalta 
a Gyevitur Kft. „Működési támogatás igénylése megnövekedett gázszámla 
vonatkozásában” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja a Gyevitur Kft tájékoztatóját a megnövekedett fűtési költségek 
vonatkozásában. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a költségvetésben a Fejlesztési céltartalékból 20 
millió forintos keret kerüljön elkülönítésre a Borbála fürdő megnövekedett 
gázfogyasztásának fedezésére. 

3. A Képviselő-testület 4.409.451,- Ft működési támogatást nyújt a megképzett 
keretből, visszafizetési kötelezettség nélkül a Gyevitur Kft részére, a társaság 
likviditásának biztosítása érdekében. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot, 
hogy a meghatározott keretösszeg erejéig a Pénzügyi és Adócsoport szakmai 
segítsége mellett, határozzon a gázdíjak kifizetéséről. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft-t, hogy a gázfelhasználás költségeire 
vonatkozóan készítsen beszámolót a 2014. július 1. napjától 2015. június 30. 
napjáig terjedő időszakra. 
A beszámoló benyújtásának határideje a 2015. szeptemberi soros Képviselő-
testületi ülés. 
A Képviselő-testület kéri, hogy 2015. év második félévének gázfelhasználási 
adatai a 2016. év februári soros Képviselő-testületi ülésen kerüljenek 
bemutatásra. 

 
A határozatról értesül: 

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

 
K.m.f. 

 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
301/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Haditechnikai eszközök értékesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Haditechnikai eszközök értékesítése” tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a szegedi Hadi Park ajánlatát az 
alábbi feltételekkel: 
 Vevő az adásvételi szerződés időpontjában, az eszközök elszállítását 

megelőzően, köteles megfizetni az önkormányzatnak a három millió forint 
összegű teljes vételár 30 százalékát.  
 
Az eladott és az elszállítandó eszközök az alábbiak:  
 ZIL-131 típusú tehergépkocsi  
 AVM77 típusú motoros kishajó  
 Tábori mozgó konyha  
 ZIL tehergépkocsi  
 URAL tehergépkocsi  
 GAZ tehergépkocsi  
 FUG D442 gépjármű  
 UAZ 452 gépjármű  
 

 Vevő a vételár fennmaradó összegét hat hónapon belül, hat egyenlő 
részletben köteles megfizetni az önkormányzat számára. 

 Vevő biztosítja, hogy az algyői lakcímkártyával rendelkező lakosok két évig 
térítésmentesen látogathatják a kiállítást. 

 Vevő 1.000 darab továbbértékesíthető hadipark belépő jegyet bocsát az 
önkormányzat rendelkezésére. 

 Vevő két éven keresztül, évente egy alkalommal (falunapi rendezvény, búcsú 
keretében) kiállítást szervez a gyűjteménnyel a településen. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, 
hogy a szeptemberi soros Képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot a CSEPEL 
D-710 tűzoltó gépjármű hasznosítására, elhelyezésére vonatkozóan. 

 
 
 
 



A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szegedi Hadi Park – Király Nikolász (Szeged, Gomba utca 3.) 

4. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
302/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. szám alatti költségalapú bérlakásokra 

benyújtott pályázatok elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. szám alatti 
költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza. 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. fszt. 1. sz. alatti, 2 
szobás, 55 m2-es, összkomfortos lakás bérlőjéül: 
Nemcsokné Nagy Erika Melinda, Algyő, Bartók B. u. 48. I/14. szám alatti lakost 
jelöli ki, 2015. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő 
időtartamra. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázóval való 

bérleti szerződés megkötésére. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Angyal Zsolt aljegyző 
4. Nemcsokné Nagy Erika Melinda, Algyő, Bartók B. u. 48. I/14. 
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 
6. Pénzügyi és Adócsoport 
7. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
303/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Törökné dr. Kálmán Antónia rendelési idő módosítása iránti kérelme 

II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23-án tartott ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „Törökné dr. Kálmán Antónia rendelési idő módosítása iránti kérelme II.” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Törökné Dr. Kálmán Antónia kérelmének 
megfelelően, a rendelési idő módosításához hozzájárul az alábbiak szerint: 

 
Hétfő:   12.30-16.30 
Kedd:   7.30-12.00 
Szerda:  12.30-16.30 
Csütörtök:  7.30-12.00 
Péntek:  7.45-12.00 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a háziorvosi megállapodás 

módosításának aláírására. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Törökné dr. Kálmán Antónia 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
304/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Képviselői laptop 
javításának ügye” tárgyú előterjesztés szavazásából személyes érintettségére való 
tekintettel kizárja Dr. Gonda János képviselőt. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Gonda János képviselő 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
305/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a gazdasági társaságok lejárt követeléseiről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23-án tartott ülésén megtárgyalta az 
Alpolgármester „Tájékoztató a gazdasági társaságok lejárt követeléseiről” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a gazdasági társaságok lejárt 
követeléseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Ügyvezetők 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
306/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Iskola könyvtár teraszának árnyékolása II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Iskola könyvtár teraszának árnyékolása II.” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben leírt Algyői Fehér Ignác 

Általános Iskola könyvtár teraszának árnyékolási tervét megismerte, azt támogatja 
és a költségvetésben szereplő összegen felül, a megvalósításhoz biztosítja a bruttó 
1.030.600,- forintot a Fejlesztési céltartalék terhére. 

2. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében szereplő vállalkozási 
szerződéstervezetet megismerte, véleményezte és kéri, hogy szerződéskötés a 
legelőnyösebb ajánlatott adó céggel, a Mátrix Bau 2002 Bt-vel történjen meg. 

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

4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye 
figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
307/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Egészségügyi és szociális tanácsnok első féléves beszámolója 

(2015.01-06.) 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó egészségügyi és szociális tanácsnok az 
„Egészségügyi és szociális tanácsnok első féléves beszámolója (2015.01-06.)” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Egészségügyi és 
Szociális tanácsnok 2015. év első félévi beszámolóját. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó egészségügyi és szociális tanácsnok 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
308/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén megvitatta 
Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
és az alábbi döntést hozta: 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. július 23. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
309/2015. (VII.23.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. július 23. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 

polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


