
 KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
150/2014.(V.14.) Kt. határozat 
Tárgy: 2014. május 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

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

1. Ponton kialakítása a Tisza turisztikai fejlesztéséhez” c. pályázat - önerő 
biztosítása és üzemeltetése  
Előterjesztő: Polgármester 

2. Borbála Fürdő Új kút tervezése 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

3. Épülő cukrászda ügye 2 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

4. Szálloda belső enteriőr 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Angyal Zsolt aljegyző 
3) Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
151/2014. (V.14.) Kt. határozat 
Tárgy:  „Ponton kialakítása a Tisza turisztikai fejlesztéséhez” c. pályázat - 
önerő biztosítása és üzemeltetése 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. május 14. napján tartott ülésén a „Ponton 

kialakítása a Tisza turisztikai fejlesztéséhez” c. pályázat - önerő biztosítása és üzemeltetése” 

tárgyban készült előterjesztést leveszi napirendjéről azzal, hogy döntése meghozatalához 

további információkat kér. 

 

 
 
Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
152/2014. (V. 14.) Kt. határozat 
Tárgy:  Borbála Fürdő, új kút tervezése 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő--testülete a 2014. május 14-én megtartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft – a „Borbála Fürdő, új kút tervezése „ tárgyban készült 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja és jóváhagyja, az előterjesztésben módosításra javasolt tételeket a B68-
as termálkút melléfúrásos felújítása tárgyban készült létesítései és engedélyezési 
tervdokumentációval kapcsolatosan. 
 

2.  Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy a 
Geomátrix Kft által javított létesítési engedélyezési tervdokumentáció birtokában 
kezdje meg az új termálkút engedélyezési eljárását, az eljáró hatóságnál. 
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 800.000.- Ft fejlesztési támogatást nyújt a 
Gyevitur Kft részére, a B68-as termál kút melléfúrásos felújítása tárgyban készült 
létesítési és engedélyezési dokumentáció munkálatainak pénzügyi fedezésére, az 
Általános Tartalék előirányzat terhére. 
 

4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri, hogy a kút tervezésénél a biztosított 
vízhozam 1.000 liter/perc kapacitású legyen, valamint a beépített szűrő a víz 
agresszív összetevőinek ellenálló, Johnson típusú, eredeti gyári legyen. 

 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Kovács Erika, Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár  

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
153/2014. (V. 14.) Kt. határozat 
Tárgy:  Épülő cukrászda ügye (II.) 
 
 

HATÁROZAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. május 14-én megtartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Épülő cukrászda ügye (II.)” tárgyban készült előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Hajós Tibor építész árajánlatát az 
épülő cukrászda gyorsbüfévé történő átalakítására, és felkéri a Gyevitur Kft 
ügyvezetőjét, hogy kössön szerződést Hajós Tibor építésszel a tervek módosítása 
érdekében. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 440.000 Ft támogatást nyújt a 
Gyevitur Kft részére a funkcióváltásból adódó tervek átdolgozásának pénzügyi 
fedezetére, az Általános Tartalék előirányzat terhére. 

 
 

 
 

A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 

2. Angyal Zsolt aljegyző 

3. Gyevitur Kft ügyvezető 

4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 

5. Irattár  

 
 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. május 14. napján megtartott rendkívüli nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

154/2014. (V. 14.) Kt. határozat 
Tárgy:  Szálloda belső enteriőr 
 
 

HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. május 14-én megtartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft –„ Szálloda belső enteriőr” tárgyban készült előterjesztést, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja lakberendező bevonását a 
szálloda és konyha épület vonatkozásában, a helyiségek enteriőrjének 
megteremtése érdekében. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy 
kössön szerződést az Ideal Forma I&P Bt. céggel a belsőépítészeti tervek 
elkészítése vonatkozásában, 4.000.-Ft+áfa/m2 áron, a 143/2013. (V.29) Kt. 
határozat 2. pontjában elkülönített 73 millió Ft támogatási összeg terhére.  
 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a szálloda minden helyiségének 
berendezését, amely 1000 m2, 26 millió forint bekerülési összegben határozza 
meg. 
Az ár tartalmazza:  

(a) Tervezési blokkok: recepció és lobby: teljes terjedelmű kidolgozása 

- konferencia terem: teljes terjedelmű kidolgozása 

- étterem és bár: teljes terjedelmű kidolgozása 

- vendégszobák:3 szoba teljes színes, részletes 

kidolgozása, a többinél berendezési lista és 

specifikáció készítés 

- apartmanok:teljes terjedelmű kidolgozás két 

stílusban vagy hangulatban 

- közlekedő: egész koncepcióba illeszkedő 

részletkidolgozás 

(b) Tervezési dokumentáció részei: - berendezett alaprajz 

- burkolat kiosztás 

- világítási terv részletezve 

- egyedi bútortervek részletezve 

- tapéták, szőnyegek bemutatása 

- falszín kódok megadása 

- kiegészítők 

- beszállítói ajánlatok szakipari munkákra 



(c) Tervezői konzultáció: -heti 1 db helyszíni tervezői konzultáció mellett 

garantáljuk, hogy a közösen elképzelt tervek fognak megvalósulni 

További konzultációnk tervezői irodánkban korlátlan , szükség szerinti 

alkalommal lehetségesek. 

(d) Tervek elkészítésének ütemezése:  

- látványtervek elkészítésének ideje: 4 hét 

- kiviteli tervek elkészítése méretezett 

tervdokumentáció a látványtervek elfogadását 

követően kezdődik. 

 

Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 

2. Angyal Zsolt aljegyző 

3. Gyevitur Kft ügyvezető 

4. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport 

5. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
 


