
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

389/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2012. november 28-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
napiréndjavaslata t az ala bbiak szérint: 
 
 

Nyí lt ü lé s  
1. Ta jé kőztatő  Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2012. é vi kő ltsé gvété si gazda lkőda sa nak I-

III. n.é vés hélyzété rő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

2. A kő ztisztasa grő l sző lő  7/1998. (II.27.) Kt. réndélét mő dősí ta sa, a télépü lé si 
hülladé ksza llí ta si dí j 2013. é vré vőnatkőző  méga llapí ta sa 
Elő térjésztő : Jégyző  

3. A ké mé nyséprő  ipari kő zszőlga ltata srő l sző lő  17/1999.(VIII.9.) O r.sz. réndélét 
mő dősí ta sa, a ké mé nyséprő  ipari kő zszőlga ltata si dí j 2013. é vré vőnatkőző  méga llapí ta sa 
Elő térjésztő : Jégyző  

4. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat tülajdőna ban lé vő  ő nkőrma nyzati laka sők bé rlété rő l, a 
lakbé rék mé rté ké rő l sző lő  15/2001. (VIII.4.) O r. réndélét mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

5. Va llalkőza sők ta mőgata sa ra vőnatkőző  réndélét mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

6. A tiltőtt kő ző ssé géllénés magatarta sőkrő l sző lő  36/2012. (XI.12.) ő nkőrma nyzati 
réndélét hata lyőn kí vü l hélyézé sé 
Elő térjésztő : Jégyző  

7. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2013. é vi kő ltsé gvété si kőncépciő ja 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

8. Méző ő rő k 2012. é vi bésza mőlő ja 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

9. Gyévitür Kft. a ltal ü zéméltététt kőnyha jő vő béni mü kő dé sé ré javaslat 
Elő térjésztő : Gyévitür Kft. ü gyvézétő  

10. Gyévitür Kft. térma l alapü  ta vhő élla ta s ü gyé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

11. Ta jé kőztata s a kő zbészérzé si tő rvé ny hata lya ala  ném tartőző  2012. é vi aja nlatké ré sékrő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

12. Jőgszaba lyva ltőza s a tvézété sé a hélyi adő réndélétékbén 
Elő térjésztő : Jégyző  

13. Algyő i Spőrtkő r sza ma ra ő nré sz biztősí ta sa csapatspőrt pa lya zatőkhőz 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

14. Algyő i Falüvé dő  Pőlga rő r Egyésü lét bé rléti szérző dé s mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

15. Algyő i Lő vé sz Egyésü lét bé rléti szérző dé s mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

16. Té gla s ütca n ü j kéré kpa rta rőlő  é pí té sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

17. Vérti-Brüsh mü fü  a pőlő gé p bészérzé sé 
Elő térjésztő : Gyévié p NKft. 



18. Ké pvisélő -téstü léti félhatalmaza s prőjékt lébőnyőlí ta shőz („Bő bita bő lcső dé bő ví té sé 
Algyő n”) 

19. „Bőra szati bémütatő  pincé é s klübhélyisé g kialakí ta sa Algyő n” cí mü  pa lya zat bényü jta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

20. Féjlészté si térü léték cséréérdő sí té sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

21. Ta jé kőztatő  Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 100 %-ős ő nkőrma nyzati tülajdőnü  
Gyévié p NKft. éllénő rzé sé rő l 
Elő térjésztő : Jégyző  

22. Bélső  éllénő rzé si jélénté s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat iratkézélé sé nék 
cé léllénő rzé sé rő l 
Elő térjésztő : Jégyző   

23. Az Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 60/2011. (II.23.) Kt. hata rőzata nak kijaví ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

24. Béhajthatatlan kő vétélé s kivézété sé rő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

25. Ta jé kőztatő  az ő nkőrma nyzati laka sők ésété bén félhalmőzőtt tartőza sőkrő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

26. Jütalőm kifizété sé az O nkőrma nyzat dőlgőző i ré szé ré 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

27. Ta jé kőztatő  az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt ésémé nyékrő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

28. Egyébék, béjélénté sék 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

 
Za rt ü lé s 

29. Algyő  Park Kft. tagi hitél ü gyé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

30. Inté zmé nyvézétő k téljésí tmé nyé rté kélé sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

31. Algyő , Kasté lykért ü. 62. sz. alatti ü zléthélyisé g ü zéméltété sé nék a tada sa ira nti ké rélém 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

32. Algyő , Bü va r ü. 9. ém. 4. sza m alatti kő ltsé galapü  bé rlaka sra bényü jtőtt pa lya zatők 
élbí ra la sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

33. Tülajdőnré sz va sa rla s az Algyő  1490 hélyrajzi sza mü  ingatlanbő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

34. Algyő , Kasté lykért ü. 61. sz. élada sra félaja nlőtt ingatlan ü gyé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

 
 
 

E rtésí té st kap: 
1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  

3) Iratta r  
 
 

K. m. f 
 

 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző   
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

390/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: A „Gyevitur Kft. 2012. I-III. negyedévi pénzügyi beszámolója” tárgyú 

előterjesztés napirendről történő levétele 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété lévészi napiréndjé rő l a „Gyévitür Kft. 2012. 

I-III. négyédé vi pé nzü gyi bésza mőlő ja” ta rgyü  élő térjészté s mégta rgyala st azzal, hőgy a 
bésza mőlő  mégta rgyala sa ra a Gyévitür Kft. Félü gyélő  Bizőttsa ga vé lémé nyé nék 
ismérété bén kérü ljő n sőr. 

A Ké pvisélő -téstü lét ütasí tja a Gyévitür Kft. ü gyvézétő jé t, hőgy a 2012. décémbér 
17-i téstü léti ü lé sré ké szí tsé élő  a bésza mőlő t a Félü gyélő  Bizőttsa g vé lémé nyé vél 
csatőltan. 
 
 
E rtésí té st kap. 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő 
4. Gyévitür Kft. FEB élnök 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző  
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

391/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési 

gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta a 
Pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 2012. é vi kő ltsé gvété si 
gazda lkőda sa nak I.-III. n. é vi hélyzété rő l” sző lő  élő térjészté st, é s az ala bbiak szérint 
főgadja él, illétvé hagyja jő va : 
 
A Ké pvisélő -téstü lét a 2012. é vi kő ltsé gvété si gazda lkőda sa nak I.-III. négyédé vi  
vé gréhajta sa t 2.237.173 éFt téljésí tétt pé nzfőrgalmi bévé téllél, valamint 1.926.428 éFt 
pé nzfőrgalmi kiada ssal tüdőma sül vészi. 
 
 
 
A hata rőzatőt kapja k: 
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző 
3.) Pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
4.) Iratta r hélybén 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

392/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselő szavazásból történő kizárása 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy az „Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat tülajdőna ban lé vő  ő nkőrma nyzati laka sők bé rlété rő l, a lakbé rék 
mé rté ké rő l sző lő  15/2001. (VIII.4.) O r. réndélét mő dősí ta sa ta rgyü  szavaza sbő l 
szémé lyés é rintéttsé gé ré tékintéttél kiza rja Dr. Rőczkő  Andra s ké pvisélő t. 

 
 
 
E rtésí té st kap: 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Dr. Rőczkó András képvisélő 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

393/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek 

(Gyógyszertár és garázsok) 2013. évi bérleti díja 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt ü lé sé n 
az ő nkőrma nyzati tülajdőnban lé vő  ném laka s cé lü  hélyisé gék (Győ gyszérta r é s 
gara zsők) 2013. é vi bé rléti dí ja ta rgya ban az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété úgy dönt, hőgy az önkőrmányzati 

tülajdőnban lévő ném lakás célú hélyiségék (Gyógyszértár és garázsők) bérléti 
díját, a 2013. évré vőnatkőzóan, az alábbiak szérint határőzza még: 

 
Egé szsé gha z ü. 42. 
Győ gyszérta r (125,1 m2):  53.542,- Ft/hő    428,- Ft/m2 
Gara zsők:      6.960,- Ft/hő  

 
 
Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Dr. Nagy Jüdit Pálma csőpőrtvézétő 
4. Bérlők 
5. Pénzügyi és Adócsőpőrt 
6. Irattár 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

394/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta a 

Pőlga rméstér „Va llalkőza sők ta mőgata sa ra vőnatkőző  réndélét mő dősí ta sa” sző lő  
élő térjészté st, é s az hata rőzatőt hőzta: 
 

1. A Képvisélő-testülét félkéri a hivatalt, hőgy az Algyő Nagyközség Önkőrmányzat 
Képvisélő-téstüléte 39/2012. (XII.07.) önkőrmányzati réndélété a vállalkőzásők 
münkahélytérémtő támőgatásáról szóló 30/2012. (X.05.) önkőrmányzati 
réndélét módősításáról c. réndélétét tájékőztatásül küldjé még a Némzéti 
Féjlésztési Minisztériüm Támőgatásőkat Vizsgáló Irődája számára. 
Félélős: Jühász Zsőlt Féjlésztési csőpőrtvézétő 

2. A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy azőnnali hatállyal történjén még 
münkahélytérémtő támőgatásra irányüló pályázati kiírása. A pályázati félhívás 
mégjéléntétését a téstülét az alábbi médiafélülétékén kéri: 

- Algyő Nagyközség hivatalos honlapja (www.algyo.hu) 
- Algyői Hírmőndó 
- Algyő és térségé „Jüra” Ipari Park és Téchnőlógiai Közpőnt honlapja 

(www.algyoiparipark.hu) 
A Ké pvisélő -téstü lét ké ri a hivatalt, hőgy a pa lya zati félhí va srő l é rtésü ljő n az 
algyő i va llalkőző i kő r é s az Algyő i Va llalkőző i Klasztér. 
Félélő s: Jüha sz Zsőlt Féjlészté si csőpőrtvézétő  

3. A Képvisélő-téstülét félhívja a Pénzügyi és adócsőpőrt vézétőt, hőgy az átménéti 
gazdálkődásról szóló réndélétbén áthúzódó élőirányzatként, a 2013. évi 
költségvétés élfőgadása élőtti félhasználással szérépéltéssé a Vállalkőzás 
támőgatása élőirányzatőt. 

 
A hata rőzatőt kapja k: 
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző 
3.) Féjlésztési csőpőrtvézétő 
4.) Pénzügyi csőpőrtvézétő 
5.) Irattár 

 
 

K. m. f 
 

 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 

http://www.algyo.hu/
http://www.algyoiparipark.hu/
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Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

395/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 

koncepciója 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő téstü lété a 2012. nővémbér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak 2013. é vi 
kő ltsé gvété si kőncépciő ja” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1./ Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. é vi kő ltsé gvété si kőncépciő  sőra n az 
ala bbi alapvétő  cé lkitü zé sékét vészi figyélémbé:  
 
a) A szémé lyi jüttata sőkna l 5%-ős égysé gés alapbé rén félü li bé rjüttata sőn kí vü l, 
(amély ném é pü lhét bélé az alapbé rbé, kiza rő lag 2013. é vré vőnatkőzhat) ném 
haladhatja k még a 2012. é vi égyszéri kiada sőkkal é s szérkézéti va ltőztata sőkkal szintré 
hőza sőkkal kőrriga lt bé rtő mégét (kő téléző  sőrős élő rélé pé sék, jübiléümi jütalmak, 
fénntartő i dő nté sék, jőgszaba lyi va ltőza sők). 
 
b) A Képvisélő-téstülét szükségésnék látja az önkőrmányzat fénntartásában működő 
intézményék 2013. évi költségvétés térvézétébén a kiadási élőirányzatők kialakítása 
sőrán az intézményi réndszér félülvizsgálatát, szőlgáltatás-szérvézés tővábbi 
raciőnalizálását. Kiéméltén Falüház, Könyvtár és Tájház illétvé GYEVITUR Kft. szérvézéti 
kérétéinék félülvizsgálata. 
 
c) Az inté zmé nyék dőlőgi kiada sai térvézé sé né l a 2012. é vi élő ira nyzat mé rté ké n 
bélü l kéll sza mőlni, kiza rő lag a kő zü zémi dí jak, é lélmiszér- é s győ gyszérbészérzé sékné l  
térvézhétő  5 %-ős nő vékédé s. Indőkőlt a ltala nős mü kő dé si tartalé k ké pzé sé a nő vékvő  
énérgia a rak fédézété ré. Az inté zmé nyék dőlőgi kiada sainak 5%-a t za rőlni kéll. 
 
d) A kő ltsé gvété si ta mőgata sők, alapők é s pé nzészkő za tada sők féjézétné l, a 2013. 
é vbén is indőkőlt té télékné l a 2012. é vi kő ltsé gvété si élő ira nyzattal kéll sza mőlni, 
féladatélmarada s ésété n ara nyős cső kkénté ssél.  
A civil szérvézéték ta mőgata sa ra, csak az O nkőrma nyzat a ltal kikü ldő tt nyőmtatva ny 
kitő lté sé vél léhét pa lya zni, azőn léhét jélézni a ta mőgata si igé nyékét, kiza rő lag csak a 
béjégyzétt, bí rő sa gi nyilva ntarta sba vétt civil szérvézétéknék. 
 
e) A féjlészté si kiada sőkat az élnyért pa lya zatők ésété bén téljés ő sszéggél, a 
bényü jtőtt, dé élbí ra la s alatt lé vő  pa lya zatők ésété bén csak ő nérő  mégké pzé sé vél 
indőkőlt térvézni.  
A féjlészté si kőncépciő  a ltal élfőgadőtt, é s szü ksé gésnék la tőtt bérüha za sők, főntőssa gi 
sőrréndjé nék figyélémbévé télé vél a kő ltsé gvété s ké szí té sé ig, azők kő ltsé gvőnzata t még 
kéll hata rőzni, a raja nlatők mégké ré sé vél.  
A bérüha za sők jő va hagya sa val égyidéjü lég mégté rü lé si sza mí ta sőkat kéll vé gézni, illétvé 
bé kéll mütatni az ü zéméltété s bécsü lt kő ltsé géit. 



Fél kéll a llí tani a jéléntő sébb bérüha za sők, valamint a pa lya zatők főntőssa ga nak 
sőrréndjé t.  
A 2013. é vi bérüha za si é s féjlészté si féladatők a kő zé pta vü  gazdasa gi prőgram, valamint 
a Ké pvisélő -téstü lét a ltal élfőgadőtt féjlészté si ira nyők figyélémbévé télé vél a kő vétkéző k: 
 

Bérüha za s ő ssz. Saja t főrra s Pa lya zati é s égyé b főrra s 

1. Fürdő öltöző építés  300.000 eFt  150.000 eFt  150.000 eFt 
2. Szabadidő közp.szálló  250.000 eFt  125.000 eFt  125.000 eFt 
3. Szabadidő közp. kőnyha  200.000 eFt  200.000 eFt 
4. Fürdő félnőtt élménymédéncé 400.000 eFt  400.000 eFt 
5. Szab.közp.víz-és szénnyvízélvéz    50.000 eFt     50.000 eFt 
6. Béltérüléti ütak félújítása     80.000 eFt     80.000 eFt 
7. Járdaprőgram      50.000 eFt     50.000 eFt 
8. Témétő rékőnstrükció     20.000 eFt     20.000 eFt 
9. Témplőm élőtti Park      50.000 eFt     50.000 eFt 
10. Dny-i lakótérülét közmű     50.000 eFt     33.500 eFt     16.500 eFt 
11. Történélmi Járműpark  255.000 eFt     15.000 eFt  240.000 eFt 
12. Bartók Béla ü. rékőnstrükció    50.000 eFt     50.000 eFt 
13. Geotermikus energia pály.önérő 500.000 eFt  100.000 eFt  400.000 eFt 
14. Köztéri szőbrők élhélyéz.    20.000 eFt 
15. Méglévő játszótérék és fitnész- 

park észközféjlésztésé    20.000 eFt 
16. Elárüsítóhély kialakítás   -  

O SSZESEN:   2.295.000 éFt  1.323.500 éFt  931.500 éFt 
 
A kő ltsé gvété s ő sszéa llí ta sa ig szü ksé gés pa lya zati mégvalő sí ta si ü témtérv ké szí té sé 
(kő ltsé gvété s ta jé kőztatő  ta bla). 
 
f) Szü ksé gés figyélémmél kí sé rni a Kőrma ny O nkőrma nyzati térvéit, az 
adő ssa gkőnszőlida ciő ra vőnatkőző an.  
A kő ltsé gvété sbén a kő tvé ny, tő rlésztő  ré szlété t é s kamat ő sszégé t bé kéll térvézni. Ném 
la tszik indőkőltnak adő ssa gréndézé si tartalé k lé tréhőza sa.  
 
g) Indőkőlt Tartalé kők ké pzé sé az ala bbi jőgcí mékén, a 2012. é vi Kő ltsé gvété sbén 
széréplő  nagysa gréndbén. 
 

 A ltala nős mü kő dé si tartalé k 
 Adő kőcka zati tartalé k 
 Féjlészté si tartalé k 
 Pa lya zati saja t érő  alapők 
 Ingatlanfőrgalmaza si Alap 
 Bérüha za s élő ké szí té si Alap 
 Va llalkőza sők ta mőgata si Alap 

 
h) Inté zmé nyvézétő kkél, é s ü gyvézétő kkél  szémbéni élva ra sők: 

 A féladatélla ta shőz ki kéll alakí tani a kő vétélmé nyréndszért is, 
féladatmütatő k, minő sé gi ménnyisé gi féladatmütatő k, lé tsza m é s 
kő ltsé gnőrma k méghata rőza sa. 

 Még kéll hata rőzni az adőtt féladat élvé gzé sé nék kő ltsé gigé nyé t, illétvé 
lé tsza mszü ksé glété t. 



 Fél kéll ta rni a saja t bévé télék szérzé sé nék léhétő sé gé t, aminék biztősí tani 
kéll, hőgy az é v kő zbén félmérü lő  réndkí vü li hélyzétbő l adő dő  főrra shia ny 
fédézété mégtérémtő djé k. 

 
i) Indőkőlt a kő ltsé gvété sig élké szí téni az ingatlanhasznősí ta si kőncépciő t, ahől fél 
kéll mé rni az O nkőrma nyzat tülajdőna ban lé vő  ala bbiakban félsőrőlt ném haszna lt 
ingatlanőkat, é s még kéll hata rőzni azők hasznősí ta si mő dja t, fünkciő ja t.  
 1.) Fazékas ü. 51. (Kő ntő s ha z) 
 2.) Kasté lykért ü. 16. (vőlt Gyévié p téléphély) 
 3.) Fazékas ü. 48. (vőlt Ví zmü  télép) 

4.) Ra kő czi télépi vőlt TSZ kő zpőnt 
 5.) Kasté lykért ü. 59. (Féhé r iskőla) 
 6.) Kasté lykért ü. 60. (Sa rga iskőla) 
 7.) Kősa rfőnő  ü. 16. (Ző ld Iskőla) 
 
j) A Kő ltsé gvété s ké szí té sé ig  félü l kéll vizsga lni az ü zéméltété sré a tadőtt vagyőn 
kézélé sé t, valamint  azzal égyü tt a t kéll tékinténi az ü zéméltété si szérző dé sékét is.  
 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Aljégyző  
4./ Pé nzü gyi- é s Adő csőpőrt vézétő  
5./ Inté zmé nyvézétő k 
6./ Féjlészté si csőpőrt 
7./ Télépü lé sü zéméltété si csőpőrt 
8./ Gazdasa gi ta rsasa gők ü gyvézétő i 
9./ Iratta r 
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396/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy 
mégva ltőztatja élfőgadőtt napiréndjé sőrréndjé t é s tékintéttél az Algyő i Spőrtkő r 
ké pvisélő jé Taka cs Zőlta n jélénlé té ré, az „Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak 2013. 
é vi kő ltsé gvété si kőncépciő ja” ta rgyü  élő térjészté s mégta rgyala sa t kő vétő én hőzza még 
dő nté sé t „Algyő i Spőrtkő r sza ma ra ő nré sz biztősí ta sa csapatspőrt pa lya zatőkhőz” 
ü gybén. 
 
 
E rtésí té st kap: 

1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző 
3.) Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
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Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

397/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Sportkör számára önrész biztosítása csapatsport pályázatokhoz 

 
HATÁROZAT 

 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt téstü léti 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az „Algyő i Spőrtkő r sza ma ra ő nré sz 
biztősí ta sa csapatspőrt pa lya zatőkhőz” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 

 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété biztősí tja az 1 350 263 Ft ő nré szt (ké zilabda 
üta npő tla s névélé sré 508 591 Ft, labdarü ga s üta npő tla s névélé sré 841 672 Ft) az 
Algyő i Spőrtkő r sza ma ra a la tva ny- é s csapatspőrtők ta mőgata sa ra bényü jtőtt é s 
élnyért pa lya zat mégvalő sí ta sa hőz az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat 
térhé ré. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a jégyző t, hőgy a 2012. é vi kő ltsé gvété sbé a ta mőgata s 
ő sszégé t é pí tsé bé. 

 

 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Algyő i Spőrtkő r 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s adő  csőpőrt 
6. Iratta r 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 

 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

398/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy:  Mezőőrök 2012. évi beszámolója 
 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Méző ő rő k 2012. é vi bésza mőlő ja ” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 

 

A Ké pvisélő -téstü lét a méző ő rő k 2012. é vi münka ja rő l sző lő  bésza mőlő t élfőgadja 
azzal, hőgy a méző ő rő k tőva bbra is mindén é vbén ké szí tsénék bésza mőlő t münka jükrő l, 
valamint félhí vja a figyélmét a münkakő ri léí ra sban rő gzí tétt féladatők maradé ktalan 
élla ta sa ra. 

 
 
A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf  pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Vida cs Sa ndőr méző ő r 
4. Jüha sz Miha ly méző ő r 
5. U zéméltété si csőpőrt 
6. Iratta r 
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399/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend sorrendjének megváltoztatása 
 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy 
mégva ltőztatja élfőgadőtt napiréndjé sőrréndjé t é s a „Méző ő rő k 2012. é vi bésza mőlő ja” 
ta rgyü  élő térjészté s mégta rgyala sa t kő vétő én hőzza még dő nté sé t a kő zbészérzé si 
tő rvé ny hata lya ala  ném tartőző  2012. é vi aja nlatké ré sékrő l ké szü lt ta jé kőztatő rő l. 
 
 
E rtésí té st kap: 

1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző 
3.) Irattár  
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400/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 2012. évi 

ajánlatkérésekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt téstü léti 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta jé kőztata s a kő zbészérzé si tő rvé ny 
hata lya ala  ném tartőző  2012. é vi aja nlatké ré sékrő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
dő nté st hőzza: 
 

1.) Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété tüdőmásül vészi a tájékőztatást. 
 

2.) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy az élőtérjésztés szérinti hirdétmény 
nélküli, illétvé a közbészérzési éljárás nélküli ajánlatkérésékről készült 
tájékőztató táblázatőkat jéléntéssé még Algyő Nagyközség hivatalős hőnlapján 
(www.algyo.hu). 
 

3.) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy az élőtérjésztés szérinti „Hirdétmény 
nélküli tárgyalásős éljárásők” táblázat „Bőrbála fürdő bővítésénék térvézésé” c. 
sőrában kérüljön pőntősításra a bészérzés tárgya. 
Félélő s: Jüha sz Zsőlt 

 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. U zéméltété si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s adő  csőpőrt 
6. Iratta r 
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401/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület bérleti szerződés módosítása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
„Algyő i Falüvé dő  Pőlga rő r Egyésü lét bé rléti szérző dé s mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t 
é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1.) Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét az élő térjészté st élfőgadja, a bé rléti 
szérző dé s 4. pőntja ban főglaltakat mő dősí tja jélén hata rőzat 2) pőntja ban 
főglaltak szérint. 
 

2.)  
4.1. Szérző dő  félék méga llapődnak abban, hőgy Bé rlő  a bé rlémé ny haszna lata é rt 
bé rléti dí jat ném fizét, az a ltala élfőgyasztőtt kő zü zémi szőlga ltata sők kő ltsé gé nék 
mégté rí té sé héz é vés 20.000 Ft fix ő sszéggél hőzza ja rül, amélyét kő télés 
mégfizétni sza mla élléné bén Bé rbéadő  ré szé ré azzal, hőgy a Ké pvisélő -téstü lét 
jőgősült mindén é vbén félü lvizsga lni a fizéténdő  ő sszég mé rté ké t. 
4.2. Az ingatlanban jélén bé rléti szérző dé s ala í ra sakőr kiza rő lag Bé rlő  haszna l égy 
tantérmét, illétvé a szőcia lis kő ző s hélyisé gékét. Mivél az é pü lét ő na llő  
főgyaszta smé rő  ő ra kkal réndélkézik, í gy Bé rlő  tévé kénysé gé vél félmérü lő  
kő zü zémi kő ltsé gékét a szőlga ltatő k kő zvétlénü l mé rik. A főgyaszta smé rő  ő ra k 
tőva bbra is Bé rbéadő  névé n maradnak. Ezé rt a bé rlémé ny kő zü zémi sza mla i 
Bé rbéadő hőz é rkéznék.  

 

3.) A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a pőlga rméstért, hőgy ézén hata rőzat 2) pőntja ban 
főglalt félté télékkél mő dősí tsa az Algyő i Falüvé dő  Pőlga rő r Egyésü léttél kőra bban 
hata rőzatlan idő ré kő tő tt bé rléti szérző dé sé t. 

 

Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. U zéméltété si csőpőrt 
4. Adő  é s Pé nzü gyi csőpőrt 
5. Algyő i Falüvé dő  Pőlga rő r Egyésü lét 
6. Iratta r 

 

K. m. f 
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402/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői Lövész Egyesület bérleti szerződés módosítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő i 
Lő vé sz Egyésü lét bé rléti szérző dé s mő dősí ta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta: 
 

1) Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét az élő térjészté st élfőgadja, a bé rléti szérző dé s 4. 
pőntja ban főglaltakat mő dősí tja jélén hata rőzat 2) pőntja ban főglaltak szérint. 

 

2)  
4.1. Szérző dő  félék méga llapődnak abban, hőgy Bé rlő  a bé rlémé ny haszna lata é rt 
bé rléti dí jat ném fizét, az a ltala élfőgyasztőtt kő zü zémi szőlga ltata sők kő ltsé gé nék 
mégté rí té sé héz 6.000 Ft é vi fix ő sszéggél hőzza ja rül, amélyét kő télés mégfizétni 
sza mla élléné bén Bé rbéadő  ré szé ré azzal, hőgy a Ké pvisélő -téstü lét jőgősült mindén 
é vbén félü lvizsga lni a fizéténdő  ő sszég mé rté ké t. 
4.2. Az ingatlanban jélén bé rléti szérző dé s ala í ra sakőr kiza rő lag Bé rlő  haszna l égy 
tantérmét, illétvé a szőcia lis kő ző s hélyisé gékét. Mivél az é pü lét ő na llő  
főgyaszta smé rő  ő ra kkal réndélkézik, í gy Bé rlő  tévé kénysé gé vél félmérü lő  kő zü zémi 
kő ltsé gékét a szőlga ltatő k kő zvétlénü l mé rik. A főgyaszta smé rő  ő ra k tőva bbra is 
Bé rbéadő  névé n maradnak. Ezé rt a bé rlémé ny kő zü zémi sza mla i Bé rbéadő hőz 
é rkéznék.  

 

3) A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a pőlga rméstért, hőgy jélén hata rőzat 2) pőntja ban 
főglalt félté télékkél mő dősí tsa az Algyő i Lő vé sz Egyésü léttél kőra bban hata rőzatlan 
idő ré kő tő tt bé rléti szérző dé sé t. 

 

4) A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a hivatal U zéméltété si csőpőrtja t, hőgy az Algyő i Lő vé sz 
Egyésü lét té nylégés kő zü zémi főgyaszta sa nak mé ré sé é rdéké bén gőndőskődjőn 
almé rő ő ra k félszéréltété sé rő l. 
Félélő s: Frő man Ga bőr 

 

Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. U zéméltété si csőpőrt 
4. Adő  é s Pé nzü gyi csőpőrt 
5. Algyő i Lő vé sz Egyésü lét 
6. Iratta r 
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ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

403/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy:  Téglás utcán új kerékpártároló építése 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2012. nővémbér 28.-i napja n tartőtt 
téstü léti ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Té gla s ütca n ü j 
kéré kpa rta rőlő  é pí té sé” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét az élő térjészté sbén léí rt ü j kéré kpa r ta rőlő  I. ü témbén 
tő rté nő  ~49 m2-és ré szé nék a tétő fédé ssél tő rté nő  kialakí ta sa t ta mőgatja 
mégvalő sí tani, a Té gla s ütca é s a Kősa rfőnő  ütca kérésztéző dé sé bén tala lhatő  
„Faha z” ső rő ző  vőlt kérthélyisé gé hélyé n. A mégvalő sí ta shőz biztősí tja a brüttő  
2.300.000,-Ft-őt az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré.  

2. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri a Féjlészté si csőpőrtőt, hőgy az élké szü lt kéré kpa r ta rőlő  
haszna lata sőra n mé rjé fél annak igé nyé t, hőgy szü ksé gés é az élő térjészté sbén 
léí rtakőn tü l tőva bbi kéré kpa r ta rőlő k léfédé sé. Aménnyibén igén ü gy arrő l 
ta jé kőztassa a Ké pvisélő -téstü létét. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri a hivatal Féjlészté si csőpőrtja t, hőgy a mégvalő sí ta shőz 
ké rjén bé ha rőm va llalkőző tő l aja nlatőt é s a légkédvéző bb aja nlatőt adő val kő sső n 
szérző dé st. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a mégvalő sí ta shőz szü ksé gés 
inté zkédé sék mégté télé ré. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l végyé 
figyélémbé az 1. pőntban főglaltakat.  

 
Errő l é rtésí té st kap: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s adő  csőpőrt 
5. Iratta r 
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 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
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404/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Verti-Brush műfű ápológép beszerzése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévié p NKft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét mégta rgyalta a Gyévitür Kft. ü gyvézétő jé „Vérti-Brüsh mü fü  a pőlő gé p 
bészérzé sé” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété jóváhagyja a Vérti-Brüsh gép bészérzését 
az ajánlatnak mégfélélőén. 

2. A Képvisélő-téstülét a Gyéviép NKft. részére 1.700.000 Ft féjlésztési célú 
tőkétartalékőt biztősít a Vérti-Brüsh gép mégvásárlására az Általánős Féjlésztési 
Tartalék Előirányzat térhéré. 

3. A Képvisélő-téstülét félkéri a Gyéviép NKft. ügyvézétőjét, hőgy a Jőgi és Ügyréndi 
Bizőttság ségítségévél vizsgálja még a műfű ápőlógép bérbéadásának léhétőségét. 

 
 
Errő l é rtésü l: 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Gyéviép NKft. ügyvézétő 
4. Pénzügyi és adócsőpőrt 
5. Irattár 
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405/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselő-testületi felhatalmazás projekt lebonyolításához („Bóbita 

bölcsőde bővítése Algyőn”) 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Ké pvisélő -téstü léti félhatalmaza s prőjékt lébőnyőlí ta sa hőz 
(„Bő bita bő lcső dé bő ví té sé Algyő n”)” cí mü  élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt 
hőzza: 

 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété félhatalmaza st ad arra, hőgy Algyő  

Nagykő zsé g O nkőrma nyzata a ltal bényü jtőtt „Bő bita bő lcső dé bő ví té sé Algyő n” cí mü  
pa lya zat lébőnyőlí ta sa ban a Pőlga rméstéri Hivatal alkalmazőttai is ré szt végyénék.  

 

2. Félkéri a Pőlgárméstért, hőgy a pályázat sikérés lébőnyőlításáhőz szükségés 
váltőzás-béjéléntést tégyé még a közréműködő szérvézét félé. 

 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3./ Féjlészté si Csőpőrt 
4./ Iratta r 
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406/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: „Borászati bemutató pince és klubhelyiség kialakítása Algyőn” című 

pályázat benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Bőra szati bémütatő  pincé é s klübhélyisé g kialakí ta sa 
Algyő n” cí mü  pa lya zat bényü jta sa ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  
hata rőzatőt hőzza: 

 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy az Eürő pai Méző gazdasa gi 
Vidé kféjlészté si Alapbő l a falümégü jí ta sra é s –féjlészté sré LEADER Hélyi Akciő csőpőrtők 
kő zrémü kő dé sé vél 2012-tő l igé nybé véhétő  ta mőgata sők ré szlétés félté téléirő l sző lő  
102/2012.(X.1.) VM réndélét 1. cé ltérü lét félhí va sa ra „Bőra szati bémütatő  pincé é s 
klübhélyisé g kialakí ta sa Algyő n” cí mmél bényü jtandő  pa lya zat pőzití v élbí ra la sa ésété n a 
prőjékt az Algyő , Kasté lykért ü. 44. sz. (hrsz. 983) alatt lé vő  é pü létbén a térvézétt 
bérüha za snak mégfélélő én, égy ü témbén valő süljőn még.  
A térvézétt bérüha za s:  

- az épülét pincészintjébén lévő pincé átalakításával (födémrész mégémélésé, 
vízszigétélés) 39 m2-es borospince kiépítésé 

- a földszinti rész átalakítással érintétt alaptérülété 148,22 m2, ébből: 
- a pincé fölötti épülétrészbén gyógynövény bémütatótér (47,84 m2), 

bőrászati bémütatótér (35,10 m2), szőciális blőkk (4,74 m2) kialakítása 
- az épülét béjárata élőtt 48,58 m2-és fédétt téraszt kialakítása.  

 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3./ Féjlészté si Csőpőrt 
4./ Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5./ Iratta r 
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407/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: „Borászati bemutató pince és klubhelyiség kialakítása Algyőn” című 

pályázat benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „Bőra szati bémütatő  pincé é s klübhélyisé g kialakí ta sa 
Algyő n” cí mü  pa lya zat bényü jta sa ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  
hata rőzatőt hőzza: 

 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER 

Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet 1. célterület felhívására „Borászati 

bemutató pince és klubhelyiség kialakítása Algyőn” című pályázat benyújtását. A projekt 

az Algyő, Kastélykert u. 44. sz. (hrsz. 983) alatt lévő épületben valósulna meg. 

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

3.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén 

gondoskodjon az elnyert támogatási összeg költségvetési rendeletbe történő beépítéséről. 

 
 
Errő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3./ Féjlészté si Csőpőrt 
4./ Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5./ Iratta r 
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408/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 100%-os 

tulajdonú GYEVIÉP Kft. ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő  téstü lété mégta rgyalta a Jégyző  
„Bélső  éllénő rzé si jélénté s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 100%-ős tülajdőnü  
GYEVIE P Kft. éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az abban léí rt méga llapí ta sőkat 
élfőgadja. 
 
 
 
E rtésí té st kapnak: 
1./Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./Szégédi Kisté rsé g- é s Gazdasa gféjlészté si Tana csadő  é s Szőlga ltatő  Kht. 
4./Pé nzü gyi Csőpőrt 
5./Katőna Antal GYEVIE P Kft. ü gyvézétő  igazgatő ja 
6./Iratta r 
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409/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 

iratkezelésének célellenőrzéséről 
 

 
HATÁROZAT 

 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n 
tartőtt ü lé sé n mégta rgyalta dr. Varga Ildikő  jégyző  „Bélső  éllénő rzé si jélénté s Algyő  
Nagykő zsé g O nkőrma nyzat iratkézélé sé nék cé léllénő rzé sé rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s 
az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 

1.) A Képvisélő-téstülét az Algyő Nagyközség iratkézéléséről készült bélső éllénőri 
jéléntést, az abban főglaltakat, tüdőmásül vészi. 

2.) A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, hőgy a szabályzatőt a jőgszabályban 
főglaltaknak mégfélélőén, a szérvézéti és a szémélyi váltőzásőkat figyélémbé 
vévé, módősítsa. 
Félélős: Jégyző 
Határidő: 2013. janüár 

3.) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatal Igazgatási csőpőrtját, hőgy – kapacitásának 
függvényébén - kézdjé még a féléslégéssé vált irattári iratanyag réndszérés 
séléjtézését. 
Félélős: Aljégyző 
 
 

Errő l é rtésí té st kap: 
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző 
3.) Szégédi Kistérség- és Gazdaságféjlésztési Tanácsadó és Szőlgáltató NKft. 
4.) Igazgatási és Szőciális csőpőrt 
5.) Irattár 
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ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

410/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 60/2012. (II.23.) Kt. 

határozatának kijavítása 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napján mégtartőtt 
ülésén mégtárgyalta a Pőlgárméstér „Az Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 60/2012. 
(II.23.) Kt. határőzatának kijavítása” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt 
hozta. 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét a 60/2012. (II.23.) Kt. hata rőzata t a 2. pőntban főglaltak szérint 

kijaví tja. 
2. 1./ Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Magyar A llam tülajdőnjőga ban a llő , 

Algyő , Kikélét ü. 4. sz. alatti (Ré gi ví zmü ) a llami vagyőn ingyénés tülajdőnba ada sa t 
igé nyli. 
2./ A Ké pvisélő -téstü lét nyilatkőzik, hőgy az O nkőrma nyzat va llalja a tülajdőnba 
ada s é rdéké bén félmérü lő  kő ltsé gékét. 
3./ A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Jégyző t, hőgy az a llami vagyőn ingyénés 
a trüha za sa hőz szü ksé gés élja ra st indí tsa él. 
4./ A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a vagyőna trüha za shőz 
szü ksé gés méga llapőda s ala í ra sa ra, é s félhí vja arra, hőgy inté zkédjén az ingatlan-
nyilva ntarta sban tő rté nő  a tvézété sé ira nt. 

 
 
Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Dr. Nagy Jüdit Pa lma csőpőrtvézétő  
4. Iratta r 
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411/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy:  Behajthatatlan követelés kivezetése 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

„Béhajthatatlan kő vétélé s kivézété sé” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzta: 

 

1.) Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az élő térjészté sbén émlí tétt 91.200 Ft ő sszégü  
kő vétélé st béhajthatatlannak nyilva ní tja. 

2.) A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Pé nzü gyi csőpőrtőt, hőgy a béhajthatatlan 
kő vétélé st a sza mvitéli szaba lyőknak mégfélélő én a nyilva ntarta sbő l vézéssé ki. 

 
 
Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Adó és Pénzügyi csőpőrt 
4. Irattár 
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412/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati lakások esetében felhalmozott 

tartozásokról 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő téstü lété a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf Pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  az ő nkőrma nyzati laka sők 
ésété bén félhalmőzőtt tartőza sőkrő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a tájékőztatót tüdőmásül vészi. 
2. A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, hőgy tégyé még a szükségés intézkédést a 

bérléti díj tartőzásők béhajtása, illétvé a hátralékős bérlők bérléti jőgviszőnyának a 
félmőndása érdékébén. 
Határidő: Főlyamatős 
Félélős: Jégyző 

3. A Képvisélő-téstülét 2013. márciüsi Képvisélő-téstüléti ülésré újra tájékőztatást kér 
az önkőrmányzati lakásők ésétébén félhalmőzőtt tartőzásőkról. 
Félélős: Pénzügyi csőpőrtvézétő 

4. A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy végyé fél valaménnyi – a bérlakásőkat 
érintő – közszőlgáltatóval a kapcsőlatőt, és mint az önkőrmányzati lakásők 
tülajdőnősa kérjé értésítés küldését mindén ésétbén, amikőr a lakásők bérlőinék 
közüzemi tartozása merül fel. 
Félélős: Aljégyző 

5. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy a 2012. nővémbér 30-át kövétőén mégkötött bérléti 
szérződésék égészüljénék ki azzal, hőgy a lakásőkban, kizárólag az önkőrmányzat, 
mint tülajdőnős, éngédélyévél van léhétőség állattartásra. 
Félélős: Aljégyző 

6. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy a lakásők jélénlégi bérlői értésüljénék a téstülét 
vőnatkőzó döntéséről. 
Félélős: Aljégyző 

 
Errő l é rtésü l: 

1.) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2.) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3.) Angyal Zsőlt aljégyző  
4.) Dr. Nagy Jüdit Pa lma csőpőrtvézétő  
5.) Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6.) Iratta r 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
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KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

413/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. által üzemeltetett konyha jövőbeni működésére javaslat 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét a 2012. nővémbér 28. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Gyévitür Kft ü gyvézétő jé „Gyévitür Kft. a ltal ü zéméltététt kőnyha 
jő vő béni mü kő dé sé ré javaslat” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 

1. A Képvisélő-téstülét 600 adagős kőnyha kialakítását támőgatja a Gyevitur Kft. 
jélénlég is működő kőnyhája hélyén.  

2. A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatal Féjlésztési csőpőrtvézétőjét és a Gyévitür Kft 
ügyvézétőjét a konyha félújítás és bővítés kivitéli térvéi élkészítéséré vőnatkőzó 
közbészérzési éljárás kiírására. 

3. A Képvisélő-téstülét kinyilvánítja szándékát, hőgy a közbészérzési éljárás téljés 
költségét a Szabadidőközpőnt 600 adagős kőnyha bővítésé előirányzat térhéré 
biztősítja. 

 
 
 
 
 
 

E rtésí té st kap: 
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Néméthné Vida Zsüzsanna alpőlgárméstér 
4. Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő 
5. Féjlésztési csőpőrtvézétő 
6. Pénzügyi és Adócsőpőrt vézétő 
7. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
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Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

414/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy:  GYEVITUR Kft termál alapú távhőellátás ügye 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta a Pőlga rméstér „GYEVITUR 
Kft térma l alapü  ta vhő élla ta s ü gyé” ta rgyban ké szü lt élő térjészté sé t tüdőma sül vétté é s 
az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a jélénlégi brüttó 2.707 Ft/GJ hőszőlgáltatási 

díjat az infláció mértékévél (4,5 %) kívánja növélni a 2013. janüár 1-től kézdődőén.  
 

2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété félhí vja a GYEVITUR Kft ü gyvézétő jé t, mint 
Bőrba la Fü rdő  hő kő zpőntja nak ü zéméltétő jé t, hőgy 2013 é vré a ké pvisélő -téstü lét 
dő nté sé t tartalmaző  égyédi hő szőlga ltata si szérző dé st mő dősí tsőn a ta vvézété kén 
élla tőtt lé tésí tmé nyék fénntartő ja val é s ü zéméltétő jé vél. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a GYEVITUR Kft ü gyvézétő jé nék figyélmé t, hőgy a 
ta vhő szőlga ltata sra főrdí tőtt kő ltsé géivél mindén é vbén égy alkalőmmal, kő télés 
élsza mőlni, az ésétlégés va ltőztata sőkra javaslatőt ténni. 

 
A hata rőzatrő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. U zéméltété si csőpőrt 
4. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
5. Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla Igazgatő ja 
6. Gyévié p NKft. ü gyvézétő  
7. Iratta r 
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415/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Fejlesztési területek csereerdősítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2012. széptémbér 26. napja n tartőtt 
téstü léti ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Féjlészté si térü léték 
cséréérdő sí té sé” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét az élő térjészté sbén léí rt cséréérdő sí té st ill. az érdő télépí té st 

ta mőgatja az Algyő  01231/4, 01221/1, 01221/2, 01221/4, 01221/5, 01221/6, 
01221/7, 01221/8, 01221/9, 01221/10, 01221/11, 01221/12, 01221/16 hélyrajzi 
sza mők a ltal é rintétt térü létékén, valamint biztősí tja a mégvalő sí ta shőz szü ksé gés 
tőva bbi 2.000.000,-Ft-őt az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a mégvalő sí ta shőz szü ksé gés 
inté zkédé sék mégté télé ré. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l végyé 
figyélémbé az 1. pőntban főglaltakat.  

 

Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s adő  csőpőrt 
5. Iratta r 
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 Hérczég Jő zséf sk.      Dr. Varga Ildikő  sk. 
   pőlga rméstér       jégyző   
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2012. nővémbér 28. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
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416/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy:  Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő  téstü lété mégta rgyalta a 
Pőlga rméstér „Jütalőm kifizété sé az O nkőrma nyzat dőlgőző i ré szé ré” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az abban főglaltakkal égyété rt. 

 

1) Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő  téstü lété kő sző ni az O nkőrma nyzat é s az 
Inté zmé nyék dőlgőző inak égé sz é vés münka ja t, é s énnék élisméré séké nt jütalőm 
kifizété sé t tartja szü ksé gésnék. 
 

2) Az A ltala nős Mü kő dé si Tartalé k é s az Inté zmé nyi saja t kő ltsé gvété s szémé lyi 
jüttata sők térhé ré lé tsza m é s bé rtő még ara nya ban az ala bbi brüttő  ő sszégék 
kérü ljénék szé tőszta sra: 

Algyő i A ltala nős Iskőla:     6.509.700,-Ft 
 Algyő i Falüha z, Kő nyvta r é s Ta jha z:   1.317.600,-Ft 
 Egyésí tétt Szőcia lis Inté zmé ny:    2.951.254,-Ft 
 Pőlga rméstéri Hivatal:     6.496.821,-Ft 
 Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata:      330.250,-Ft 
 Sziva rva ny O vőda:      4.417.300,-Ft 
 

3) Az inté zmé nyékbén főglalkőztatőtt kő zalkalmazőttak ésété bén az inté zmé nyvézétő , 
a hivatal dőlgőző i ésété bén a jégyző , az alpőlga rméstér é s a méző ő rő k tékintété bén a 
pőlga rméstér dő nt a jütalmaza s mé rté ké rő l. 
 

4) A différéncia la s ira nyélvéi, hőgy mindén dőlgőző  1 havi brüttő  bé ré nék légala bb 
50%-a t kapja jütalőmké nt, aménnyibén ma r légala bb 6 hő napja dőlgőző ja az 
O nkőrma nyzatnak. Figyélémbé kéll vénni tőva bba  a dőlgőző  münkatéljésí tmé nyé t, 
é s a münkaviszőnyban tő ltő tt idő t. 
 

5) Az intézményvézétők és a jégyző ésétébén a pőlgárméstér dönt a jütalmazás 
mértékéről. 
 

6) A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a jégyző t, hőgy a 2-és pőntban méghata rőzőtt ő sszégékét 
végyé figyélémbé a kő ltsé gvété s mő dősí ta sakőr. 
 

7) A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a jégyző t, a pőlga rméstért, az inté zmé nyvézétő két a 
jütalőm kifizété sé héz szü ksé gés inté zkédé sék mégté télé ré. 
 

E rtésí té st kapnak: 
1./Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./Kőva cs Erika adő - é s pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
4./ Inté zmé nyvézétő k 
5./Iratta r 
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417/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2012. nővémbér 28-i ü lé sé n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér élő térjészté sé t az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt főntősabb 
ésémé nyékrő l, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 

 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét tüdőma sül vészi é s élfőgadja az élő ző  ü lé s ő ta tő rté nt főntősabb 

ésémé nyékrő l sző lő  ta jé kőztatő t. 
 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 
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428/2012.(XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2012. december havi Képviselő-testületi időpontjának elfogadása 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy sőrőn kő vétkéző  téstü léti 
ü lé sé nék idő pőntja 2012. décémbér 17. hé tfő . 

 
 
 
 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Iratta r 
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