
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
1/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: 2012. január 25-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Napirend előtti felszólalás zárt ülés keretében 

Ballai Ferenc AKTV Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója 
 
Nyílt ülés  
1. Kezességvállalás a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság pályázatához  
2. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési vitaanyaga 
3. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. 

(II.28.) Ör. módosítása (VI.) 
4. GYEVIÉP NKft. 2012 évi üzleti terve 
5. Algyő, Kastélykert u. 51. szám alatti ingatlan hasznosítása 
6. GYEVITUR Kft. 2012 évi üzleti terve 
7. GYEVITUR Kft. ügyvezetői megbízása 
8. GYEVITUR Kft. alapító okirat módosítása 
9. Közművelődési intézmények 2011 évi beszámolója és 2012 évi munkaterve 
10. Testvértelepülésekkel kapcsolatos 2011. évi beszámoló és 2012. évi programterv 
11. Környezetvédelmi stratégiai program felülvizsgálata 
12. Munkáltatói támogatás végtörlesztés céljára II. 
13. 2012. évi cafetéria-keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás 
14. Tervező és kivitelező megkeresése az iskola éttermi mosdópultjával és 

elektromos biztosítékaival kapcsolatban 
15. Algyő belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon vezetékjog létesítése 
16. Ivóvízhálózat és szennyvízcsatorna kiépítés előkészítése az összekötő út 

mentén 
17. Játszótér – szabadtéri fitness park kialakítása 
18. A méhnyakrák program 2012. évi folytatása Algyőn 
19. A meningococcus védőoltási program indítása a 2012. évben Algyőn 
20. A dohányzásleszokást segítő program indítása Algyőn 2012. 
21. Az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása 
22. AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
23. Kovács Antal Alapítvány védnöksége 
24. Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 
25. Egyebek 

 
Zárt ülés  
26. Az Algyői Faluház Könyvtár és Tájház tűzvédelmi bírsága ügyében lefolytatott 

fegyelmi eljárás 
27. Új szakértői vélemények bemutatása a MOL ingatlanok megvásárlása ügyében 
28. Algyő Park Kft. törzstőke emelése 

 
Erről értesül: 



1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár helyben 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
2/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Kezességvállalás a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság 

pályázatához 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. január 25. napján tartott testületi 
ülésén megtárgyalta Dr. Gonda János alpolgármester a „Kezességvállalás a Közép-
Kelet-Európai Rekreációs Társaság pályázatához” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
döntést hozza: 

 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata elvi hozzájárulását adja a Közép-Kelet-
Európai Rekreációs Társaság pályázatához, helyet biztosít a tábor számára, 
azonban nem kíván kezességet vállalni a Társaság által a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezettől igénylendő 85.357,- EUR összegű támogatás 
előfinanszírozási hitelhez. 

 
 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Dr. Gonda János alpolgármester 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és adó csoport 
6. Közép Európai Rekreációs Társáság 
7. Irattár 

 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
3/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a „Kezességvállalás a Közép-Kelet-
Európai Rekreációs Társaság pályázatához” tárgyú előterjesztés megtárgyalását 
követően a hozza meg döntését a GYEVITUR Kft. 2012 évi üzleti tervére 
vonatkozóan. 

 
 
 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 
  

 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
4/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyevitur Kft. 2012. üzleti terve 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait 
gyakorló testület, megtárgyalta az ügyvezető „GYEVIUR Kft. 2012. évi üzleti terve” 
tárgyú előterjesztését, és a következő határozatot hozta: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft. 2012. évi üzleti tervét 

90.000.000 Ft várható bevétellel, és 128.000.000 Ft várható kiadással elfogadja. 
 
2) A Képviselő-testület a 2012. évi veszteség visszapótlására 38.000.000 Ft 

összeget határoz meg, melyből 5.000.000 Ft-ot tartalékba helyez és további 
5.000.000 Ft-ot az ingyenes gyógy úszás támogatására biztosít. A testület 
felszólítja az ügyvezetőt, hogy – a lehetőségekhez képest - tegyen meg mindent a 
veszteség csökkentésére. A 28.000.000 Ft működési támogatás átadása két 
részletben történik március és július hónapban az átmeneti gazdálkodásban 
történt teljesítés figyelembe vételével. 

 
3) A Képviselő-testület indokoltnak tartja a Borbála fürdő állagmegóvási 

munkálatainak elvégzését, az erre vonatkozó árajánlatok bekérését. A testület a 
2012. évi költségvetésben 7.000.000 Ft Gyevitur Kft. fejlesztési célú pénzeszköz 
átadás előirányzat megképzésére hívja fel a Jegyzőt.  

 
4) A Képviselő-testület, tájékoztatást kér a melegvíz tartállyal kapcsolatban felmerült 

problémákról.  
Felelős: Gyevitur Kft. ügyvezető, Fürdővezető 
Határidő: 2012. márciusi Képviselő-testületi ülés 

 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Gyevitur Kft ügyvezető 
4) Fürdővezető 
5) Üzemeltetési csoport 
6) Pénzügyi és adócsoport 
7) Irattár 
 

K. m. f 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
5/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetési 
vitaanyaga 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2012. január 25-én megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetési vitaanyag” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, az előterjesztés 

mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze meg a 2012. évi 
költségvetés tervezetét.  
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012.évi költségvetés tervezése 

 
2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a rendelet előkészítésénél vegye 

figyelembe  
a) Tartalékok, alapok feletti rendelkezés szabályozásánál a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság javaslatait. 
b) Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi érdekek 

érvényesítése szempontjából, illetve intézményvezetők 
teljesítménykövetelménye kerüljön kidolgozásra, a Felügyelő Bizottságok és a 
Pénzügyi és Humán Bizottság bevonásával, az Alpolgármester 
koordinálásával. 

 
3. A Képviselő-testület kéri a Raiffeisen Bank hivatalos írásbeli állásfoglalását az 

önkormányzati kötvény hitel részleges vagy teljes visszavásárlásának feltételeiről, 
annak értelmezéséről, illetve esetleges módosulásairól. 
Felelős: Pénzügyi és Adócsoport vezető 
Határidő: 2012. februári Képviselő-testületi ülés 

 
4. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2012. februári testületi ülésre készüljön részletes 

program a DNY-i lakóterület teljes közművel, úttal és járdával történő ellátás 
költségeinek bemutatására. 
Felelős: Fejlesztési csoportvezető 

 
5. A Képviselő-testület kéri, hogy az előterjesztés mellékletét képező 3. számú 

melléklet 12. sorában szereplő Plébánia környéki ingatlan megvásárlása tárgyú 
15.000.000 Ft tervezett pénzösszeg a Működési kiadások Ingatlanforgalmazási 
Alap céltartalék sorában kerüljön feltüntetésre. 
Felelős: Pénzügyi és Adócsoport vezető 

 
6. A Képviselő-testület kéri, hogy a 2012. februári testületi ülésre készüljön 

költségbecslés és program a községi temető bekötőútja mellett lévő parkolók 
megvalósíthatóságáról a Településfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi 
Bizottság határozata alapján ütemezve. 
Felelős: Fejlesztési csoportvezető 



 
7. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 

Környezetvédelmi Bizottságot, hogy szakember bevonásával és a hivatal 
közreműködésével vizsgálja meg a települési parkolók kialakításának 
lehetőségét. 
Felelős: Üzemeltetési csoportvezető 

 
8. A Képviselő-testület kéri, hogy történjen meg a Köntös-ház hasznosíthatóságának 

vizsgálata a Turisztika koncepciót készítő szakemberek által, továbbá a hivatal 
részéről készüljön el az ingatlan állagának felmérése. 
Felelősök: Fejlesztési csoportvezető (Turisztikai koncepció) 

Üzemeltetési csoportvezető (állagmegóvás) 
 
9. A Képviselő-testület indokoltnak tartja a pályázati feltételeknek eleget téve a 

Téglagyári-tó környékének rendbetételét – járdaalap elkészítése, padok 
kihelyezése, bokrok, fák ültetése 2012. április hónapjáig -, továbbá szükségesnek 
tartja a tó környékének méltó kialakítását, a járda térkővel való ellátását, a előírás 
szerinti korlát elkészítését és a zöldfelület megvalósítását, melyhez az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében 10 millió forintot biztosít. 

 
10. A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Humán Bizottságot, hogy vizsgálja 

meg az egészségügyi szakrendelő bővítésének lehetőségeit a jövőbeni 
működtetés szempontjából. 
Határidő: 

 
11. A Képviselő-testület a közbiztonsági Alap megalapozása miatt felhívja a Jegyzőt a 

Tarjánvárosi Rendőrőrs megkeresésére, hogy a március-október hónapokban 
történő járőrözésről adjon tájékoztatást. 

 
12. A Képviselő-testület felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit és az 

intézményvezetőket, hogy negyedévenként készített pénzügyi beszámolókat a 
Polgármesternek adják le, aki a beszámolókat továbbítja a Pénzügyi és Humán 
Bizottság elnökének tájékoztatás céljából. 

 
Erről értesítést kap: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Dr. Nagy Judit Pálma aljegyző 
4./ Pénzügyi- és Adócsoport vezető 
5./ Intézményvezetők 
6./ Csoportvezetők 
7./ Gazdasági társaságok ügyvezetői 
8./ Irattár 
 
 

K. m. f 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
6/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: A Gyeviép Nonprofit Kft 2012 évi üzleti tervének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő Testülete, mint a Gyeviép Nkft. tulajdonosi jogait 
gyakorló testület, megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft. 2012 évi üzleti tervét és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft 2012. évi üzleti 

tervét 167.551.542,-Ft várható bevétellel, és 165.200.942,-Ft várható kiadással 
elfogadja.  

2. A Képviselő-testület a 2012. évi Önkormányzati működési támogatás összegét 
104.770.094,-Ft-ban állapítja meg. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft. részére 2012. 
évre a fejlesztési célú tőketartalékot 27.160.000,- Ft összegben állapítja meg. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Gyeviép NKft. ügyvezetőjét, hogy rendezze a 
Rákóczi telepi lakosok ivóvíz díjfizetési kötelezettségét. 

5. A Képviselő-testület kéri, hogy az ügyvezető készítsen kimutatást az éves 
foglalkoztatási létszám alapján munkavállalónként és munkakörönként a 
különböző munkaterületekre vonatkozóan. 
Határidő: a 3.pont szerinti fejlesztést megelőzően  

6. A Képviselő-testület kéri, hogy az ügyvezető készítsen kimutatást a gépek, 
munkagépek kihasználtságára vonatkozóan. 
Határidő: a 3.pont szerinti gépbeszerzést megelőzően  

 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyeviép Nkft. ügyvezető 
4. Pénzügy és adócsoport 
5. Irattár 

K. m. f 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
8/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Kastélykert u. 51. számú ingatlan hasznosítása  
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő –testülete, mint a Gyeviép NKft. tulajdonosi jogait 
gyakorló testület, megtárgyalta az „Algyő, Kastélykert u. 51. alatti ingatlan 
hasznosítása”tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Gyeviép Nonprofit Kft által 
elkészített fejlesztési koncepció költségbecslés 4. és 5. pontjaiban szereplő 
munkák megvalósítását. 
 

2) A Képviselő-testület a Gyeviép NKft. üzleti tervének elfogadásával biztosította 
a költségbecslés 4. és 5. pontjában szereplő beruházások fedezetét. 

 
3) A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 

Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg és tegyen javaslatot a 
lakóingatlan további hasznosításának lehetőségeire vonatkozóan. 

 
 
 
Érről értesül: 

1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) TÜK Bizottság elnök 
4) Gyeviép NKft. ügyvezető 
5) Pénzügyi csoport 
6) Irattár helyben 

 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
9/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVITUR Kft. ügyvezetői megbízása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József polgármester 
„GYEVITUR Kft. ügyvezetői megbízása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt a határozat 
melléklete szerinti tartalmú, ügyvezetői tisztség betöltésére irányuló pályázati 
kiírás megjelentetésével.  

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a pályázati kiírás jelenjen meg Algyő honlapján, 
a Délmagyarország című napilapban és az Algyő Hírmondóban, valamint 
országos internetes felületeken, a Magyar Turizmus Zrt honlapján, a 
www.profession.hu és a www.jobline.hu web helyeken.  

 

 

A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Márton Mária GYEVITUR Kft. ügyvezető 
4. Apagyi Vivien személyügyi előadó 
5. Irattár 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
9/2012.(I.25.) Kt. határozat melléklete 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

GYEVITUR Algyői Vendégház és Turisztikai Kft.  
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI 

álláshely betöltésére. 
 
A Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló, fürdőt és 
szabadidőközpontot üzemeltető szervezet 
Az ügyvezető feladata:  

 A Kft. szakmai tevékenységének irányítása, munkáltató jog gyakorlása a 
társaság munkavállalói felett;  

 Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 A pályázatban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó részletes 
szakmai, üzemszervezési, vezetési, gazdálkodási, marketing és PR 
elképzeléseit rövid és középtávra vonatkozóan.  

 
A pályázathoz csatolni kell:  

 a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,  

 a pályázó felsőfokú képesítését igazoló okiratok másolatát,  

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  

 arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázóval szemben nem állnak 
fenn a Gt.-ben foglalt összeférhetetlenségi okok,  

 nyilatkozat/ hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, 
pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők kezelhessék, illetve 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban kívánja-e zárt 
ülés megtartását.  

 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki:  

 legalább 3 éves, referenciákkal igazolt szakmai gyakorlattal,  

 hasonló területen működő gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlattal 
rendelkezik  

 egy világnyelvet tárgyalási szinten ismer  

 
A megbízás 2012. március 1-től tölthető be. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési 
és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt kérjük a pályázatban megjelölni.)  
 
A pályázat elbírálásának rendje:  
A pályázatokat a Képviselő-testület 2012. február 29-ig bírálja el. A pályázat 
eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy 
a pályázatot indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.  
A pályázat benyújtásának helye és ideje:  
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, 2012. február 17. 12 óráig Algyő 
Nagyközség Polgármesteri Hivatalába (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) kell 
benyújtani, "Ügyvezetői pályázat" megjelöléssel. 



 
 

KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
10/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVITUR Kft. alapító okirat módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 

I. 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester „GYEVITUR 
Kft. alapító okirat módosítása” tárgyú előterjesztést, annak részletes megtárgyalása 
után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 
 
1.) A Képviselő-testület indokoltnak látja, hogy a GYEVITUR Kft. mérlegében 

kimutatott veszteségét, a tulajdonos Algyő Nagyközség Önkormányzat legfeljebb 
a mérlegben kimutatott vesztesége összegének erejéig, de legfeljebb 60 millió Ft 
összegig térítse meg. 

2.) A GYEVITUR KFT elfogadott üzleti terve alapján, az abban kimutatott várható 
veszteséget az Önkormányzat működési támogatásként adja át a Kft. részére, 
amelyről évente készüljön külön megállapodás, kimutatva az ellenszolgáltatás 
alapján fizetendő összeget is. 

3.) A működési támogatás adott év márciusában, és júliusában kerüljön átutalásra, 
és a tényleges veszteség a mérleg elfogadásával kerüljön a költségvetésben 
pontosításra, és a II. félévi támogatás ez alapján kerüljön átutalásra. 

4.) A Képviselő-testület a GYEVITUR Kft. ügyvezetője kötelezettség vállalásának 
felső határát 1 millió forintban állapítja meg. 

5.) A Képviselő-testület felhívja a GYEVITUR Kft. ügyvezetőjét az 1. és 4. pont 
szerinti módosítás alapító okiratban történő átvezetés iránti intézkedések 
megtételére. 

 
A határozatot kapják: 
1.) Herczeg József 
2.) Dr. Varga Ildikó 
3.) Pénzügyi csoportvezető 
4.) Márton Mária GYEVITUR Kft. 
5.) Irattár helyben 
 
 

K. m. f 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
11/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: GYEVITUR Kft. alapító okirat módosítása 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2012. január 25-én megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „GYEVITUR KFT. alapító okirat módosítása” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 289/2010. (XI.24.) Kt. határozatot az 
alábbiak szerint megerősíti: 
 
A Képviselő-testület a GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottságába 2010. november 01. 
napjától 2014. december 31. – i időtartamra az alábbiakban felsorolt tagokat 
választja meg: 
 

1. Nacsa József (an.: Vér Rozália, szül.: Lakcím: Szeged, Szigony u. 34.) 
2. Torma Tiborné (leánykori név: Rekett Nagy Mária, an.: Futó Terézia, szül.: 

Szeged, 1961. 06.07., Lakcím: 6750 Algyő, Sövény u. 33.) 
3. Molnár Áron (an.: Vida Zsuzsanna, szül.: Szeged, 1973. 08. 20., Lakcím: 6750 

Algyő, Bányász u. 2.) 
 
2./ A Képviselő-testület a FEB tagjai részére 10.000.- Ft/hó, elnökének 15.000,- Ft/hó 
tiszteletdíjat állapít meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a változások 
átvezetése iránt. 
 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Márton Mária ügyvezető 
4. FEB tagok 
5. Irattár 

 
 

K. m. f 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
12/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Közművelődési intézmények 2011. évi beszámolója és 2012. évi 

munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta Herczeg 
József polgármester „Közművelődési intézmények 2011. évi beszámolója és 2012. 
évi munkaterve” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Közművelődési intézmények 2011. évi 

beszámolója és 2012. évi munkaterve” tárgyú előterjesztést tudomásul veszi. 

 
 
 
Erről értesítést kap: 
 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Gonda János alpolgármester 
3./ Dr. Varga Ildikó jegyző  
4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság)  
5./ Bene Zoltán intézményvezető (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 
6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
7./ Irattár 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
13/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Testvértelepülésekkel kapcsolatos 2011. évi beszámoló és 2012. évi 

programterv 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta dr. 
Gonda János alpolgármester „Testvértelepülésekkel kapcsolatos 2011. évi 
beszámoló és 2012. évi programterv” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozza: 

 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Testvértelepülésekkel kapcsolatos 2011. 
évi beszámoló és 2012. évi programterv” tárgyú előterjesztését tudomásul veszi. 

 
 
 
Erről értesítést kap: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ dr. Gonda János alpolgármester 
3./ dr. Varga Ildikó jegyző 
4./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
5./ Bene Zoltán igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 
6./ Intézményvezetők 
7./ Irattár 
 

 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
14/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Környezetvédelmi stratégiai program felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester ”Környezetvédelmi stratégiai program felülvizsgálata” 
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja és támogatja Algyő új 
környezetvédelmi stratégiai programját. 

2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Délalföldi Erdészeti Zrt. az ártéri 
erdőgazdálkodásnál (pl. telepített fák fajtájának meghatározásánál) kiemelten 
vegye figyelembe a település közösségi érdekeit is. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a közösségi komposztálás 
kialakításának lehetőségeit. 

4. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy készítsen el a zöld közbeszerzés 
támogatására vonatkozó javaslatait, továbbá kéri, hogy a hivatal tájékozódjon és 
vizsgálja meg a beszerzés formáit. 
Felelős: Üzemeltetési csoportvezető 
Határidő: 2012. március 

5. Algyő Nagyközség Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy kérjen be árajánlatot 
a légszennyezettség nyári, július végi időpontban történő megmérésére. 
Felelős: Üzemeltetési csoportvezető 
Határidő: 2012. március 

6. A Képviselő-testület kéri, hogy a FÉK egyesület a civil szervezetek felsorolásába 
kerüljön be. 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Üzemeltetési Csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K. m. f 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
15/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselők szavazásból történő kizárása  
  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Munkáltatói 

támogatás végtörlesztés céljára II. tárgyú szavazásból személyes érintettségére 
tekintettel kizárja Némethné Vida Zsuzsanna képviselőt. 

 
 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Némethné Vida Zsuzsanna képviselő 
4. Irattár  

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
16/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Képviselők szavazásból történő kizárása  
  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Munkáltatói 
támogatás végtörlesztés céljára II. tárgyú szavazásból személyes 
érintettségére tekintettel kizárja Molnár Áron képviselőt. 

 
 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Molnár Áron képviselő 
4. Irattár  

 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

17/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Munkáltatói támogatás végtörlesztés céljára II. 
 

HATÁROZAT 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 1996. évi CXII. törvény 200/B. § (1) 
bekezdésében meghatározott végtörlesztéshez az alábbi munkáltatói támogatási 
formát fogadja el: 
 

a) visszterhes kölcsön nyújtása az önkormányzat munkavállalóinak végtörlesztés 
céljára a méltányolható lakásigény figyelembevételével 

b) a kölcsön mértéke legfeljebb 3 millió Ft  
c) kölcsön kamata a munkavállaló önkormányzatnál fennálló jogviszonyának ideje 

alatt 5 százalék, a munkavállaló jogviszonyának megszűnésétől kezdődően a 
mindenkori Jegybanki alapkamat + 3 százalék 

d) a végtörlesztési munkáltatói kölcsön céljára költségvetési alap létrehozása 36 
millió Ft összeggel: 
Az alap felett rendelkezésre jogosult bizottság tagjai: 

Dr. Gubacsi Enikő Jogi és Ügyrendi Bizottság elnök 
Dr. György Antal Pénzügyi és Humán Bizottság elnök 
Torma Tiborné képviselő 

e) a munkáltatói kölcsön futamideje legfeljebb 120 hónap 
f) a visszafizetésre vonatkozó garanciák beépítése: 

1. jelzálogjog az önkormányzat javára 
2. lakásbiztosítás megkötése 
3. munkavállaló felhatalmazza a munkáltatót, hogy a 

munkabérből közvetlenül levonhassa az esedékes törlesztő 
részletet 

 

2.) A Képviselő-testület a végtörlesztési munkáltatói kölcsön alap 1. d) pont szerinti 
összegét a költségvetés Általános Fejlesztési tartaléka terhére különíti el. 
 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, az önkormányzat ügyvédjét és a Pénzügyi 
és Adócsoport vezetőt, hogy a végtörlesztési munkáltatói kölcsön igénybevételére 
vonatkozó szerződéseket készítse el, a végtörlesztéshez szükséges ügyintézés 
önkormányzatra vonatkozó részét koordinálja és a pénzösszeg átutalásáról 
gondoskodjon. 
 

Erről értesül: 
1.) Herczeg József polgármester, 
2.) Dr. Varga Ildikó jegyző, 
3.) Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 
4.) Érintett munkavállalók 
5.) Apagyi Vivien személyügyi előadó 
6.) Irattár 
 

K. m. f 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 

18/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Zárt ülés elrendelése 
 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

 Algyő Nagyközség Képviselő-testület elfogadja Dr. Gubacsi Enikő képviselő 
javaslatát és a munkáltatói támogatás személyi kérdéseket érintő részének 
megtárgyalását zárt ülés keretében folytatja le.  
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1.) Herczeg József polgármester 
2.) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
23/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a „Munkáltatói támogatás végtörlesztés 
céljára II.” tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően a hozza meg döntését az 
AKTV Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadására vonatkozóan. 

 
 
 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 
  

 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
24/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: AKTV Kft Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft tulajdonosi jogait gyakorló 
testület megtárgyalta az AKTV Kft Felügyelő Bizottsága Ügyrendjére vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelő tartalommal 

jóváhagyja az AKTV KFT Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét. 
 
 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Ballai Ferenc ügyvezető 
4) Irattár Helyben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
25/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Kovács Antal Alapítvány védnöksége 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Herczeg József 
polgármester „Kovács Antal Alapítvány védnöksége” tárgyú előterjesztést, annak 
részletes megtárgyalása után az alábbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jóvá: 
 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete vállalja a „Kovács Antal Alapítvány, 

felesége Vitéz Berta emlékére” alapítvány védnökségét. 
 

 
 
A határozatot kapják: 
1.) Herczeg József polgármester 
2.) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3.) Kovács Antal alapító (6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 4/B.2.5.) 
4.) Kuratórium elnöke (Szűcs Judit Algyő, Tiszavirág u. 50. 
5.) Irattár helyben 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
26/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a „Kovács Antal Alapítvány védnöksége” 
tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően a hozza meg döntését az Algyő 
belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon történő vezetékjog létesítésére vonatkozóan. 

 
 
 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 
  

 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
27/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon vezetékjog létesítése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, a 2012. január 25-én megtartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester ”Algyő belterület 325 hrsz.-ú ingatlanon 
vezetékjog létesítése” tárgyú előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ellenérték fejében járul hozzá az Algyő 
belterület 325 hrsz.-ú, kivett közterület művelési ágú, mindösszesen 774 m2 
alapterületű ingatlanból 166 m2 területre, vezetékjog létesítéséhez és annak 
ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

 
 
 
 
Erről értesül: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Dr. Czékus Szilvia ügyvéd 
4./ Dr. Nagy Judit Pálma aljegyző 
5./ Üzemeltetési Csoport 
6./ Irattár 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
28/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Játszótér – szabadtéri fitnesz park kialakítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Játszótér – szabadtéri fitnesz park 
kialakítása előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület elvi támogatását adja ahhoz, hogy Algyő Nagyközség 

belterületén létesüljön egy felnőtt játszótér - szabadtéri fitnesz park, ahol több 

korosztály által használható köztéri sporteszközök és játszótéri eszközök 

kerülnének telepítésre. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési, Üzemeltetési és 

Környezetvédelmi Bizottságot, hogy mérje fel a szóba jöhető területeket és kérjen 

be több cégtől is árajánlatot. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés 

elkészítésekor vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
 
1./ Dr. Gubacsi Enikő 
2./ Herczeg József    polgármester 
3./ Dr. Varga Ildikó    jegyző  
4./ Fejlesztési csoport 
5./ TÜK bizottság elnöke 
6./ Pénzügyi csoport 
7./ Irattár 
 

 
K. m. f 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
29/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: 2012. évi Cafetéria- keret és a kereten kívüli egyes meghatározott 

juttatás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta 2012. évi Cafetéria- keret és a 
kereten kívüli egyes meghatározott juttatás tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

I. 2012. évi Cafetéria-juttatás 
 

1.  Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek, az Önkormányzat intézményeiben dolgozó 
közalkalmazottainak, valamint, az Mt. hatálya alá tartozó dolgozóinak részére 
Cafetéria-juttatás bruttó mértékét 200.000 Ft/fő/év összegben határozza meg 
2012. évben. 

2. A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria 
szabályzatot. 

 
 

II. 2012. évi meghatározott juttatásnak minősülő juttatás 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Intézményei, 
valamint a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai és az Mt. hatálya alá tartozó 
dolgozói számára az egyes meghatározott juttatást nettó 15.000,- Ft/fő/hó 
összegben határozza meg. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára az egyes meghatározott juttatást nettó 15.000,- Ft/fő/hó összegben 
határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy 
kizárólag a betervezett összeggel gazdálkodhatnak. 

4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés 
készítése során vegye figyelembe a fenti pontokban foglaltakat. 

 
 

III. 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Önkormányzat 
Intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai és az Mt. 
hatálya alá tartozó dolgozói részére 2012. évre, egységesen 2012 júniusában 
kifizetendő, 1 havi bruttó bérnek megfelelő összegű illetményt állapít meg.   

 

 



 
A határozatról értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Valamennyi intézményvezető 
4. Személyügyi előadó 
5. Irattár 
 

 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



29/2012.(I.25.) Kt. határozat melléklete 

 
CAFETÉRIA SZABÁLYZAT 

 
A választható béren kívüli juttatások (cafetéria) rendszere 

 
I. A jogosultak köre 
 
A szabályzat hatálya kiterjed az Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben 
dolgozó közalkalmazottakra, az Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
közalkalmazottaira, valamint a Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, (továbbiakban 
munkavállaló).  
 
 
II. Nem jogosult a juttatásokra 
 
Nem jogosult a juttatásokra a munkavállaló, ha 

 a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára), 

 a fegyelmi büntetés ezzel sújtja. 
Továbbá 

 a 30 napot meghaladó betegség idejére, 

 a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejére. 
 
Az a munkavállaló, akire a nyilatkozattétel időpontjában nem teljesülnek a 
jogosultsági feltételek, nem választhat.  
 
 
III. Juttatási (cafetéria) keret 
 
A munkavállaló juttatási kerete 200.000 forint, mely magába foglalja az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is 
(bruttó keret!). 
 
2012-ben a kedvezményes juttatás annyit jelent, hogy a cafetéria keretösszegen 
belüli juttatások összes közterhe 200.000 esetén {200.000 x 1,19 x (0,16 + 0,10)} 
61.880 forint. Tehát a felhasználható összeg ebben az évben nettó 138.120 forint. 
 
A jogosult által kiválasztott juttatások együttes összege nem haladhatja meg a fenti 
keretet, a munkavállaló az esetleges túllépés esetén teljes anyagi felelősséggel 
tartozik. 
 
A tárgyévben igénybe nem vett keret a tárgyévet követő évre nem vihető át. 
 
 
IV. A jogosultság terjedelme 
 
A munkavállalónak - a kedvezményes adókulcs alá eső - juttatásokról a teljes 
tárgyévre vonatkozóan kell nyilatkoznia. Amennyiben a munkaviszony év közben 
megszűnik, a juttatások időarányos része jár. Amennyiben a munkavállaló 
munkaviszonya évközben biztosan megszűnik, a juttatások időarányos részét 
igényelheti csak, nyilatkozatát ennek megfelelően kell megtennie. 
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A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a teljes munkaidőre számított éves 
keretösszeg időarányos részére jogosult csak. 
 
Az időközben jogosultságot szerző munkavállaló a még hátralévő időszakra 
vonatkozó időarányos keretösszeg fölött rendelkezhet. Az időarányos keret csak 
egész naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság megszerzése 
a hónap első napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret a következő 
naptári hónaptól kezdődően a választási periódusból még hátralévő időszakra illeti 
meg a munkavállalót, egész hónapokra számítva. 
 
Az időközben jogosultságát elvesztő személy a teljes cafetéria keretből a már eltelt 
időszakra vonatkozó időarányos részre jogosult. Az időarányos keret csak egész 
naptári hónapokra vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság elvesztése a hónap 
utolsó napjától eltérő napon történik, akkor a cafetéria keret az előző naptári hónapig 
terjedően a választási periódusból már eltelt időszakra illeti meg a munkavállalót, 
egész hónapokra számítva.  
 
 
V. A cafetéria keretében nyújtható juttatások  
 
1. SZÉP- kártya támogatás 

1.1.  SZÉP - kártya szálláshely szolgáltatás    (225.000 forint) 
1.2.  SZÉP - kártya melegkonyhás étkezés    (150.000 forint) 
1.3.  SZÉP - kártya szabadidő eltöltés      (75.000 forint) 

2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás     (12.500 forint) 
3. Erzsébet utalvány           (5.000 forint) 
4. Iskolakezdési támogatás        (27.900 forint) 
5. Helyi utazási bérlet 
6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás     (46.500 forint) 
7. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári hozzájárulás 

(27.900 forint) 
8. Iskolarendszerű képzés költsége     (232.500 forint) 
 
 
VI. A választható juttatások ismertetése 
 
1. SZÉP- kártya támogatás 
Béren kívüli juttatásnak minősül, a munkáltató által a SZÉP- kártyára utalt támogatás. 
A kapcsolódó Kormányrendelet azonban leírja, hogy ezt a támogatás három 
egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható: 

1.1.  Szálláshely-szolgáltatás 
A szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-
szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225.000 forint támogatás. 

1.2.  Vendéglátás szolgáltatás 
Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a 
munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési 
szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 150.000 forint támogatás. 

1.3.  Szabadidő eltöltését, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás 
Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az 
egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra 
felhasználható legfeljebb 75.000 forint támogatás. 
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2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás 
Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató 
telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott 
jövedelemből a havi 12.500 forintot meg nem haladó rész (ideértve a kizárólag az 
adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi 
étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható- a munkáltató vagy az 
étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott- utalványt, elektronikus 
adathordozót. 

 
3. Erzsébet-utalvány 
Fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott 
jövedelemből a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a 
havi 5.000 forintot meg nem haladó rész. (2012-ben még meleg étkeztetésre is 
felhasználható) 
 
4.  Iskolakezdési támogatás 
Iskolakezdési támogatásra kizárólag az a munkavállaló jogosult, akinek a 
közoktatásban részt vevő (azaz általános iskolában, középiskolában, vagy 
szakiskolában tanuló) gyermeke után vagy Ő maga, vagy közös háztartásban élő 
házastársa családi pótlékra jogosult. A támogatás igénylése esetén a 
munkavállalónak a gyermekek számáról külön nyilatkoznia kell. A támogatás éves 
összege gyermekenként legfeljebb 27.900,- Ft lehet. 
 
5. Helyi utazási bérlet 
A munkáltató a dolgozó választása esetén a keretösszeg terhére, a munkába 
járáshoz havi, vagy éves helyi utazási bérletet bocsát a dolgozó rendelkezésére. Az 
éves bérletet a tárgyévet megelőző év decemberében, a havi bérletet a tárgyhónapot 
megelőző hónap utolsó munkanapjáig biztosítja. A helyi tömegközlekedési 
eszközökön való utazásra feljogosító bérletszelvényeket a munkáltató egységesen 
szerzi be.  
 
6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás 
A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes 
nyugdíjpénztárnak, vagy újonnan belép oda és a cafetéria nyilatkozattal együtt leadja 
a záradékolt belépési nyilatkozatának fénymásolatát. A munkáltató fix összegű, havi 
legfeljebb 46.500,- Ft hozzájárulás nyújt a munkavállalónak önkéntes nyugdíjpénztári 
hozzájárulásként, melyet átutal a nyugdíjpénztár részére. 
 
7. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári munkáltatói 
hozzájárulás 
A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes 
egészségpénztárnak vagy újonnan belép oda és a cafetéria nyilatkozattal együtt 
leadja a záradékolt belépési nyilatkozatának fénymásolatát. A munkáltató fix 
összegű, havi legfeljebb 27.900,- Ft hozzájárulás nyújt a munkavállalónak önkéntes 
egészségpénztári hozzájárulásként, melyet átutal az egészségpénztár részére. 
 
1. Iskolarendszerű képzés 
Az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén 
juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, 
hogy ez a rendelkezés akkor alkalmaztató, ha a képzésmunkáltatói elrendelés 
alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató 
tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja. 

3 



 
 
VII. A Cafetéria nyilatkozat kitöltésére vonatkozó szabályok 
 
A munkavállaló kitölti a személyügyi ügyintéző által részére eljuttatott Cafetéria 
nyilatkozatot. A nyilatkozat táblázatos formában tartalmazza a választáshoz 
szükséges adatokat, így 

 rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg, 

 választható juttatások listája, rövid bemutatása, 

 felhasználási korlátok stb., valamint 

 az egyes juttatási elemek választásához szükséges kiegészítő 
nyomtatványok.  

 
A Cafeteria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. A Cafeteria 
nyilatkozatot két példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy példányt 
eljuttat a személyügyi ügyintézőnek, másik példányát megőrzi.  
 
Amennyiben a jogosult olyan juttatást választ, amelyhez további kiegészítő 
nyomtatvány kitöltése is szükséges, azt szintén kitölti, kinyomtatja és csatolja a 
Cafeteria nyilatkozathoz. Nyilatkozatát elektronikusan is elküldi a személyügyi 
ügyintézőnek a megadott gyűjtő e-mail címre.  
 
 
VIII. Cafeteria nyilatkozat érvényessége 
 
Amennyiben a munkavállaló a cafetéria nyilatkozat tételére meghatározott határidőt 
önhibájából elmulasztja, a munkáltató a munkavállaló részére cafetéria juttatást nem 
biztosít. 
 
 
IX. Cafeteria nyilatkozat időközi módosítása  
 
A cafetéria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt 
esetben, megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. 
Az időközi módosítást a munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A 
kérelmet közvetlen felettesének kell átadnia, aki azt továbbítja a személyügyi 
ügyintézőnek. A döntésről a személyügyi ügyintéző írásban tájékoztatja a kérelmezőt. 
 
Jelen cafetéria Szabályzat 2012. február 1. napján lép hatályba mellyel egyidejűleg a 
4/2010. (I.27.) Kt. határozat mellékletét képező cafetéria szabályzat hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
Herczeg József 

polgármester 
 
 

 
4 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
30/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Tervező és kivitelező megkeresése az iskola éttermi mosdópultjával és 

elektromos biztosítékaival kapcsolatban 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Tervező és kivitelező megkeresése az 
iskola éttermi mosdópultjával és elektromos biztosítékaival kapcsolatban” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt véleményekkel kapcsolatban nem 

fogadja el egyik fél véleményét sem és kéri további vizsgálatok elvégzését a 
hivatal Fejlesztési csoportja, valamint az új iskola építésénél megbízott felelős 
műszaki ellenőr bevonásával, a mosdópulttal kapcsolatos felelősség egyértelmű 
megállapítása érdekében.  
Határidő: 2012. márciusi Képviselő-testületi ülés 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Erről értesítést kap: 
 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Irattár 

 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
31/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Ivóvíz hálózat és szennyvíz csatorna kiépítés előkészítése az összekötő 

út mentén 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25. napján megtárgyalta 
Herczeg József polgármester ”Ivóvíz hálózat és szennyvíz csatorna kiépítés 
előkészítése az összekötő út mentén” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Ta-Bu Bt-vel 2011. november 7-
én az összekötő út mentén létesítésre kerülő ivóvíz vezeték tervezésére kötött 
tervezői szerződés módosításával, a tervezői megbízás egészüljön ki a 
szennyvízelvezetésre vonatkozó megbízással, a tervszállítási határidő 2012. 
március 15-re módosuljon. A tervezési és közmű egyeztetési költségre a testület 
600.000.- Ft + Áfa összeget hagy jóvá. 

 
2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy keresse meg levélben a 

Szegedi Vízmű Zrt. azzal, hogy az 1. pontban meghatározott költség 
elszámolható-e a Vízügyi Építési Alap terhére. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítás 

aláírására. 
 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző  
3. Üzemeltetési Csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 

K. m. f 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



 KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
32/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: A méhnyakrák program 2012. évi folytatása Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester megtárgyalta ’A méhnyakrák program 2012. évi 
folytatása Algyőn’ tárgyú előterjesztést az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évben is támogatja 

a HPV okozta betegségek védőoltásának térítésmentesen történő beadatását a 
12. életévüket betöltött és algyői állandó lakcímmel rendelkező lányoknak.  
 

2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a hivatalt, hogy a 4 komponensű 
SILGARD termékre vonatkozóan kérjen be három árajánlatot a szállítási költség 
megjelölésével együtt egy hódmezővásárhelyi, egy szegedi és egy algyői 
közforgalmú patikától, majd a legkedvezőbb ajánlattevőt válassza ki. 
Felelős: Bereczné Lázár Nóra 

 
3.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés 

tervezésénél vegye figyelembe a méhnyakrák program költségét.  
 

4.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a HPV vakcina 
kezelése és beadása kapcsán dr. Molnár Mária és Társa Bt.-vel a 2012. évre 
szóló megállapodást kösse meg.  
 

5.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza Bereczné Lázár Nóra 
ifjúsági referenst, hogy a védőoltást igénybe vevő gyermekek szüleinek 
véleményét kérje ki.  

 
Erről értesítést kap: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 
4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
6./ Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 
7./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
8./ Irattár 
 

K. m. f 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
33/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: A meningococcus védőoltási program indítása a 2012. évben Algyőn 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „A meningococcus védőoltási program indítása a 2012. 
évben Algyőn’ tárgyú előterjesztést az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évben támogatja a 
meningococcus védőoltási program indítását és a védőoltás térítésmentesen történő 
beadatását.  
 
2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri dr. Molnár Máriát és Bereczné Lázár 
Nórát, hogy a pontos gyermeklétszám tükrében a szülői nyilatkozatokat kérje ki és 
tárja a Képviselő-testület elé.  
Határidő: 2012. februári ülés.  
 
3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt árajánlatok 
bekérésére a meningococcus C vakcina és a többkomponensű, 4 törzs ellen 
kombinált  A, C, W135Y vakcina tekintetében.  
 
 
Erről értesítést kap: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport Vezető 
4./ Dr. György Antal Elnök (Humán és Pénzügyi Bizottság) 
5./ Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.) 
6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
7./ Irattár 
 

K. m. f 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
34/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: A dohányzásleszokást segítő program indítása Algyőn 2012. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester ’A dohányzásleszokást segítő program indítása Algyőn 
2012.’ tárgyú előterjesztést az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évben támogatja a 

dohányzásleszokást segítő program indítását.  
 

2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri dr. György Antal elnököt, hogy a 
Települési Egészségtervben és az Akciótervben foglaltakra tekintettel állítson 
össze egy szakmai csapatot és a szakemberek bevonásával készítsék elő a 
projektet.  
Határidő: 2012. februári Képviselő-testületi ülés  

 
 
Erről értesítést kap: 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Kovács Erika pénzügyi és adócsoport vezető 
4./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
5./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
6./ Irattár 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
35/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált vagyontárgyak 

hasznosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25.-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester „Az iskola régi épületeiben maradt, feleslegessé vált 
vagyontárgyak hasznosítása” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy az iskola régi 

épületeiben maradt, feleslegessé vált eszközök értékesítésre kerüljenek a 
Selejtezési Szabályzat szerint, amennyiben arra egyik önkormányzati 
vagyonkezelő szerv (intézmények, gazdasági társaságok) sem tart már igényt, 
azzal, hogy az eszközöket értékesítésre elsődlegesen a helyi társadalmi 
szervezeteknek kell felajánlani, ezt követően magánszemélyeknek. 

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti értékesítés során az 
eladási irányárat a vagyongazdálkodásért felelős dolgozó javaslata alapján a 
jegyző állapítja meg.      

3. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának szabályszerű végrehajtásáért a 
pénzügyi csoportvezető a felelős. 

 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi csoportvezető 
4. Vagyonnyilvántartó 
5. Irattár Helyben 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
39/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 
 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. január 25-i ülésén megtárgyalta 
Herczeg József polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 

 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár Helyben 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
40/2012.(I.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Éves autópálya matrica támogatása 
 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem támogatja a Rákóczi-telepi, Farki-réti 
lakosság részére az önkormányzat által történő éves autópálya matrica 
megvásárlását. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár Helyben 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
    polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 


