
KIVONAT 
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. november 28. napján tartott nyilvános 
soros ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
175/2005. (XI. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2005. november 28.-i testületi ülés napirendjének elfogadása. 
 

HATÁROZAT 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja dr. Piri József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
NYILVÁNOS ÜLÉS 
1) Algyő Nagyközség Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

gazdálkodásáról tájékoztató. 
Előterjesztő: Polgármester 

2) Algyő Nagyközség Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója. 
Előterjesztő: Polgármester 

3) Közművelődési és közgyűjteményi intézmények összevonásával kapcsolatos 
döntések. 
Előterjesztő: Polgármester 

4) Költségalapú bérlakások 2006. évi lakbérének megállapítása. 
Előterjesztő: Polgármester 

5) Beszámoló a 2005. évi pályázati tevékenységekről. 
Előterjesztő: Polgármester 

6) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről.  
Előterjesztő: Polgármester 

7) Egyebek bejelentések 
Előterjesztő: Polgármester 

ZÁRT ÜLÉS 
8) 2006. évi kábeltelevíziós szolgáltatási díj meghatározása (tulajdonosi taggyűlés). 

Előterjesztő: AKTV Kft ügyvezető 
9) 47-es főközlekedési út zajcsökkentéséhez erdőterület vásárlás. 

Előterjesztő: Polgármester 
10) Simon László beépítési kötelezettségre megállapított határidő meghosszabbítási 

kérelme. 
Előterjesztő: Polgármester 

11) Fodor László beépítési kötelezettségre megállapított határidő meghosszabbítási 
kérelme 
Előterjesztő: Polgármester 

12) Algyő Sportjáért Közalapítvány kuratóriumi tagok választása. 
Előterjesztő: Polgármester 
 

Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Irattár  

Kmf 
 

Dr. Piri  József s.k.      Dr. Varga Ildikó s.k. 
polgármester        jegyző 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. november 28. napján tartott nyilvános 
soros ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
176/2005. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I-III.n.éves  
gazdálkodásáról tájékoztató. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2005. november 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról tájékoztató” tárgyban készült 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat 2005 évi költségvetése  
I-III.n.évi végrehajtásáról szóló beszámolót 1.661.632 e Ft pénzforgalmi teljesített 
bevételi, és 978.020 e Ft pénzforgalmi kiadással hagyja jóvá. 
 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József 
2) Dr. Varga Ildikó 
3) Pénzügyi csoportvezető 
4) Irattár helyben 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Piri József      Dr. Varga Ildikó 
 polgármester            jegyző 

 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. november 28. napján tartott nyilvános 
soros ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
177/2005. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi költségvetési 
koncepciója 

 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2005. november 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi 
költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetési koncepció során 
az alábbi szempontokat veszi figyelembe:  
 
a) a költségvetésben a közalkalmazottak személyi juttatásai 2006. évi 
előirányzatának tervezésekor kizárólag a Kjt-ben garantált mértékű illetmények 
kerüljenek beszámításra. A munkáltatói hatáskörben juttatott illetményre nem biztosít 
fedezetet, azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek. 
Egyéb adható személyi juttatások terén kizárólag a 2005. évi eredeti költségvetésben 
szereplő jogcímeken és mértékben tervezhető kiadás. 
Étkezési juttatás összege 9.000,-Ft/fő/hó, amelyet meleg étkezési utalványban kell 
kifizetni. 
 
b) A Testület szükségesnek látja az önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények 2006. évi költségvetés tervezetében a kiadási előirányzatok kialakítása 
során az intézményi rendszer felülvizsgálatát, szolgáltatás-szervezés további 
racionalizálását.  
 
c) Az intézmények gazdálkodási feladatai ellátásának racionalizálása érdekében az 
intézményeknél alkalmazott gazdasági ügyintézői munkakörök 2006. január 1-től 
megszűnnek. 
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítási határideje: decemberi testületi ülés 
 
d) A képviselő-testület a következő évi költségvetés ismeretében indokoltnak tart 5 % 
dologi kiadásnövekedést az intézményi kiadásoknál, különös tekintettel a közüzemi 
díjak, élelmiszer-és gyógyszer beszerzésekre.) 
 
e) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél a 2006. 
évben is indokolt tételeknél legfeljebb a 2005. évi költségvetési előirányzat 
tervezhető. 
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f) A fejlesztési kiadásokat a költségvetés tervezésekor, a bevételi kondíciók 
ismeretében kell meghatározni azzal, hogy figyelembe kell venni a 2006-ra az 5. 
számú mellékletben felsorolt tervezett fejlesztéseket, és beruházásokat. 
 
g) A termálfürdő üzemeltetési költségeinek időarányos részét a költségvetés 
tervezésénél figyelembe kell venni. 
 
Felelős: Polgármester (valamennyi szempont tekintetében) 
Határidő: 2006. évi költségvetés tervezése 
 
 
Erről értesítésül: 
1./ Dr. Piri József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Pénzügyi és Adócsoport 
4./ Irattár 
 
 
 
 

Kmf 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Piri József sk      Dr. Varga Ildikó sk. 
  polgármester       jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. november 28. napján tartott nyilvános 
soros ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
178/2005. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Közművelődési és közgyűjteményi intézmények összevonása. 

 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta a közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények összevonásával kapcsolatos döntésekről, magasabb 
vezetői pályázat kiírása az új intézmény vezetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta. 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Faluház és Szabadidőközpont 
megszűnésének napjától Lukács László intézményvezető magasabb vezetői 
megbízását visszavonja. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Könyvtár és Tájház 

megszűnésének napjától Ménesi Lajosné intézményvezető magasabb vezetői 
megbízását visszavonja. 

 
3. A Képviselő-testület a 2. sz. melléklet szerinti alapító okirat alapján 2006. 

január 1. napjától létrehozza a Faluház, Könyvtár és Tájház intézményt, Algyő 
Búvár u. 5. szám alatti székhellyel. 

 
4. A Képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti pályázatot a vonatkozó 

jogszabályi helyeken túl a Délmagyarország c. napilapban is megjelenteti. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 

 
5. A Képviselő-testület a Faluház, Könyvtár és Tájház megalapításának napjától 

a 4. pontban kiírt pályázat elbírálásának napjáig az intézmény vezetésével 
Lukács Lászlót bízza meg. 

 
6. A Képviselő-testület a Faluház, Könyvtár és Tájház megalapításának napjától 

Ménesi Lajosnét a Könyvtár és Tájház elnevezésű szervezeti egység 
vezetésével bízza meg. 

 
7. A Képviselő-testület utasítja a Faluház és Szabadidőközpont 

intézményvezetőjét, hogy a Szabadidőközpontban dolgozó közalkalmazottak 
az intézmény megszűnésével kapcsolatosan megfelelő munkajogi 
tájékoztatatást kapjanak. 
Határidő: 2005. december 15. 
Felelős: Lukács László intézményvezető 
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A Faluház és Szabadidőközpont megszűnését követően (2006. január 1.-től) 

 a Szabadidőközpontban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a Kjt.  
 25/B §-nak megfelelő tájékoztatást követő 30 nap elteltéig áll fenn, a 
Szabadidőközpont székhellyel megalakuló gazdasági társaság megalakulását 
követően az új gazdasági társaság vállalja továbbfoglalkoztatásukat. 

 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a két intézményvezető 

tájékoztatására a pályázatról, illetve arra, hogy közalkalmazotti kinevezésüket 
illetően a pályázat elbírálását követően intézkedésre kerül sor. 

 
9. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozat 1., 2., 5., 6. 

pontjainak megfelelő munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
 

10. A 2. sz. melléklet szerinti alapító okirat szerint létrejövő új intézmény 
jogutódja a 3. és 4. sz. melléklet szerint megszűnő intézményeknek, kivéve a 
Szabadidőközpont szakfeladat tekintetében, melyre vonatkozóan jogutód a 
létrejövő új gazdasági társaság. 
Határidő: a gazdasági társaság létrehozására: decemberi testületi ülés 
Felelős: Polgármester 

 
 
Erről értesül: 
1. Dr. Piri József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. MÁK Cs. M.-i Ter. Igazgatóság Szeged 
4. Lukács László intézményvezető 
5. Ménesi Lajosné intézményvezető 
6. Piti Ferenc személyügyi előadó 
7. Irattár 
 
 
 

Kmf 
 
 
 
 
 

         Dr. Piri József s.k.     Dr. Varga Ildikó s.k. 
polgármester      jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
 



      178/2005.(XI.28.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 

 

Pályázati felhívás 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet  

az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház 

 

Igazgatói 

 

álláshely betöltésére. 

 

 

Képesítési és egyéb feltételek: 

a) szakirányú egyetemi végzettség, vagy 

   - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú  

   munkaköri szakvizsgával 

   - főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség és  

b) legalább 5 év szakmai gyakorlat, továbbá 

c) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység 

d) magyar állampolgárság 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

a) szakmai önéletrajzot, 

b) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

c) végzettségeket, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 

d) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket, 

e) nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a 

jogszabályban rögzített bizottság tagjai megismerhessék. 

 

Bérezés: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázat megjelenésétől számított 30 nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

a pályázat benyújtási határidejét követő 30 nap 

 

Kinevezés: 

 

a pályázat elbírálási határidőt követő első naptól határozott időre, legfeljebb 5 évre 

 

 

A pályázatot Algyő Nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani  

(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.). 

 

Érdeklődni a 62/517-517 telefonon lehet.



178/2005. (XI.28.) Kt. határozat 2.sz. melléklete 

 

Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház Alapító Okirata 

 

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 88. §-a továbbá 

a 

Közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. felhatalmazása alapján 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 

az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház Alapító Okiratát  

az alábbiak szerint hozza létre: 

 

                                                                          I.  
 

Intézmény megnevezése: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház  

 

II. 
Székhelye és telephelye: 

 

1. Székhelye:   6750 Algyő, Búvár u. 5. (Faluház) 

2. Telephelyei:           6750 Algyő, Kastélykert u. 63. (Könyvtár) 

   6750 Algyő, Kastélykert u. 42. sz. (Tájház) 

 

                                                                        III. 
Alapító szerv neve: 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 

 

IV. 
Felügyeleti szerv neve: 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 

 

V. 
Az intézmény feladata: 

 

1. Közreműködjön a helyi lakosság, különösen az ifjúsági művelődési igényeinek 

fejlesztésében, kielégítésében, továbbá kulturális értékek közvetítésében, 

elsajátításában és létrehozásában. 

 

2. Hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, kulturális, szabadidőklubok 

működtetése 

 

3. Községi szintű kulturális és szabadidősporttal összefüggő rendezvények szervezése. 

 

 

4. A település múltját, jelenét érintő, nyomtatásban megjelenő anyagok, valamint egyéb 

tájjellegű eszközök gyűjtése, megőrzése, kezelése és közzététele. 

 



5. Általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása, a település 

lakosainak. 

 

6. Könyvtári dokumentumokat gyűjt, őriz, feltár és szolgáltat. 

 

7. Dokumentum- és információcserét biztosít. 

 

VI. 
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 

 

 

a) Alapvető szakágazat:  

923400   Máshova nem sorolható egyéb szórakozás 

b) Tevékenységi köre: főtevékenység 

92.31 (92192-5) Alkotó-, előadóművészet 

92.32 (92181-5)  Művészeti kiegészítő tevékenység 

92.51  (92312-7) Könyvtári, levéltári tevékenység   

92.52. (92321-5) Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 

 

c) tevékenységei: 

22.13 (22121-4) Időszaki kiadvány kiadása 

22.15 (22121-4) Egyéb kiadás 

52.47 (52691-5) Könyv-, újság-, papírárú-kiskereskedelem 

70.20 (70101-5) Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

74.40 (75195-6) Hirdetés 

74.83 (75195-6) Titkári, fordítói tevékenység 

74.87 (92181-5) Máshova nem sorolt egyéb tevékenységet segítő 

                                    szolgáltatás 

91.33 (92181-5) Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 

                                    tevékenység 

92.13 (75195-6) Filmvetítés 

92.72 (92181-5) Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 

 

2. Az intézmény típusa: Közgyűjteményi és Közművelődési intézmény 

3. Az intézmény jellege: kulturális közintézmény és nyilvános könyvtár 

4. Jogállása: önálló jogi személyiségű költségvetési szerv  

                                                               
 

VII. 
Gazdálkodási jogkör: 

 

1. Az intézmény pénzügyi – gazdasági feladatát tekintve részben önálló gazdálkodó, az  

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező 

költségvetési szerv. 

 

2. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátását külön megállapodásban foglaltak 

szerint: 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert u. 

40 végzi. 



VIII.   
    

Ellátandó vállalkozási tevékenységek köre, mértéke: 

                                             
1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet a VI .szakaszban felsorolt tevékenységek 

körében nyereségszerzés céljából nem végez.  

 

IX. 

 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

 

      1.  Az intézmény vezetője: az igazgató, mely állást nyilvános pályázat útján kell  betölteni. 

 

2. A pályázati feltételeket a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján a képviselőtestület 

határozza meg. A pályázati felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

hivatalos lapjában (Kulturális Közlöny) közzé kell tenni. 

 

3. Az intézményvezetői megbízást az önkormányzat képviselőtestülete adja. A döntés 

előtt köteles kikérni a jogszabályban foglaltak szerint jogosultak előzetes véleményét. 

 

4. A megbízás öt év határozott időre szól. 

 

X. 

 
A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 

1. Az intézmény működését az Algyő, Búvár u. 5., Algyő, Kastélykert u. 63. sz. és az 

Algyő, Kastélykert u. 42 sz. alatti ingatlan szolgálja. Az ingó vagyon az intézmény 

leltára, vagyoni nyilvántartása szerint. 

 

XI. 
 

Vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 

 

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a tevékenységi körében felsoroltak 

ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. 

 

Záradék 

 
Az Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház Alapító Okiratát Algyő Nagyközség Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 2005. november 28-i testületi ülésén 178/2005.(XI.28.) sz. határozatával 

hagyta jóvá. 

 

 

 

 

 

Dr. Piri József          Dr. Varga Ildikó  

polgármester         jegyző 



 

 

 

178/2005. (XI.28.) Kt. határozat 3. sz. melléklete 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat  

Faluház és Szabadidőközpont 

Megszüntető Okirata 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § -a alapján Algyő Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház és Szabadidőközpontot az alábbiak szerint 

szünteti meg: 

 

I. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 127/2001. (IX.13.) Kt. határozattal 

létrehozott Algyő Nagyközség Önkormányzata Faluház és Szabadidőközpont 

(törzsszám: 358433204) megszünteti és feladatait (szakfeladatszám: 9234) a 

Faluház, Könyvtár és Tájház veszi át 2006. január 1. napjától a 178/2005. (XI.28.) 

Kt. határozat alapján. 

 

II. A Faluház és Szabadidőközpont jogutódja a Faluház, Könyvtár és Tájház (Algyő, 

Búvár u. 5.). 

 

III. Az intézmény megszűnéskori vagyona felett a jogutód intézmény rendelkezhet a 

178/2005. (XI.28.) Kt. határozat szerint. 

 

IV. A Faluház és Szabadidőközpont alkalmazottainak foglalkoztatásáról a 178/2005. 

(XI.28.) Kt. határozat rendelkezik. 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Piri József     Dr. Varga Ildikó 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



178/2005. (XI.28.) Kt. határozat 4. sz. melléklete 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzat  

Könyvtár és Tájház 

Megszüntető Okirata 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § -a alapján Algyő Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és Tájház intézményt az alábbiak szerint 

szünteti meg: 

 

V. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 128/2001. (IX.13.) Kt. határozattal 

létrehozott Algyő Nagyközség Önkormányzata Könyvtár és Tájház (törzsszám: 

358433206) megszünteti és feladatait (szakfeladatszám: 9251) a Faluház, 

Könyvtár és Tájház veszi át 2006. január 1. napjától a 178/2005. (XI.28.) Kt. 

határozat alapján. 

 

VI. A Könyvtár és Tájház jogutódja a Faluház, Könyvtár és Tájház (Algyő, Búvár u. 

5.). 

 

VII. Az intézmény megszűnéskori vagyona felett a jogutód intézmény rendelkezhet a 

178/2005. (XI.28.) Kt. határozat szerint. 

 

VIII. A Könyvtár és Tájház alkalmazottainak foglalkoztatásáról a 178/2005. (XI.28.) Kt. 

határozat rendelkezik. 

 

 

 

 

Kmf 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Piri József      Dr. Varga Ildikó 

  polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. november 28. napján tartott nyilvános 
soros ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
179/2005. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Költségalapú bérlakások 2006. évi lakbérének megállapítása. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Költségalapú bérlakások 
2006. évi lakbér mértékének megállapítása tárgyú előterjesztést és alábbi 
határozatot hozta: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

költségalapú bérlakások lakbérének mértékét 2006. január 1. napjától az alábbiak 
szerint állapítja meg. 

 
70m2-es, 3 szobás lakás  20.000.- Ft/hó 
57m2-es, 2 szobás lakás  25.000.- Ft/hó 

 
 
Erről értesül: 
1. Dr. Piri József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi- és adócsoport 
4. Irattár 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. november 28. napján tartott nyilvános 
soros ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
180/2005. (XI.28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2005. évi pályázati tevékenységekről. 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta a „Beszámoló az intézmények 
2005. évi pályázati tevékenységeiről.” szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az intézmények 2005. évi 

pályázati tevékenységéről szóló beszámolóit. 
 
 
Erről értesül: 

1. Dr. Piri József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Iván Zsuzsanna intézményvezető Algyői Általános Iskola 
4. Karsai Lászlóné intézményvezető Szivárvány Óvoda 
5. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető ESZI 
6. Algyői Könyvtár és Tájház intézményvezető Ménesi Lajosné 
7. Algyői Faluház és Szabadidőközpont intézményvezető Lukács László 
8. Irattár 
 
 
 

Kmf 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Piri József s.k.     Dr. Varga Ildikó s.k. 
                         polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. november 28. napján tartott nyilvános 
soros ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
181/2005. (XI. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megvitatta Dr. Piri József polgármester 
előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés 
óta történt fontosabb eseményekről készült tájékoztatót. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Piri József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
polgármester        jegyző 

 
 

 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 
 
 


