
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
311/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  2013. november 27-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. O sszéfőglalő  az „O szi Algyő i Egé szsé ghéték” prőgramsőrőzatrő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

2. Az égyés pé nzbéli é s térmé szétbéni élla ta sőkrő l sző lő  23/2011.(VIII.03.) 
réndélét, valamint a gyérmékék vé délmé rő l sző lő  12/2000.(V.23.) réndélét 
mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Jégyző  

3. Kő ztérü lét-haszna lat réndjé rő l sző lő  réndélét mő dősí ta sa (kő ztérü léti 
alkőhőlfőgyaszta s kőrla tőza sa) 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

4. A 9/2013.(VI.07.) O r. ké mé nyséprő ipari kő zszőlga ltata srő l é s a szőlga ltata s 
igé nybévé télé rő l alkőtőtt réndélét hata lyőn kí vü l hélyézé sé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

5. Méző ő rő k 2013. é vi bésza mőlő ja 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

6. Ta jé kőztatő  a 2013. é v pa lya zatairő l 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér  

7. Ivő ví zminő sé g-javí tő  prőjékt téstü léti dő nté st igé nylő  ké rdé séi IV. 
Ta rsüla si Méga llapőda sők mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

8. Ta rsüla si szérző dé s mő dősí ta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

9. E pü lő  sza llőda-véndé gla tő  égysé g ü zlétféjlészté si élké pzélé séinék bémütata sa 
Elő térjésztő : Gyévitür Kft. ü gyvézétő  

10. Ta jha z kialakí ta sa ra vőnatkőző  élké pzélé sék 
Elő térjésztő : Gyévitür Kft. ü gyvézétő  

11. MOL ingatlanők mégva sa rla sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

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

13. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, valamint Inté zmé nyéit é rintő  2014. é vi bélső  
éllénő rzé si prőgramja é s idő réndi ta bla zata 
Elő térjésztő : Jégyző  

14. Algyő i Spőrtkő r asztaliténisz szakőszta lya nak ké rélmé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 



15. LEADER pa lya zat bényü jta sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

16. Pa lya zati kií ra s az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r inté zmé nyvézétő i münkakő ré ré 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

17. Szü cs-Pla nka Jüdit é s Patkő s Erika győ gytőrna szők ké rélmé 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

18. Algyő , Bü va r ü. 9. I. émélét 1. sza m alatti laka s bé rléti szérző dé sé nék 
méghősszabbí ta sa ira nti ké rélém 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

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

20. Algyő i lővaspa lya féjlészté si élké pzélé sék 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

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

22. Egyébék, béjélénté sék 
 

Za rt ü lé s 
23. Gé més Sa ndőrné  mé lta nyőssa gi ü gyé 

Elő térjésztő : Jégyző  
24. Kécskémé ti Ja nősné , Algyő , Kasté lykért ü. 41. sza m alatti lakős féllébbézé sé 

a pőla si dí j méga llapí ta sa ü gyé bén 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

25. Algyő  1483 hélyrajzi sza mü  ingatlan mégva sa rla sa 
Elő térjésztő : Pőlga rméstér 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1) Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2) Dr. Varga Ildikó jégyző 
3) 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
312/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Összefoglaló az „Őszi Algyői Egészséghetek” programsorozatról  
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Összéfőglaló az „Őszi Algyői Egészséghéték” 
prőgramsőrőzatról” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété az „Összéfőglaló az „Őszi Algyői 
Egészséghéték” prőgramsőrőzatról” készült tájékőztatót tüdőmásül vészi. 

2. A Képvisélő-téstülét felkéri az Egészségügyi Kérékasztalt, hőgy 2014. janüár 
hónapra tégyén javaslatőt, a szükségés főrrás mégjélölésévél, újabb 
szűrővizsgálatők bévézétéséré. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1.) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2.) Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3.) Jankővicsné  Vérés Katalin münkacsőpőrt kőőrdina tőr 
4.) 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
313/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2011. 

(VIII.3.) rendelet, valamint a gyermekek védelméről szóló 12/2000. 
(V.23.) rendelet módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Az égyés pénzbéli és térmészétbéni 
éllátásőkról szóló 23/2011. (VIII.3.) réndélét, valamint a gyérmékék védélméről szóló 
12/2000. (V.23.) réndélét módősítása” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt 
hozta: 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét az ésétlégés jő védélémhata r va ltőza sőkra tékintéttél a 2014. 

janüa r havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé sé ré ké ri a 23/2011. (VIII.03.) é s a 12/2000. 
(V.23.) ő nkőrma nyzati réndéléték félü lvizsga lata t. 
Félélő s: Jégyző  

 
2. A Ké pvisélő -téstü lét a Pé nzü gyi é s Hüma n Bizőttsa g Bürsa Hüngarica Félső őktata si 

O nkőrma nyzati O sztő ndí jpa lya zat 2014. é vi főrdülő ja rő l sző lő  sző béli élő térjészté sé 
alapja n a 145/2009. (VII.29.) Kt. hata rőzat méllé klété nék 4. pőntja t a 2014. é vi 
pa lya zati főrdülő ra né zvé az ala bbiak szérint mő dősí tja: 
„A pa lya ző  ta mőgata sra, azaz az ő sztő ndí jra akkőr ra szőrült, ha a csala dban az égy 
fő ré jütő  jő védélém ném haladja még a mindénkőri ő régsé gi nyügdí jminimüm 
ha rőmszőrősa nak ő sszégé t.” 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét a Bürsa Hüngarica Félső őktata si O nkőrma nyzati 
O sztő ndí jpa lya zat 2015. é vi főrdülő ja ra tékintéttél ké ri a 145/2009. (VII.29.) Kt. 
hata rőzat méllé klét 4. pőntja nak félü lvizsga lat. 
Hata ridő : 2014. é v jü liüs havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 
Félélő s: Angyal Zsőlt aljégyző  

 
A határőzatról értésül: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Dr. Varga A kős 
5. 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
314/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló rendelet-módosítása 

(közterületi alkoholfogyasztás korlátozása) 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Köztérülét-használat réndjéről szóló 
rendelet-módősítása (köztérüléti alkőhőlfőgyasztás kőrlátőzása)” tárgyú élőtérjésztését 
és az alábbi határőzatőt hőzta: 
 
 A Ké pvisélő -téstü lét a 2014. széptémbér havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé sré ké ri a 
kő ztérü lét-haszna lat réndjé rő l sző lő  ő nkőrma nyzati réndélét félü lvizsga lata t. 
Félélő s: Jégyző  
 
 
 
A határőzatról értésül: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
315/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Mezőőrök 2013. évi beszámolója 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Mézőőrök 2013. évi bészámőlója ” tárgyú 
élőtérjésztését és az alábbi döntést hőzza: 
 
 A Képvisélő-téstülét a mézőőrök 2013. évi münkájáról szóló bészámőlót élfőgadja 
azzal, hőgy a mézőőrök tővábbra is mindén évbén készítsénék bészámőlót münkájükról, 
valamint félhívja a figyélmét a münkaköri léírásban rögzítétt féladatők maradéktalan 
éllátására. 
 
 
 
A határőzatról értésül: 

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. Ü zéméltété si 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
316/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató a 2013. év pályázatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Tájékőztató a 2013. év pályázatairól” 
tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza: 
 
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété tüdőmásül vészi a tájékőztatót. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ü zéméltété si csőpőrt 
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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
317/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Ivóvízminőség-javító projekt testületi döntést igénylő kérdései IV. 

Társulási Megállapodás módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27-én mégtartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér, „Ivóvízminőség-javító prőjékt téstüléti 
döntést igénylő kérdéséi IV. Társülási Mégállapődás módősítása” tárgyú élőtérjésztését 
és az alábbi határőzatőt hőzta: 
 

A Ké pvisélő -téstü lét jő va hagyja a hata rőzat méllé klété t ké péző  „Szégéd – Algyő ” 
Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s 4. sz. mő dősí ta ssal égysé gés szérkézétbé 
főglalt Ta rsüla si méga llapőda sa t é s félhatalmazza a Pőlga rméstért annak ala í ra sa ra.  
Félélő s: Pőlga rméstér 
Hata ridő : azőnnal 
  
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ü zéméltété si csőpőrt 
4. Adő  é s Pé nzü gyi csőpőrt 
5. Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata 
6. Iratta r 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



317/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

„Szégéd – Algyő ” 
 

IVO VI ZMINO SE G – JAVI TO  O NKORMA NYZATI TA RSÜLA S 
 

TA RSÜLA SI MEGA LLAPODA SA 
 

4. sza mü  mő dősí ta s 
 

(égysé gés szérkézét) 
 
 
 
 

Kélt: ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

PREAMBULUM 
 
A tagő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéi (tőva bbiakban: Tagők) – a Magyar 
Kő zta rsasa g Alkőtma nya rő l sző lő  1949. é vi XX. tő rvé ny 44/A. § (1) békézdé s h) pőntja, a 
hélyi ő nkőrma nyzatőkrő l sző lő  1990 é vi LXV. tő rvé ny (O tv.) 41. § (1) békézdé sé bén 
főglalt félhatalmaza s, valamint a hélyi ő nkőrma nyzatők ta rsüla sa rő l é s 
égyü ttmü kő dé sé rő l sző lő  1997. é vi CXXXV. tő rvé ny 16-18. § alapja n „Szégéd-Algyő ” 
Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s né vén O nkőrma nyzati Ta rsüla st 
(tőva bbiakban: Ta rsüla s) hőznak lé tré. 
 
A Ta rsüla s cé lja, hőgy: 
 
7. a Tagők a Dé l-alfő ldi Ré giő  Ivő ví zminő sé g – javí tő  Prőgramja nak II., bérüha za si 

szakasza t mégvalő sí tsa k, 
8. éhhéz a Magyar Kő zta rsasa g kő ltsé gvété sé é s az Eürő pai Üniő  a ltal biztősí tőtt vissza 

ném té rí téndő  ta mőgata s léhí va sa ra jőgősültsa gőt szérézzénék 
 
A mégvalő sülő  kő rnyézétvé délmi bérüha za s érédmé nyé ő sszéssé gé bén: 
 
9. az Eürő pai Üniő  98/83-as sza mü  EK ira nyélvbén főglaltaknak mégfélélő  minő sé gü  

égé szsé gésébb ivő ví z biztősí ta sa a Ta rsüla s hata skő ré bé tartőző  lakőssa g sza ma ra. 
 
A Tagők rő gzí tik, hőgy ta rsüla sükat szabad élhata rőza sükbő l, égyénjőgü sa gük 
tisztélétbén tarta sa val, kő lcső nő s élő nyő k é s az ara nyős téhérvisélé s alapja n, a kő ző s cé l 
é s féladat mégvalő sí ta sa é rdéké bén hőzza k lé tré é s az ébbén va llalt kő télézéttsé géikét 
égyü ttésén é s égyénké nt is tisztélétbén tartja k. 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A ta rsüla s névé: „Szégéd-Algyő ” Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s 

2. A ta rsüla s szé khélyé: 6720 Szégéd, Szé chényi té r 10. 

3. A ta rsüla s tagjai: 

 1. Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata, mint a Ta rsüla s gésztőra 

     szé khélyé: 6720 Szégéd, Szé chényi té r 10. 

 2. Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata 

 szé khélyé: 6750 Algyő , Kasté lykért ü. 40. 

1. A Ta rsüla st ké pviséli: 

 Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzat mindénkőri pőlga rméstéré. 

5. Az ü gyvitéli féladatőkat Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata a 

Pőlga rméstéri Hivatal ü tja n téljés kő rü én la tja él. 



6. A Ta rsüla si Méga llapőda s térü léti hata lya a ta rsüla sban ré sztvévő  télépü lé si 

ő nkőrma nyzatők kő zigazgata si térü lété ré térjéd ki. 

7. A Ta rsüla si Méga llapőda s idő béni hata lya: 

A ta rsüla si méga llapőda s hata rőzatlan idő ré, dé sikérés pa lya za s ésété n légala bb 

az Ivő ví zminő sé g-javí tő  Prőgram Ta mőgata si Szérző dé sé bén élő í rt bérüha za si é s 

mü kő dtété si idő tartamra jő n lé tré. A ta rsüla si méga llapőda s mő dősí ta sa t, 

mégszü ntété sé t, félmőnda sa t a ta rsüla s ba rmély tagja csak a Ta rsüla si é s 

Ta mőgata si, illétvé égyé b szérző dé sékbén, méga llapőda sőkban va llalt félté télék 

bétarta sa val kézdémé nyézhéti. 

8. A Ta rsüla si méga llapőda st - mivél annak mü kő dé sé va rhatő an tő bb é vig tart é s 

tagő nkőrma nyzati kő ltsé gvété si pé nzü gyi kő télézéttsé gva llala st is tartalmaz, - 

valaménnyi télépü lé s ké pvisélété bén a pőlga rméstér é s a jégyző  í rja ala . 

9. A ta rsüla sban ré szt vévő  ő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéinék minő sí tétt 

tő bbsé ggél hőzőtt dő nté sé szü ksé gés: 

- a méga llapőda s jő va hagya sa hőz; 

- a méga llapőda s mő dősí ta sa hőz; 

- a méga llapőda s mégszü ntété sé héz;  

- a ta rsüla shőz tő rté nő  csatlakőza shőz valő  hőzza ja rüla shőz; 

- a ta rsüla si méga llapőda s é v kő zbéni félmőnda sa hőz. 

10. A ta rsüla s ném kő ltsé gvété si szérv tő rzskő nyvi jőgi szémé ly. 

11. Nyilva ntarta sba vé tél: 

a Ta rsüla s Elnő ké a Ta rsüla si Méga llapőda st mégkü ldi: 

- az ala í ra stő l sza mí tőtt 15 napőn bélü l a szé khély szérint illété kés Dé l-alfő ldi 

Régiőna lis A llamigazgata si Hivatalnak, valamint, 

- a jő va hagya sa tő l sza mí tőtt 8 napőn bélü l a szé khély szérint illété kés Magyar 

A llamkincsta r Térü léti Igazgatő sa ga nak (MA K) béjégyzé s cé lja bő l. 

12. A Ta rsüla s mégalakültnak tékinthétő , ha a ré sztvévő  ő nkőrma nyzatők ké pvisélő -

téstü létéinék mindégyiké jő va hagyta a méga llapőda st, valamint a Ta rsüla s alapí tő  

őkirata t. 

 

II. A TAGÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÖK 

A ta rsüla s tagjai, a tagő nkőrma nyzatők az ivő ví z biztősí ta s, mint kő zféladat élla ta sa é rt 



félélő s szérvék va llalja k, hőgy égyü ttésén a kő vétkéző  féladatőkat valő sí tja k még, illétvé 

az ala bbi kő télézéttsé gékét téljésí tik égyü ttésén: 

 A tagő nkőrma nyzatők hata ridő bén méghőzza k a Ta rsüla ssal kapcsőlatős dő nté sékét 

é s vé gréhajtja k azőkat. 

 Együ ttmü kő dnék égyma ssal é s a prőjéktbén kő zrémü kő dő  égyé b szérvékkél, 

szérvézétékkél a Dé l-alfő ldi Ivő ví zminő sé g-javí tő  Prőgram térvézé si szakasza nak 

jőgszérü  béféjézé sé bén, a pa lya zatük élő ké szí té sé bén, bényü jta sa ban, a Ta mőgata si 

szérző dé s é s abban mégszabőtt féladatők vé gréhajta sa ban, a bérüha za s 

mü kő dtété sé bén. 

 Kő ltsé gvété sü k kérété bén biztősí tja k a Prőgram mégvalő sí ta sa hőz szü ksé gés saja t 

főrra st. 

 Hélyi réndélétalkőta si jőgkő rü kbén élja rva, a magasabb szintü  jőgszaba lyőkkal 

ő sszhangban, biztősí tja k a prőjékt mü kő dtété sé nék hélyi jőgszaba lyi félté téléit. 

 Kő zrémü kő dnék a prőjékt lébőnyőlí ta sa ban. 

 

III./1. A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI ELVEI 

 A Ta rsüla s – az Eürő pai Üniő  a ltal biztősí tőtt féjlészté si főrra sőkbő l é s a kő zpőnti 

kő ltsé gvété sbő l ta mőgatőtt, jő védélémtérmélő  kő rnyézétvé délmi prőjékték 

ta mőgata si cí mzéttjé (kédvézmé nyézéttjé) léhét, a ví zgazda lkőda si kő zféladatők 

élla ta sa é rt félélő s ő na llő  jőgi szémé ly, amélynék tagjai a ta rsült hélyi 

ő nkőrma nyzatők. 

 Az ő nkőrma nyzati ta rsüla s tagjai rő gzí tik, hőgy a ta rsüla ssal kapcsőlatős 

ő nkőrma nyzati féladatőkat (pl. égyés münkafőlyamatők éllénő rzé sé) saja t szérvézéti 

égysé gü kő n, a pőlga rméstéri hivatalőn kérésztü l la tja k él, mí g az ivő ví zminő sé g-

javí tő  prőjékt vé gréhajta sa val kapcsőlatős féladatők élla ta sa ra a Prőjékt 

Mégvalő sí ta si Egysé gét (PME), a Kő zbészérzé sékrő l sző lő  hata lyős jőgszaba lyők 

szérint va lasztja k ki. 

 A pőlga rméstér légala bb é vénté égyszér kő télés bésza mőlni a ké pvisélő -téstü lété nék 

a ta rsüla s tévé kénysé gé rő l, pé nzü gyi hélyzété rő l, a ta rsüla si cé l mégvalő süla sa rő l. 

 

III./2. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

Ta rsüla si Tana cs: 

 A Ta rsüla s légfő bb dő nté shőző  szérvé a Tagők pőlga rméstéréibő l a llő  Ta rsüla si 



Tana cs. A pőlga rméstért akada lyőztata sa ésété n az alpőlga rméstér hélyéttésí ti. 

 A Ta rsüla si Tana cs dő nté sé t ü lé sé n, hata rőzattal hőzza. Az ü lé sékrő l jégyző kő nyvét 

kéll ké szí téni, mélyré a ké pvisélő -téstü lét ü lé sé rő l ké szí tétt jégyző kő nyvré vőnatkőző  

szaba lyőkat kéll alkalmazni azzal, hőgy a jégyző kő nyvét a Ta rsüla si Tana cs tagjai í rja k 

ala . A jégyző kő nyvét 15 napőn bélü l még kéll kü ldéni az illété kés Csőngra d Mégyéi 

Kőrma nyhivatalnak. 

 A Ta rsüla si Tana cs hata rőzatait nyí lt szavaza ssa l, égyhangü lag hőzza. Szavazni 

szémé lyésén vagy a ta rsüla s tagjai a ltal í ra sban méghatalmazőtt hélyéttés ké pvisélő  

ü tja n léhét. A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati arány Szeged tekintetében 

87,26 %, Algyő vonatkozásában pedig 12,74 %. 

 A Ta rsüla si Tana cs ü lé séit szü ksé g szérint, dé minimüm é vénté négy alkalőmmal 

tartja. A Ta rsüla si Tana cs ü lé sé t ő sszé kéll hí vni a Ta rsüla si Méga llapőda sban illétvé a 

Ta rsüla si Tana cs a ltal méghata rőzőtt idő pőntban. 

 A Tana cs ü lé sé n – aménnyibén a dő nté st igé nylő  ké rdé sbén ném szü létik élfőgadő  

dő nté s – a hata rőzatőt élvététtnék kéll tékinténi. 

Ta rsüla s Elnő ké: 

 A Ta rsüla s Elnő ké: Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős O nkőrma nyzata nak pőlga rméstéré. 

Ta rsüla s Alélnő ké: 

 A Ta rsüla s Alélnő ké: Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzata nak pőlga rméstéré. 

 Az Alélnő ké az Elnő k jőgkő ré bén jőgősült hélyéttéské nt élja rni, az Elnő k ta vőllé té bén 

vagy kü lő n félké ré sré. 

 

IV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA 

 A Ta rsüla snak, mint ő na llő  jőgi szémé lynék a tagő nkőrma nyzatők a ltal lélta r szérint 

bévitt, ké ső bb szérzétt, é s ézék hőzadé kaké nt kélétkézétt saja t tülajdőnü  vagyőna 

van. 

 A Ta rsüla sban ré sztvévő  tagők a ta rsüla s mü kő dé si kő ltsé géit a Ta rsüla shőz valő  

égyszéri hőzza ja rüla s mé rté ké vél ara nyősan visélik. 

 A Ta rsüla s alapí ta skőri vagyőna: 1 Ft/lakős, amélyét a tagők télépü lé sü k 

lakőssza ma nak ara nya ban égyszéri hőzza ja rüla ské nt fizétnék még. 

 A ta rsült ő nkőrma nyzatők az égyszéri hőzza ja rüla s tékintété bén a mégvalő sí ta s é s a 

Ta mőgata si szérző dé s szérinti kő téléző  idő szakra élfőgadja k a 2009. janüa r 1-gyél 

KSH a ltal nyilva ntartőtt lakőssa gsza mőt, mint mindén a lakőssa gsza m szérint 



sza mí tandő  adat alapjaké nt, ami az ala bbi: 

 Szégéd Mégyéi Jőgü  Va rős ésété bén: 169 713 fő , 

 Algyő  Nagykő zsé g ésété bén:                  5 209 fő . 

 A ta rsüla s saja t vagyőnnal réndélkézhét, mélynék szapőrülata a ta rsüla st illéti még. 

 A tagők va llalja k, hőgy a prőjékt mégvalő sí ta sa hőz szü ksé gés hőzza ja rüla sőkat az 

ala bbi ta bla zat szérint é s a kő ltsé gvété sü k kérété bén biztősí tja k: 

Szégéd – Algyő  Ivő ví zminő sé g-javí tő  O nkőrma nyzati Ta rsüla s bérüha za si adatai a 

BMO NAL-001-12100823-06. azőnősí tő  sza m alatt mégkő tő tt BM EÜ O nérő  Alap 

ta mőgata s figyélémbé vé télé vél: 

 
 

 
 
 A Társulás működtetésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő hozzájárulás mértékéről 

a Társulási Tanács jogosult dönteni. Ezen hozzájárulás megfizetése során a 

tagönkormányzatok közötti arány a következő: Szeged tekintetében 87,26 %, Algyő 

vonatkozásában pedig 12,74 %. A tagok vállalják, hogy ezen döntés kézhezvételét 

követően gondoskodnak a tagönkormányzat költségvetésének módosításával a fedezet 

biztosításáról, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állását követő 30 napon 

belüli megfizetéséről.  

 A tagönkormányzatok által vállalt fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, a fizetési 

határidő lejártától számított 15. naptól irányadó eljárás a beszedési megbízás 

alkalmazása. Amennyiben a beszedési megbízás nem érvényesíthető, akkor a tartozásra 

a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás 

az esedékességtől a kifizetés napjáig terjedő időtartamra. 

 
V. ÜZEMELTETÉS 

A Ta rsüla s a prőjékt kérété bén lé tréjő vő  ví zi kő zmü  lé tésí tmé nyék ü zéméltété sé t a 

Ta rsüla si Tana cs a ltal a Ta mőgata si szérző dé s, a hata lyős jőgszaba lyők, élső dlégésén a 

2007-2013 prőgramőza si idő szakban az Eürő pai Régiőna lis Féjlészté si Alapbő l, az 

Település

Szeged 87,26

Algyő 12,74

Összesen: 100

Önrész összesen
(Ft)

Elszámolható költségekre
100 %-os EU Önerő Alap 

támogatás (Ft)

Százalékos
megosztás

%

529 594 160 529 594 160

77 331 250 77 331 250

606 925 410 606 925 410



Eürő pai Szőcia lis Alapbő l é s a Kőhé ziő s Alapbő l sza rmaző  ta mőgata sők félhaszna la sa nak 

réndjé rő l sző lő  4/2011. (I. 28.) Kőrma nyréndélétbén főglaltaknak mégfélélő én 

kiva lasztőtt ü zéméltétő vél valő sí tja még. A Ta rsüla si Tana cs az ü zéméltétő  

kiva laszta sakőr mindén ésétbén a tagő nkőrma nyzatők a ltal méghata rőzőtt félté télék 

szérint ja r él. 

A kiva lasztőtt szőlga ltatő  ré vé n a prőjékt kérété bén mégvalő sülő  réndszér haszna lata é rt 

a Ta rsüla snak fizéténdő  dí jba a Ta rsüla s béé pí ti a KEOP-bő l sza rmaző  ta mőgata sbő l 

é pí tétt lé tésí tmé nyék amőrtiza ciő s kő ltsé gé t. 

A Ta rsüla s a jőgszaba lyőkban méghata rőzőtt a ltala nős ira nyadő  élvék, szaba lyők 

alapülvé télé vél a Kőhé ziő s Alapra, KEOP pa lya zatra, égyé b élő í ra sőkra vőnatkőző  

réndélkézé sékét (pl.: ő nkőrma nyzati ő nérő  kiégé szí tő  ta mőgata sra bényü jtandő  

pa lya zatban főglaltak) tékinti ira nyadő nak a dí jpőlitika vőnatkőza sa ban. 

A ta rsüla si méga llapőda sban a ta rsült Félék az égyü ttmü kő dé si élvékét a llapí tja k még. A 

ré szlétés ü zéméltété s a ta rsüla si alapélvék ménté n, é s a ta mőgata si szérző dé sbén va llalt 

kő télézéttsé gék figyélémbé vé télé vél é s bétarta sa val, a mindénkőri kő rü lmé nyék 

ismérété bén szaba lyőzhatő  é s aktüaliza lhatő . 

 

VI. ELLENŐRZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

A Ta rsüla s tagő nkőrma nyzatainak pőlga rméstéré légala bb é vénté égyszér kő télés 

bésza mőlni a ké pvisélő -téstü lété nék a ta rsüla s tévé kénysé gé rő l, pé nzü gyi hélyzété rő l, a 

ta rsüla si cé l mégvalő süla sa rő l. A Ta rsüla s égyü ttmü kő dik a Csőngra d Mégyéi 

Kőrma nyhivatallal é s a Magyar A llamkincsta rral. A Ta rsüla s éllénő rzé sé ré a 

tagő nkőrma nyzatők ké pvisélő -téstü létéi jőgősültak, tőva bba  az A llamha ztarta si tő rvé ny 

é s égyé b jőgszaba lyők szérinti szérvék, a KEOP pa lya zat érédmé nyéssé gé ésété n az 

Ira nyí tő  Hatő sa g (NFÜ ) é s a Kő zrémü kő dő  Szérvézét (KvVM), illétvé a Ta mőgata si 

szérző dé s szérinti szérvék. 

 

VII. A FELMONDÁS, KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI 

1.  A ta rsüla s mégszü nik: 

- ha a ta rsüla s valaménnyi tagja élhata rőzza a ta rsüla s mégszü ntété sé t 

- bí rő sa g jőgérő s dő nté sé alapja n. 

2. Alkalmatlan a félmőnda s illétvé a kilé pé s idő pőntja, aménnyibén a tag vagy tagők 

kiva la sa a ta rsüla s a ltal kitü ző tt cé lők mégvalő sí ta sa t élléhététléní téné , vagy a 



cé lők mégvalő sí ta sa t jéléntő s tő bblétkiada ssal ténné  léhétő vé . 

3. A Ta rsüla s mégszü ntété sé rő l réndélkéző  mégszü ntétő  őkirat élté rő  réndélkézé sé 

hia nya ban a Ta rsüla s mégszü ntété s idő pőntja ban fénna llő  jőgait é s 

kő télézéttsé géit - idéé rtvé a vagyőnkézélő i jőgőt is - az alapí tő  tagők gyakőrőlja k 

é s téljésí tik, a mégszü né s napja n fénna llő  kő télézéttsé gék téljésí té sé é rt é s 

kő vétélé sék bészédé sé é rt az alapí tő  tagők félélnék (a tagönkormányzatok közötti 

arány a következő: Szeged tekintetében 87,26 %, Algyő vonatkozásában pedig 

12,74 %). 

 

VIII. EGYEBEK 

A tagők kinyilva ní tja k azőn sza ndé kükat, hőgy a ví zszőlga ltata s biztősí ta sa ban kiémélt 

főntőssa gü  E szaki Ví zmü  tülajdőnviszőnyainak réndézé sé bén, illétvé az ingatlan 

nyilva ntarta si béjégyzé s mő dősí ta sa ban égyü ttmü kő dnék é s aménnyibén léhétsé gés a 

lé tésí tmé ny ingatlana nak biztősí ta sa t térü létcséré vél őldja k még. Tagők a 

tülajdőnviszőny réndézé sé nék, illétvé az ingatlan nyilva ntarta si béjégyzé s 

mő dősí ta sa nak hata ridéjé ü l 2014. jü niüs 30. napja t jélő lik még. 

A tagők kinyilva ní tja k, hőgy a bérüha za s kapcsa n mégvalő sült lé tésí tmé nyék 

ü zémélé sé vél a jélénlég szérző dé sbén a llő  szőlga ltatő t kí va nja k mégbí zni. 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Tagők vita s ké rdé séikét élső sőrban ta rgyala s ü tja n, égyma s kő ző tt – szü ksé g 

szérint é rdék-ké pviséléti vagy szakmai szérvék, szérvézéték bévőna sa val – 

égyéztété ssél kí sé rlik még réndézni. Ennék sikértélénsé gé ésété ré a ta rsüla s 

térü lété szérint illété kés é s hata skő rrél réndélkéző  mégyészé khélyi bí rő sa g 

kiza rő lagős illété késsé gé nék vétik ala  magükat. 

2. A jélén Ta rsüla si Méga llapőda sban ném szaba lyőzőtt ké rdé sékbén a 

Magyarőrsza g hélyi ő nkőrma nyzatairő l sző lő  2011. é v CLXXXIX. tő rvé ny 

réndélkézé séi ira nyadő k. 

3. A Félék a méga llapőda st élőlvasa s é s a ttanülma nyőza s üta n, mint akaratükkal 

mindénbén mégégyéző t jő va hagyő lag í rta k ala . 

Kélt: Szégéd, …........................................ 

 



Ta rsült O nkőrma nyzatők: 

 ….........................................................      …......................................................... 

 Szeged Megyei Jogú Város   Algyő Nagyközség 
                       O nkőrma nyzata O nkőrma nyzata 

 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
318/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Társulási szerződés módosítása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. nővémbér. 27. napja n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta rsüla si szérző dé s mő dősí ta sa” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta. 

 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő ntő tt, hőgy a Dé l-alfő ldi Régiőna lis 
Kő rnyézétvé délmi Ta rsüla si Méga llapőda s mő dősí ta sa t az élő térjészté s szérinti 
tartalőmmal jő va hagyja. 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Kakas Bé la Dé l-alfő ldi Régiőna lis Kő rnyézétvé délmi Ta rsüla s Elnő ké                        6762 

Sa ndőrfalva, Szabadsa g té r 1. 
4. Ü zéméltété si csőpőrt 
5. Adő  é s Pé nzü gyi 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
319/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy mő dősí tja élfőgadőtt 
napiréndjé sőrréndjé t é s az „E pü lő  sza llőda-véndé gla tő  égysé g ü zlétféjlészté si 
élké pzélé séinék bémütata sa”, a „Ta jha z kialakí ta sa ra vőnatkőző  élké pzélé sék”, valamint a 
„MOL ingatlanők mégva sa rla sa” ta rgyü  élő térjészté sék mégta rgyala sa t ké ső bbré 
halasztja, az ü lé st a „Bélső  éllénő rzé si jélénté s Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat 
iratkézélé sé nék éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  napirénddél főlytatja. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
320/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 

iratkezelésének ellenőrzéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété a 2013. nővémbér 27. 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 éllénő rzé sé rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az 
ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét az Algyő  Nagykő zsé g iratkézélé sé rő l ké szü lt bélső  éllénő ri 
jélénté st, az abban főglaltakat, tüdőma sül vészi. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, hőgy a javaslatnak mégfélélő én a bélső  
kőntrőll nyőmvőnala nak élké szí té sé sőra n ré szlétésén hata rőzza még az 
iratkézélé ssél kapcsőlatős féladatőkat, annak főlyamatba é pí tétt é s vézétő i 
éllénő rzé ssél kapcsőlatős pőntjait é s félélő séit 
Félélő s: Jégyző  
Hata ridő : 2014. fébrüa r 
 
 

 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
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  NKft. 
4./ Angyal Zsőlt aljégyző  
5./ 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
321/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 2014. 

évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. nővémbér 27. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Jégyző  „Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, valamint Inté zmé nyéit é rintő  
2014. é vi bélső  éllénő rzé si prőgramja é s idő réndi ta bla zata” ta rgyü  élő térjészté sé t é s a 
kő vétkéző  dő nté st hőzta: 
 
1. A Ké pvisélő -téstü lét élfőgadta a Szégédi Kisté rsé g- é s Gazdasa gféjlészté si Tana csadő  

é s Szőlga ltatő  Kht. a ltal kidőlgőzőtt Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat, valamint 
Inté zmé nyéit é rintő  2014. é vi bélső  éllénő rzé si prőgramja t é s idő réndi ta bla zata t. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Szégédi Kisté rsé g é s Gazdasa gféjl. KHT. 6720 Szégéd Szé chényi té r 10.  
4. Pé nzü gyi- é s Adő csőpőrt 
5. 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
322/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői Sportkör asztalitenisz szakosztályának kérelme 
 

HATÁROZAT 
 

 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Algyői Spőrtkör asztaliténisz 
szakősztályának kérélmé” tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt 
hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété úgy dönt, hőgy az önkőrmányzat 
tülajdőnában lévő Algyő, Kősárfőnó ü. 16. szám alatti ingatlanban egy tanterem 
térítésméntés használatát biztősítja az Algyői Spőrtkör asztaliténisz szakősztálya 
részéré édzéséik hélyszínéül. 
 

2. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgárméstért a használati mégállapődás 
aláírására azzal, hőgy a mégállapődásban az Algyői Spőrtkör által mégjélölt, a 
térémhasználatért félélős szémély(ék) is féltüntétésré kérül(nék).  
 

3. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy az asztaliténisz szakősztály által igényélt 50.000,- 
Ft összégű támőgatást az Algyői Spőrtkör saját költségvétése térhéré biztősítsa. 
 

 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Algyő i Spőrtkő r 
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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
323/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  LEADER pályázat benyújtása 
 

HATÁROZAT 
 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „LEADER pályázat bényújtása” tárgyában 
készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété úgy dönt, hőgy támőgatja az Eürópai 
Mézőgazdasági Vidékféjlésztési Alapból a türisztikai tévékénységék ösztönzéséhéz a 
LEADER Hélyi Akciócsőpőrtők közréműködésévél 2013-ban nyújtandó támőgatásők 
részlétés féltétéléiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM réndélété 4. céltérülét félhívására 
„Pőntőn kialakítása a Tisza türisztikai féjlésztéséhéz ” című pályázat bényújtását. A 
prőjékt Algyő télépülésén valósülna még. 

2. A féjlészté ssél é rintétt ingatlan hélyrajzi sza ma:  
- Part hélyrajzi sza ma: Algyő , kü ltérü lét 01726/7  
- Tisza hélyrajzi sza ma: 01713 
- Tisza főlyó jőbb part: 187,910 – 188,110 fkm szélvényék között 

3. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgárméstért a pályázat bényújtására és a 
bérüházáshőz szükségés önérő biztősítására. 

4. A Képvisélő-téstülét nyértés pályázat ésétén a mégvalósításhőz szükségés önérőt a 
2013. évi költségvétés önérő alapjának térhéré biztősítja. 

5. A Képvisélő-téstülét félkéri Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétőt annak 
bémütatására, hőgy a tiszai türizmüs hőgyan vőnható bé a szálló főrgalmába. 
Határidő: 2013. décémbér havi Képvisélő-téstüléti ülés 

6. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy készüljön a féjlésztésré vőnatkőzó átfőgó prőgram 
arról, hőgy ténylégésén mit tartalmaz a féjlésztés (móló, út, közmű tékintétébén), 
illetve a bérüházás milyen üzéméltétési költségékét vőn maga ütán. 
Félélős: Féjlésztési csőpőrtvézétő 
Határidő: 2013. décémbér havi Képvisélő-téstüléti ülés 

 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Ü zéméltété si Csőpőrt 
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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
324/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Pályázati kiírás az Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezetői 

munkakörére 
 

HATÁROZAT 
 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Pályázati kiírás az Algyői Falüház és 
Könyvtár intézményvézétői münkaköréré” tárgyában készült élőtérjésztését és a 
kövétkéző határőzatőt hőzza: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Kjt. 20/B §. (5) b, pőntja alapja n ü gy dő nt, 
hőgy Béné Zőlta nt az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r inté zmé nyvézétő jé t tőva bbi 3 é v 
idő tartamra, 2017. fébrüa r 28. napja ig kinévézi az inté zmé ny magasabb vézétő i 
pőzí ciő ja ba, illétmé nyé 264.000,- Ft. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Béné Zőlta n Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r inté zmé nyvézétő  
4. Apagyi Vivién szémé lyü gyi élő adő  
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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
325/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Épülő szálloda-vendéglátó egység üzletfejlesztési elképzeléseinek 

bemutatása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. nővémbér 27-é n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta O krő s Erika 
Gyévitür Kft ü gyvézétő  „E pü lő  sza llőda-véndé gla tő  égysé g ü zlétféjlészté si 
élké pzélé séinék bémütata sa” cí mü  élő térjészté st é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az élő térjészté s szérinti tartalőmmal 
élfőgadja, é s ta mőgatja szakémbérék bévőna sa t az é pü lő  sza llőda-véndé gla tő  
égysé g béü zéméltété sé vél kapcsőlatban az ala bbi térü létékén: 
- ü j sza llő /é ttérém nyita sa hőz szü ksé gés réndszérék (észkő zbészérzé s, 

gazda lkőda s, hüma nérő főrra s) kialakí ta sa, ü zémbé hélyézé s, gyakőrlati 
bévézété s:  
ézén bélü l az ü n. kialakí ta si knőw-hőw dí j é s tana csada si dí j 

- véndé gszérzé s, markéting tévé kénysé g 
2. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja az ü gyvézétő t, hőgy az 1. pőntban félsőrőlt 

tévé kénysé gék kő ltsé géit a Gyévitür Kft 2014. é vré sző lő  ü zléti térvé bén 
szérépéltététt kő ltsé gvété s térhé ré ké pézzé még. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
4. 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
326/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájház kialakítására vonatkozó elképzelések 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait 
gyakőrló téstülét a 2013. nővémbér 27-én mégtartőtt ülésén mégtárgyalta Ökrös Erika 
Gyévitür Kft. ügyvézétő „Tájház kialakítására vőnatkőzó élképzélésék” tárgyban készült 
élőtérjésztést, és az alábbi határőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az élő térjészté s szérinti tartalőmmal élfőgadja, 

é s 9.830.000,- Ft-őt bőcsa jt a Gyévitür Kft ré szé ré, a Ta jha z kialakí ta sa val 
kapcsőlatősan félmérü lt kő ltsé géinék fédézé sé ré. 

 
2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ta mőgatja 1 fő  münkava llalő  alkalmaza sa t, 

2013. nővémbér hő naptő l, héti 20 ő ra ban a Ta jha zban félmérü lő  szakféladatők 
élla ta sa ra. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja az ü gyvézétő t, hőgy az 1. é s 2. pőnt szérinti 
tévé kénysé gék kő ltsé géit a Gyévitür Kft 2014. é vré sző lő  ü zléti térvé bén 
szérépéltététt kő ltsé gvété sbé é pí tsé bé. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
4. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
5. 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
327/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Név szerinti szavazás elrendelése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy a „MOL ingatlanők 
mégva sa rla sa” ta rgyü  élő térjészté sré vőnatkőző an a Jőgi é s Ü gyréndi Bizőttsa g élté rő  
hata rőzati javaslata tékintété bén né v szérinti szavaza s ü tja n hőz hata rőzatőt. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
328/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: MOL ingatlanok megvásárlása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. nővémbér 27. napja n tartőtt téstü léti 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „MOL ingatlanők mégva sa rla sa” ta rgyü  
élő térjészté sé t é s az ala bbi dő nté st hőzza: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété lévészi napiréndjé rő l az élő térjészté st a 

kő vétkéző  ké rdé sék mégva laszőla sa t ké rvé: 

 Elfőgadhatő -é a MOL sza ma ra, ha valamély hélybéli va llalkőző  jéléntő sén 
alacsőnyabb a raja nlatőt tész az inért hülladé k élsza llí ta sa ra?  

Aménnyibén igén, a hivatal szérézzén bé a raja nlatőkat í ra sban. 

 Va rhatő -é a kő rnyézétvé délmi bí rsa g a térü létén lé vő  inért hülladé kra 
tékintéttél?  

A ké rdé sré vőnatkőző an szérvézzén a hivatal kőnzülta ciő t az Alső -Tisza-
vidé ki Kő rnyézétvé délmi, Térmé szétvé délmi é s Ví zü gyi Félü gyélő sé ggél. 

 Milyén ő sszégü  a ingatlanők élada si a ra abban az ésétbén, ha az inért 
hülladé k élsza llí ta sa t a térü lét tülajdőnősa, a MOL vé gzi él? 

 

2. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri, hőgy az ada své téli szérző dé ssél kapcsőlatős 
é szrévé téléit a hivatal jélézzé a MOL félé . 

 
A hata rőzatrő l é rtéstü 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 

 
 

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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

329/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Szűcs-Plánka Judit és Patkós Erika gyógytornászok kérelme 

 
HATÁROZAT 

 

 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Szűcs-Plánka Jüdit és Patkós Erika 
gyógytőrnászők kérélmé” tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt 
hozza: 
 

1. A Ké pvisélő -téstü lét a hőzza ja rül a Szü cs-Pla nka Jüdit a ltal vé gzétt győ gytőrna szi 
tévé kénysé g 2013. décémbér 31. napja ig tő rté nő  szü nétéltété sé héz, illétvé a 
szérző dé snék hata rőzőtt idő  léja rta miatti mégszü né sé t tüdőma sül vészi. 
 

2. A Ké pvisélő -téstü lét égyété rt azzal, hőgy 2013. nővémbér 28. napja tő l kézdő dő én 
2014. décémbér 31. napja ig a győ gytőrna szi tévé kénysé gét Algyő  Nagykő zsé g 
kő zigazgata si térü lété n Patkő s Erika 6750 Algyő , Tü skéva r ü. 31. sza m alatti lakős 
(Mőzga sszérviz Hüma n-égé szsé gü gyi Szőlga ltatő  Bt.) la ssa él. 
 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért, hőgy az 1./ pőntban főglaltak 
alapja n kő sső n méga llapőda st a győ gytőrna szi tévé kénysé g élla ta sa ra Patkő s Erika val 
(Mőzga sszérviz Hüma n-égé szsé gü gyi Szőlga ltatő  Bt.-vél). 
 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri az Egé szsé gü gyi Kérékasztalt, hőgy vizsga lja még é s 
tégyén javaslatőt spécia lisan gyérmékékkél főglalkőző  győ gytőrna sz alkalmaza sa nak 
léhétő sé géiré é s kő ltsé gvőnzata ra. 
Hata ridő : 2014. janüa ri Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 
Félélő s: Jankővicsné  Vérés Katalin münkacsőpőrt kőőrdina tőr 

 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Jankővicsné  Vérés Katalin 
5. Szü cs-Pla nka Jüdit győ gytőrna sz 
6. Patkő s Erika győ gytőrna sz 
7. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
8. 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
330/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. nővémbér 27. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér ”Algyő , Bü va r ü. 9. I. émélét 1. sz. alatti laka s, 
bé rléti szérző dé sé nék tőva bbi méghősszabbí ta sa ira nti ké rélém” ta rgyü  élő térjészté sé t 
é s a kő vétkéző  dő nté st hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy az Algyő , Bü va r ü. 9. 
sza m I. émélét 1. alatti laka s bé rlő ivél, Mégyéri Istva nnal é s Pőzsa r Gabriélla val kő tő tt 
laka sbé rléti szérző dé st ném hősszabbí tja még. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Mégyéri Istva n é s Pőzsa r Gabriélla 6750 Algyő , Bü va r ü. 9. I. émélét 1. sz. 
4. Angyal Zsőlt aljégyző  
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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
331/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő  téstü lété 2013. nővémbér 27. napja n 
tartőtt ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf 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) A lé tsza m é s bé rtő még ara nya ban az ala bbi brüttő  ő sszégék kérü lnék 

mégké pzé sré a pé nzmaradva ny térhé ré: 
 
Algyői Falüház és Könyvtár 985.600,-Ft 
Egyésítétt Szőciális Intézmény 2.906.680,-Ft 
Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatal 
(Algyő székhélyén főglalkőztatőttakra vőnatkőzóan) 

5.843.349,-Ft 

Algyő Nagyközség Önkőrmányzata 637.840,-Ft 
Szivárvány Óvőda 5.455.500,-Ft 
Inté zmé nyvézétő k, alpőlga rméstér, jégyző  1.703.000,-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, a jégyző  
é s a méző ő rő k tékintété bén a pőlga rméstér dő nt a jütalmaza s mé rté ké rő l. A 
vézétő k ésété bén az 1 havi kérét félétti jütalőm ő sszégé nék főrra sa a za rőlt 
mü kő dé si tartalé k. 

 
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 inté zmé nyvézétő k ésété bén – téljésí tmé nyé rté kélé sü k alapja n - a 

pőlga rméstér dő nt a jütalmaza s mé rté ké rő l. Az inté zmé nyvézétő k ésété bén az 1 
havi kérét félétti jütalőm főrra sa, az inté zmé nyné l za rőlt mü kő dé si tartalé k. 
 

6) A gazdasa gi ta rsasa gők vézétő i ésété bén – téljésí tmé nyé rté kélé sü k alapja n – a 
pőlga rméstér dő nt a jütalmaza s mé rté ké rő l.  



A Ké pvisélő -téstü lét ké ri, hőgy a jütalőm kifizété sé a Gyévitür Kft. é s a Gyévié p 
NKft. ü gyvézétő jé ésété bén az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k Elő ira nyzat térhé ré, 
az AKTV Kft. ü gyvézétő jé ésété bén az AKTV Kft. nyérésé gé nék térhé ré tő rté njén. 
A gazdasa gi ta rsasa gők vézétő inék kifizéténdő  jütalőm ő sszégé:  

GYEVIE P NKFT ü gyvézétő jé ésété bén: (350.000,-Ft+ja rülé k)  449.758,-Ft 
GYEVITÜR Kft. ü gyvézétő jé ésété bén: (325.000,-+ja rülé k)  417.625,-Ft 

 
7) A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, hőgy a 2. pőntban méghata rőzőtt 

ő sszégékét végyé figyélémbé a kő ltsé gvété s mő dősí ta sakőr. 
 

8) 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. 

 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
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. Ballai Férénc AKTV Kft. ü gyvézétő  
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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

332/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Algyői lovaspálya fejlesztési elképzelések 
 

HATÁROZAT 
 

 Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Algyői lővaspálya féjlésztési élképzélésék” 
tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété tüdőmásül vészi a lővaspályára vőnatkőzó 

féjlésztési élképzélésékét, azzal, hőgy a féjlésztésékkél élérni kívánt célja événté több 
alkalőmmal történő díjügrató, főgathajtó, gyérmékügyésségi vérsény szérvézésé. 

2. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété néttó 7.482.390 Ft + ÁFA-t, azaz brüttó 
9.502.635,- Ft-őt javasől a Gyéviép NKft-nék átadni az „Algyői lővaspálya féjlésztési 
élképzéléséiré” az Általánős Féjlésztési Tartalék élőirányzat térhéré az alábbiak szérint: 

- lővaspálya aütőmata öntözőbéréndézés kivitélézésé (4 körös - pályára) 
- lővaspálya környézéténék aütőmata öntözőbéréndézés kivitélézésé (9 körös- füvés 

térülétré) 
- körfa őszlőpős kérítés 
- akadálypark készítés 
- füvés térülét kiszélésítésé (Gyéviép NKft. költségbécslésé alapján: br. 1.198.550,- 

Ft) 
3. A Képvisélő-téstülét mégbízza a Gyéviép NKft-t égy 40 négyzétmétérés faház 

bészérzésévél és félállításával, mélyhéz néttó 5.351.433,- főrintőt biztősít a Lővaspálya 
II. ütém, őktatórész, szőciális blőkk c. élőirányzat és az Általánős Féjlésztési Tartalék 
élőirányzat térhéré. 

4. A Képvisélő-téstülét a féjlésztés végréhajtását kövétőén a lővaspályákőn történő 
réndézvényék lébőnyőlításával a Gyéviép NKft-t kívánja mégbízni lővas-szakemberek 
közréműködésénék igénybévétélévél.  
A Képvisélő-téstülét félhívja az ügyvézétőt, hőgy a 2014. évi üzléti térvébén 
szérépéltéssé a réndézvényék költségéit. 

 

A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Télépü lé sü zéméltété si Csőpőrt 
4. Féjlészté si csőpőrt 
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Algyő i Spőrtkő r 
7. Algyő i Spőrtkő r Lővas Szakőszta ly 
8. Algyő i Lővasklüb 
9. Gyévié p NKft. ü gyvézétő  
10. 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 2013. nővémbér 27. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
333/2013.(XI.27.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér 
élőtérjésztését az élőző ülés óta történt főntősabb éséményékről, és az alábbi 
határőzatőt hőzta: 
 
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. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

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: 


