
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
282/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  2013. október 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Nyí lt ü lé s  

1. Tájékőztató a Szivárvány Óvőda 2013/2014-és névélési év indításáról 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér  

2. Bészámőló az adóügyi féladatők 2013. III. négyédévi éllátásáról 
Előtérjésztő: Jégyző 

3. Bészámőló a 2013. III. négyédévi szőciális éllátásőkról 
Előtérjésztő: Pőlgármester  

4. Tájékőztató a télépülés égészségügyi hélyzétéről 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

5. Bészámőló az intézményi karbantartási münkák végréhajtásának 2013. évi 
tapasztalatairól 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

6. Bészámőló az Algyői Falüház és Könyvtár által szérvézétt nyári tábőrőkról 
Előtérjésztő: Béné Zőltán intézményvézétő 

7. Az Algyői Alkőtóház léhétőségéi 
Előtérjésztő: Béné Zőltán intézményvézétő 

8. Tájékőztató az Algyői Falüház és Könyvtár részéré prőjéktőr bészérzésévél 
kapcsolatban 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

9. Bészámőló a Gyévitür Kft által szérvézétt nyári tábőrőkról 
Előtérjésztő: Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvé zétő 

10. Bőrbála Fürdő püffér tartály ügyé 
Előtérjésztő: Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő  

11. Bőrbála Fürdő gyógyászati tévékénység féltétél réndszérénék kialakítása 
Előtérjésztő: Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő 

12. Szabadtéri téchnikai parkkal kapcsőlatős 2013. déc. 31-ig félmérülő költségék 
Előtérjésztő: Gyévitür Kft. ügyvézétő 

13. Gyevitur Kft – Bőrbála Fürdő A-27-és térmálkút vizsgálati érédményék 
Előtérjésztő: Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő 

14. Épülő szálló – kőnyha bővítésé sőrán méglévő és mégmaradónak térvézétt falak 
állapőtáról 
Előtérjésztő: Gyévitür Kft. ügyvézétő 

15. LEADER pályázat bényújtása 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

16. Algyő Nagyközség Önkőrmányzat 2013. évi költségvétésről szóló 4/2013 (III.27.) 
Ör. módősítása (V.) 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

17. Algyő Nagyközség Önkőrmányzat 2014. évi költségvétési kőncépciója II. 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 



18. Algyő Nagyközség 2014. évi féjlésztési irányainak méghatárőzása 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

19. A Déli Napfény LEADER Egyésülét tagi kölcsön szérződésénék méghősszabbítása 
Előtérjésztés: Pőlgárméstér 

20. „TAO pályázatőkhőz” önérő biztősítása 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér  

21. Csőngrád Mégyéi Réndőrkapitányság támőgatási pótigény, és támőgatási kérélém 
módősításának bényújtása 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

22. Lővas pálya, lővas üdvar működtétésévél kapcsőlatős 2013. décémbér 31-ig 
félmérülő költségék 
Előtérjésztő: Gyéviép NKft. ügyvézétő 

23. Elárüsítóhély kialakítása Algyőn 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

24. AKTV Kft. Félügyélő Bizőttság tagjának mégválasztása 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

25. Gőndős Féréncné égyéni vállalkőzó bérléti díjcsökkéntési kérélmé 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

26. Tájékőztató az élőző ülés óta történt éséményékről 
Előtérjésztő: Pőlgármester 

27. Egyébék, béjéléntésék 
 
Za rt ü lé s 

28. Algyő 1442 hélyrajzi számú ingatlan mégvásárlása 
Előtérjésztő: Pőlgárméstér 

 
 
 
 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
283/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a Szivárvány Óvoda a 2013/2014-es nevelési év 

indításáról 
 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30-i ü lé sé n mégta rgyalta 
Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  a Sziva rva ny O vőda 2013/2014-és névélé si é v 
indí ta sa rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzza: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Sziva rva ny O vőda 2013/2014-és névélé si 
é v indí ta sa rő l sző lő  ta jé kőztatő t é s a münkatérvét tüdőma sül vészi. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Né méthné  Vida Zsüzsanna alpőlga rméstér 
3. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
4. Ozsva th La szlő né  inté zmé nyvézétő   
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
284/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló az adóügyi feladatok ellátásáról 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété mégta rgyalta Dr. Varga Ildikő  jégyző  
„Bésza mőlő  az adő ü gyi féladatők 2013. III. négyédé vi élla ta sa rő l” ta rgyban ké szü lt 
élő térjészté st é s az ala bbi dő nté st hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja a 2013. III. négyédé vi za ra st 
kő vétő én élké szí tétt adő ü gyi bésza mőlő t. 
 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Pénzügyi és adócsőpőrt 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
285/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló a 2013. évi III. negyedévi szociális ellátásokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Bésza mőlő  a 2013. é vi III. négyédé vi 
szőcia lis élla ta sőkrő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. é vi III. négyédé vi szőcia lis 
élla ta sőkrő l sző lő  bésza mőlő t élfőgadja. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Igazgatási és Szőciális Csőpőrt  
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
286/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt 
ü lé sé n mégta rgyalta a Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  a télépü lé s 
égé szsé gü gyi hélyzété rő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a Tájékőztató a télépülés égészségügyi 

hélyzétéről bészámőlót élfőgadja. 
2. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy kövétkéző alkalőmmal mégréndézésré kérülő 

Egészséghéték szűrési tévékénységéi között jélénjén még az ajak- és szájürégi 
daganatszűrés. 

3. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy a Téléfőnős Lélkiségély Szőlgálat téléfőnszáma 
folyamatosan jelenjen meg az Algyői Hírmőndóban. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Dr. Kővács Férénc járási tisztifőőrvős 
4. Jankővicsné Vérés Katalin ESZI intézményvézétő 
5. Béné Zőltán Falüház és Könyvtár intézményvézétő 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
287/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az intézményi karbantartási munkák 2013. évi 

végrehajtásának tapasztalatairól 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Bésza mőlő  az inté zmé nyi karbantarta si 
münka k 2013. é vi vé gréhajta sa nak tapasztalatairő l” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
dő nté st hőzta. 
 
1. A Képvisélő-téstülét az önkőrmányzati tülajdőnú ingatlanők réndéltétésszérű 

használatáhőz szükségés karbantartásők tapasztalatairól szóló bészámőlót 
elfogadta. 

2. A Képvisélő-téstülét ütasítja a hivatal Üzéméltétési csőpőrtját, hőgy a Jégyző, 
valamint a Pénzügyi csőpőrtvézétő bévőnásával vizsgálja félül a karbantartási 
nyilvántartó lapot. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Ü zéméltété si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Gyévié p NKft. 
6. Inté zmé nyvézétő k 
7. 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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
288/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár által szervezett nyári 

táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Béné Zőlta n inté zmé nyvézétő  „Bésza mőlő  az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r 
a ltal szérvézétt nya ri ta bőrőkrő l” ta rgyban ké szü lt élő térjészté sé t é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a „Bésza mőlő  az Algyő i Falüha z é s 
Kő nyvta r a ltal szérvézétt nya ri ta bőrőkrő l” ta rgyü  élő térjészté st élfőgadja. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Béné Zőlta n igazgatő  - Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
289/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Az Algyői Alkotóház lehetőségei 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Béné Zőlta n inté zmé nyvézétő  „Az Algyő i Alkőtő ha z léhétő sé géi” ta rgyban 
ké szü lt élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a főntősnak tartja az Algyői Alkőtóház 
magas színvőnalú működtétését, illétvé tévékénységi körénék kiszélésítését. 

 
2. A Képvisélő-téstülét félkéri Béné Zőltán igazgatót, hőgy az élőtérjésztésbén 

mégfőgalmazőttak mégvalósítása érdékébén tégyé még a szükségés 
intézkédésékét, készítsén a működtétés mégvalósításáhőz őlyan – költségvétést is 
tartalmazó - térvét, amély biztősítja az Algyői Alkőtóház kihasználtságának 
növélését. 
Határidő: 2013. nővémbéri Képvisélő-téstüléti ülés 

 
3. A Képvisélő-téstülét félkéri Béné Zőltán igazgatót a jélénlég érvénybén lévő 

Üzéméltétési szérződés félülvizsgálatára és aktüalizálására. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Béné Zőlta n igazgatő  - Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r 
4. Iratta r Hélybén 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
290/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az Algyői Faluház és Könyvtár részére projektor 

beszerzésével kapcsolatban 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt 
ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ta jé kőztatő  az Algyő i Falüha z é s 
Kő nyvta r ré szé ré prőjéktőr bészérzé sé vél kapcsőlatban” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az 
ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété támőgatja az Algyői Falüház és Könyvtár 

számára prőjéktőr és tartőzékainak bészérzését. A készülék és tartőzékai 
bészérzéséhéz a Képvisélő-téstülét biztősítja a szükségés költségvétési főrrást az 
Általánős Féjlésztési Tartalék Előirányzat térhéré. 

2. A prőjéktőr és tartőzékai mégvásárlására béérkézétt árajánlatők közül a Képvisélő-
téstülét a Sőma Vizüáltéchnika gazdasági társaság ajánlatát fogadja el 1.921.002,-Ft 
brüttó értékbén. 

3. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété félkéri a jégyzőt, hőgy a 2013. évi 
költségvétés módősításakőr végyé figyélémbé az élőtérjésztésbén főglaltakat. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Kővács Erika Pénzügyi- és Adócsőpőrt vézétő 
4. Béné Zőltán igazgató 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Dr. Varga Ildikő  sk. 

pőlga rméstér jégyző  

 
 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
291/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy mő dősí t élfőgadőtt 
napiréndjé sőrréndjé n é s a „Ta jé kőztatő  az Algyő i Falüha z é s Kő nyvta r ré szé ré prőjéktőr 
bészérzé sé vél kapcsőlatban” ta rgyü  élő térjészté s mégta rgyala sa t kő vétő én hőzza még 
dő nté sé t a „Bőrba la Fü rdő  püffér tarta ly ü gyé” é s a „Gyévitür Kft – Bőrba la Fü rdő  A-27-és 
térma lkü t vizsga lati érédmé nyék” ta rgyü  élő térjészté sékbén. 
 
 
 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
292/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Borbála Fürdő puffer tartály ügye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta O krő s Erika 
Gyévitür Kft. ü gyvézétő  „Bőrba la Fü rdő  püffér tarta ly ü gyé” ta rgyban ké szü lt 
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Bőrba la Fü rdő  ü zéméltété sé héz 
szü ksé gés ké t ü j püffér tarta ly kivitélézé sé ré é s a méglé pő  tarta lyők élbőnta sa ra a 
Géőma trix Kft. a raja nlata t főgadja él 9.650.000,- főrint + A FA (2.605.500,- főrint) 
ő sszégbén. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az 1. pőnt szérinti münka latők néttő  va llala si dí ja t féjlészté si 
ta mőgata ské nt, a va llala si dí j A FA vőnzata t kamatméntés tagi kő lcső nké nt 
biztősí tja a Gyévitür Kft. ré szé ré a kő ltsé gvété s A ltala nős Féjlészté si Tartalé k 
Elő ira nyzat sőra térhé ré. A tagi kő lcső n visszafizété sé nék hata ridéjé a sza mla 
kia llí ta sa t é s béfőgada sa t kő vétő  kő vétkéző  A FA bévalla stő l sza mí tőtt négyédik 
hő nap ütőlső  napja. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
293/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Gyevitur Kft - Borbála fürdő A-27-es termálkút vizsgálati eredmények 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta O krő s Erika 
Gyévitür Kft. ü gyvézétő  a 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta a 
„Gyévitür Kft - Bőrba la fü rdő  A-27-és térma lkü t vizsga lati érédmé nyék” ta rgyban ké szü lt 
élő térjészté st, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja a Gyévitür Kft. kü tvizsga lattal 
kapcsőlatős bésza mőlő ja t. 
 

2. A Ké pvisélő  téstü lét élfőgadja a kü ttal kapcsőlatős inté zkédé sékét, é s javasőlja a 
kü tra „lé gbészí vő , lé gtéléní tő ” szélép félszérélé sé t. 

 
3. A Ké pvisélő -téstü lét javasőlja a raja nlat béké ré sé t a hőmőkü lépí tő  élő szü rő  

béréndézé s bészérzé sé vél, félszérélé sé vél kapcsőlatősan. 
 

 
 

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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
294/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Beszámoló a Gyevitur Kft. által szervezett nyári táborokról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta O krő s Erika 
Gyévitür Kft. ü gyvézétő  „Bésza mőlő  a Gyévitür Kft. a ltal szérvézétt nya ri ta bőrőkrő l” 
ta rgyban ké szü lt élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a Gyévitür Kft ü gyvézétő jé nék 
bésza mőlő ja t a nya ri ta bőrőkrő l az élő térjészté s szérinti tartalőmmal élfőgadja. 
 
 
 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
295/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő gyógyászati tevékenység feltétel rendszerének 

kialakítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta O krő s Erika 
Gyévitür Kft. ü gyvézétő  a „Bőrba la Fü rdő  győ gya szati tévé kénysé g félté tél réndszéré nék 
kialakí ta sa” ta rgyban ké szü lt élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété az élő térjészté s szérinti tartalőmmal élfőgadja, 
é s ta mőgatja a győ gya szati tévé kénysé g béindí ta sa t a Bőrba la Fü rdő bén, é s 2.236.800,- 
főrint féjlészté si ta mőgata st bőcsa jt a Gyévitür Kft ré szé ré, az a raja nlatban 
méghata rőzőtt tangéntőr ka d é s tartőzé kainak bészérzé sé vél kapcsőlatban félmérü lő  
kő ltsé gék fédézé sé ré az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k élő ira nyzat térhé ré. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
296/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadtéri technikai parkkal kapcsolatos 2013. december 31-ig 

felmerülő költségek 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta O krő s Erika 
Gyévitür Kft. ü gyvézétő  a „ Szabadté ri téchnikai parkkal kapcsőlatős 2013. décémbér 31-
ig félmérü lő  kő ltsé gék” ta rgyban ké szü lt élő térjészté st, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété az élőtérjésztés szérinti tartalőmmal 
élfőgadja, és 78.000,- Ft-őt bőcsájt a Gyévitür Kft részéré, a Szabadtéri téchnikai 
parkkal kapcsolatban a 2013. 12. 31-ig félmérülő alábbi költségék fédézéséré az 
Általánős Féjlésztési Tartalék élőirányzat térhéré: 

a. Kérítés javítás, tőló kapü építés:    55.000,- Ft 
b. Téliésítés költségéi:      23.000,- Ft 

2. A Képvisélő-téstülét úgy határőz, hogy a Gyevitur Kft-nél a 2013. szeptember 1. 
napjától határőzőtt idéjű mégbízással alkalmazőtt égy fő münkavállaló széptémbér-
őktóbér hónapőkra éső bér- és járülékköltségénék (291.840,- Ft) biztősítása a Kft. 
költségvétésénék térhéré, a november-décémbér hónapőkra jütó bér- és 
járülékköltség biztősítása az önkőrmányzat költségvétésénék Általánős Féjlésztési 
Tartalék Előirányzat sőra térhéré történjén. 

3. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété támőgatja a Szabadidőközpőnt Prímagáz 
félöli őldalőn történő fásítás mégkézdését az idéi évbén, és 500.000,- Ft féjlésztési 
támőgatást nyújt é kértészéti féladatők éllátására az Általánős Féjlésztési Tartalék 
élőirányzat térhéré. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
297/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Épülő szálló - konyha bővítése során meglévő és megmaradónak 

tervezett falak állapotáról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. őktő bér 30-a n mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta O krő s Erika 
Gyévitür Kft. ü gyvézétő  az „E pü lő  sza llő -kőnyha bő ví té sé sőra n méglé vő  é s 
mégmaradő nak térvézétt falak a llapőta rő l” ta rgyban ké szü lt élő térjészté sé t, 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, a Szabadidő kő zpőnt térü lété n lé vő  sza llő -kőnyha é pí té sé 
sőra n térv szérint mégmaradő  é s méglé vő  falak ü jjal tő rté nő  kiva lta sa t, azők 
kialakí ta sa hőz szü ksé gés térvézé si é s éngédé lyézé si főlyamatőkat a bérüha ző  
élindí tsa azzal, hőgy tő rékédjén a bécsü lt térvézé si kő ltsé g tí z sza zalé kra tő rté nő  
lésza llí ta sa ra. 

2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ta mőgatja, hőgy a félmérü lő  plüsz 
kő ltsé gékét a kivitéléző vél kő tő tt szérző dé s tartalé kkérét térhé ré sza mőlja k él. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri O krő s Erika Gyévitür Kft. ü gyvézétő t, hőgy az 1. pőnt 
szérinti ta rgyala s érédmé nyé rő l a téstü létét ütő lagősan ta jé kőztassa. 

 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
298/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  LEADER pályázat benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Pőlga rméstér „LEADER pa lya zat bényü jta sa” ta rgya ban ké szü lt 
élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza: 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy lévészi napiréndjé rő l az 

Eürő pai Méző gazdasa gi Vidé kféjlészté si Alapbő l a türisztikai tévé kénysé gék 
ő sztő nzé sé héz a LEADER Hélyi Akciő csőpőrtők kő zrémü kő dé sé vél bényü jtani kí va nt 
„Pőntőn kialakí ta sa a Tisza türisztikai féjlészté sé héz ” cí mü  pa lya zatőt, tékintéttél arra, 
hőgy 2013-ban nyü jtandő  ta mőgata sők ré szlétés félté téléirő l sző lő  VM réndélét 2013. 
őktő bér 30. napja ig ném kérü lt kő zzé té télré. 
 
 
 
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. 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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
299/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 

II. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété 2013. őktő bér 30. napja n 
tartőtt ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő  Nagykő zsé g 
O nkőrma nyzat 2014. é vi kő ltsé gvété si kőncépciő ja II.” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi 
dő nté st hőzta: 
 

1.) A vé glégés kő ltsé gvété s ő sszéa llí ta sa sőra n a kő vétkéző  alapélvék é rvé nyésü lé sé t 
kéll biztősí tani: 
a) A Ké pvisélő -téstü lét 2014. é vré ném térvézi gőndőza si dí j bévézété sé t a 

bő lcső déi élla ta sna l. 
b) A té rí té si é s bé rléti dí jak émélé sé légféljébb az élő ző  é vi infla ciő  nagysa ga nak 

mégfélélő  mé rté kbén tő rté nhét. 
c) A szémé lyi jüttata sők ném haladhatja k még a 2013. é vi égyszéri kiada sőkkal 

é s szérkézéti va ltőztata sőkkal szintré hőza sőkkal kőrriga lt bé rtő mégét 
(kő téléző  sőrős élő rélé pé sék, jübiléümi jütalmak, fénntartő i dő nté sék, 
jőgszaba lyi va ltőza sők). 

d) Az ő nkőrma nyzat fénntarta sa ban mü kő dő  inté zmé nyi réndszér mő dősí ta sa t, 
fénntartő i jőgők a tada sa t (ta rsüla s vagy égyha z ré szé ré) ném térvézi a 
Ké pvisélő -téstü lét. 

e) Ü j gazdasa gi ta rsasa g alapí ta sa t, a méglé vő k kü lő nva laszta sa t a t kéll gőndőlni, 
azők haté kőny, é s gazdasa gős mü kő dtété sé szémpőntja bő l. 
(Szabadidő kő zpőnt, Fü rdő ), mélyhéz a Ké pvisélő -téstü lét félké ri O krő s Erika 
Gyévitür Kft. ü gyvézétő t, hőgy a Kft. Félü gyélő  Bizőttsa ga kő zrémü kő dé sé vél 
ké szí tsén élő térjészté st, mikőrtő l léhétné élső  lé pé sbén diviziőna lni, majd a 
Kft-t kü lő nva lasztani ké t vagy tő bb ő na llő  gazdasa gi ta rsasa gra a 
mégnő vékédétt féladatők haté kőny élla ta sa é rdéké bén. 
Hata ridő : 2013. nővémbéri Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 
Félélő s: O krő s Erika ü gyvézétő  

f) Az inté zmé nyék dőlőgi kiada sai térvézé sé né l a 2013. é vi élő ira nyzat mé rté ké n 
bélü l kéll sza mőlni. Indőkőlt a ltala nős mü kő dé si tartalé k ké pzé sé, őly mő dőn, 
hőgy az inté zmé nyék, valamint a Hivatal, dőlőgi kiada sainak 5%-a t, valamint 
az ő nkőrma nyzat mü kő dé si kiada sainak 10%-a t za rőlni kéll.  

g) A kő ltsé gvété si ta mőgata sők, alapők é s pé nzészkő za tada sők féjézétné l, a 
Kő zpé nzék a tla thatő sa ga nak biztősí ta sa t a félső bb jőgszaba lyők va ltőza sa 
miatt a hélyi réndélétékbén mégfélélő  mő dőn szaba lyőzni kéll. Ezé rt 2014. 
é vbén csak az indőkőlt é s a jőgszaba lyőknak mégfélélő  té télékné l léhét a 2013. 
é vi kő ltsé gvété si élő ira nyzattal sza mőlni.(féladatélmarada s/féladatnő vékédé s 
ésété n ara nyős cső kkénté ssél/nő vékédé ssél). 

h) A gazdasa gi ta rsasa gők mü kő dé sé nék haté kőnysa g, é s szaba lyőssa g 
szémpőntja bő l tő rté nő  félü lvizsga lata, valamint a kőcka zatős tévé kénysé gék 



élkérü lé sé, é s cső kkénté sé é rdéké bén, a FEB-él kő ző sén kü lső  szaké rtő t kéll 
igé nybé vénni, a mégfélélő  kőntrőllkő rnyézét kialakí ta sa é rdéké bén.  
A Ké pvisélő -téstü lét ké ri, hőgy ké szü ljő n élő térjészté s a hivatal ré szé rő l tő bb 
mő dőzatban, hőgy milyén félté télékkél léhétné szaké rtő t igé nybé vénni a 
javaslatban mégfőgalmazőttak mégvalő sí ta sa é rdéké bén. 
Hata ridő : 2013. nővémbér havi Ké pvisélő -téstü léti ü lé s 

i) Szőcia lis kiada sők téré n a 2014. é vbén hata lyős szaba lyőknak mégfélélő  
élla ta sők térvézhétő ék a 2013. é vi szintén. 

Félélő s: pőlga rméstér 
Hata ridő : főlyamatős, / 2014. é vi kő ltsé gvété si réndélét térvézét bényü jta sa nak 
idő pőntja 
 

2.)  
a) A bévé télék mégalapőza sa é rdéké bén aménnyibén a 2014. é vi 

jőgszaba lyva ltőza sők indőkőlja k, él kéll ké szí téni a hélyi adő réndéléték 
félü lvizsga lata ra vőnatkőző  élő térjészté st. 

b) A Ké pvisélő -téstü lét 2014. é vbén ném kí va n ü j hélyi adő t bévézétni, é s a 
méglé vő  adő mé rté kékén ném kí va n va ltőztata st észkő ző lni. 
Félélő s: jégyző  
Hata ridő : 2013. nővémbér havi ké pvisélő -téstü léti ü lé s 

 

3.) Indőkőlt tartalé kők ké pzé sé az ala bbi jőgcí mékén, légala bb a 2013. é vi 
Kő ltsé gvété sbén széréplő  nagysa gréndbén. 

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

Félélő s: jégyző  
Hata ridő : főlyamatős, / 2014. é vi kő ltsé gvété si réndélét térvézét bényü jta sa nak 
idő pőntja 
 

4.)  
a) A féjlészté si kiada sőkat az élnyért pa lya zatők ésété bén téljés ő sszéggél, a 

bényü jtőtt, dé élbí ra la s alatt lé vő  pa lya zatők ésété bén csak ő nérő  
mégké pzé sé vél indőkőlt térvézni. 

b) A féjlészté si kőncépciő  a ltal élfőgadőtt, é s szü ksé gésnék la tőtt bérüha za sők, 
főntőssa gi sőrréndjé nék figyélémbévé télé vél a kő ltsé gvété s ké szí té sé ig, azők 
kő ltsé gvőnzata t még kéll hata rőzni, a raja nlatők mégké ré sé vél.  

c) A bérüha za sők jő va hagya sa val égyidéjü lég mégté rü lé si sza mí ta sőkat kéll 
vé gézni, illétvé bé kéll mütatni az ü zéméltété s bécsü lt kő ltsé géit.  

Félélő s: pőlga rméstér 
Hata ridő : főlyamatős, / 2014. é vi kő ltsé gvété si réndélét térvézét bényü jta sa nak 
idő pőntja 
 

5.)  
a) Adósságkézélés térén a 2013. évivél azőnős nagyságréndű márciüsi és 

széptémbéri törlésztést figyélém bévévé (függétlénül a tőké összégénék 50 %-
ős mértékű állami átvállalásától), cél az adósság fütamidéjénék csökkéntésé. 



b) Ném kí va n jőgi szaké rtő t igé nybé vénni az ő nkőrma nyzati kő tvé nykibőcsa ta s 
tékintété bén, a magas ü gyvé di kő ltsé gék miatt.  

Félélő s: jégyző  
Hata ridő  főlyamatős,/ az adő ssa gkőnszőlida ciő ra, é s annak főlytata sa ra 
vőnatkőző  méga llapőda s élő ké szí té sé /2014. é vi kő ltsé gvété si réndélét térvézét 
bényü jta sa nak idő pőntja 
 

6.) A ké pvisélő -téstü lét vagyőnta rgyak 2014. é vi é rté késí té sé t ném térvézi, kivé vé a 
séléjtézé sré kérü lő , ő nkőrma nyzati féladatélla ta shőz ném szü ksé gés ta rgyi 
észkő ző két. 
Félélő s: jégyző  
Hata ridő : főlyamatős, / 2014. é vi kő ltsé gvété si réndélét térvézét bényü jta sa nak 
idő pőntja 
 

7.) Az ő nkőrma nyzat az ala bbiakban hata rőzza még a félsőrőlt ü rés (ill. ré szbén ü rés) 
ingatlanőkat hasznősí ta si mő dja t, fünkciő ja t 

  

 1.) Fazékas ü. 48. (vőlt Ví zmü  télép) 
2.) Ra kő czi télépi vőlt TSZ kő zpőnt 

 3.) Kasté lykért ü. 59. (Féhé r iskőla) 
 4.) Kasté lykért ü. 60. (Sa rga iskőla) 
 5.) Kősa rfőnő  ü. 16. (Ző ld Iskőla) 

6.) Béé pí tétlén térü léték pl. krümplifő ldék, Dny-i lakő térü lét, Bérékbén lé vő  
térü lét (Tő rő k Eléktő l va sa rőlt), témétő  méllétti térü lét 
 

A fént émlí tétt ingatlanők hasznősí thatő sa ga é rdéké bén élső dlégés az 
ő nkőrma nyzat saja t cé lja ra tő rté nő  hasznősí ta s, aménnyibén nincs ilyén igé ny a 
főlyamatős hirdété s méllétt, méghata rőzőtt idő tartamra vőnatkőző an 
ingatlanü gynő ksé gét kéll mégbí zni. 
 

8.) A Ké pvisélő -téstü lét a 2013. I-III. négyédé vrő l sző lő  O nkőrma nyzati szintü  
ő sszévőnt ta jé kőztatő t a méllé kélt ta bla zat szérint tüdőma sül vészi. 

 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2. Dr. Varga Ildikó jégyző 
3. Angyal Zsőlt aljégyző 
4. Pénzügyi- és Adócsőpőrt vézétő 
5. Intézményvézétők 
6. Pályázati csőpőrt 
7. Üzéméltétési csőpőrt 
8. Gazdasági társaságők ügyvézétői 
9. 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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
300/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség 2014. évi fejlesztési irányainak meghatározása 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Algyő  Nagykő zsé g 2014. é vi féjlészté si 
ira nyainak méghata rőza sa” ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt 
hőzza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété tüdőmásül vészi a 2014. évi féjlésztésékré 

vőnatkőzó élőtérjésztést. 
2. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété félkéri a jégyzőt, hőgy a 2014. évi 

költségvétés térvézésékőr végyé figyélémbé az élőtérjésztésbén főglaltakat. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
5. Ü gyvézétő k 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
301/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: A Déli Napfény LEADER Egyesület tagi kölcsön szerződésének 

meghosszabbítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. őktóbér 30. napján tartőtt ülésén 
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „A Déli Napfény LEADER Egyésülét tagi 
kölcsön szérződésénék méghősszabbítása” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi 
határőzatőt hőzta: 

1. Algyő Nagyközség Önkőrmányzata a Déli Napfény LEADER Egyésüléttél kötött tagi 
kölcsön szérződésbén széréplő visszafizétési határidőt 2015.12.31. napjára 
módősítja. 

2. Algyő Nagyközség Önkőrmányzat Képvisélő-téstüléte felhatalmazza a Pőlgárméstért 
az 1. pőnt szérinti szérződésmódősítás aláírására. 

 

A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Féjlészté si csőpőrt 
4. Pé nzü gyi é s adő  csőpőrt 
5. Dé li Napfé ny LEADER Egyésü lét 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
302/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  „TAO pályázatokhoz” önerő biztosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n tartőtt ü lé sé n 

mégta rgyalta a Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „TAO pa lya zatőkhőz ő nérő  biztősí ta sa” 
ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza: 

 
1. Algyő Nagyközség Önkőrmányzata támőgatja a „Labdarúgás TAO pályázat” 

ésétébén szükségés önérőt, 451.779 Ft-ot működés célú támőgatásként biztősít 
az Algyői Spőrtkör labdarügó szakősztálya részéré az Általánős Féjlésztési 
Tartalék élőirányzat térhéré. 

 
2. Algyő Nagyközség Önkőrmányzata támőgatja a „Kézilabda TAO pályázat” 

ésétébén szükségés önérőt, 183.861,- Ft-ot féjlésztési célú támőgatásként, 
580.678,- Ft-őt működési célú támőgatásként biztősít az Algyői Spőrtkör részéré 
az Általánős Féjlésztési Tartalék élőirányzat térhéré. 

 
3. A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, gőndőskődjőn a fénti pőntőkban 

méghatárőzőtt összégék költségvétési réndélétbén történő szérépéltétéséről. 
 
 

A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Féjlészté si csőpőrt 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
303/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási pótigény, és 

támogatási kérelem módosítás benyújtása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkőrmányzat Képvisélő-téstülété 2013. őktóbér 30. napján tartőtt 
ülésén mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Csőngrád Mégyéi Réndőr-
főkapitányság támőgatási pótigény, és támőgatási kérélém módősítás bényújtása” tárgyú 
élőtérjésztését, annak részlétés mégtárgyalása ütán az alábbiak szérint főgadja él, illétvé 
hagyja jóvá: 
 

1.) A Ké pvisélő -téstü lét indőkőltnak la tja, a ta mőgata si pő tigé ny 100.000,-Ft 
biztősí ta sa t a ménékü ltta bőr miatti tő bblét ja rő rő zé s tü lszőlga lati jüttata sainak 
fédézété ré. 
 

2.) A Ké pvisélő -téstü lét élfőgadja a ta mőgata si ké rélém mő dősí ta sa t, ü gy, hőgy az 
éddig biztősí tőtt ő sszégbő l a szőlga lati ja rmü  kő ltsé géinék fédézété ré biztősí tőtt 
100.000,- Ft is kérü ljő n a t a tü lszőlga lati ja rő rő zé s szémé lyi jüttata sainak 
kifizété sé ré. 

 
3.) A Ké pvisélő -téstü lét a ta mőgata si pő tigé ny ő sszégé t 100.000,- Ft-őt a 

Kő zbiztőnsa gi Alap térhé ré biztősí tja. 
 

4.) A Ké pvisélő -téstü lét félhí vja a Jégyző t a Csőngra d Mégyéi Réndő rkapita nysa g 
Ta mőgata si szérző dé sé nék 1-2. pőnt szérinti mő dősí ta sa ra. 

 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér 
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző 
3.) Pé nzü gyi csőpőrtvézétő  
4.) Csm.-i Réndő r-fő kapita nysa g Gazdasa gi Igazgatő sa g Szégéd Kőssüth L. sgt.22-24. 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
304/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy: Lovas pálya, lovas udvar működtetésével kapcsolatos 2013. december 

31-ig felmerülő költségek  
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété, mint a GYEVIE P NKft. tülajdőnősi jőgait 
gyakőrlő  téstü lét 2013. őktő bér 30. napja n tartőtt ü lé sé n mégta rgyalta Katőna Antal 
Gyévié p NKft. ü gyvézétő  „Lővas pa lya, lővas üdvar mü kő dtété sé vél kapcsőlatős 2013. 
décémbér 31-ig félmérü lő  kő ltsé gék” ta rgyü  élő térjészté sé t, é s az ala bbi dő nté st hőzza: 

 
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété élfőgadja a GYEVIÉP Nőnprőfit Kft 2013. 

augusztus-décémbér időszakra vőnatkőzó lővas pálya, lővas üdvar üzéméltétési 
költség kimütatását. 

 
 
 
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. GYEVIE P NKft. ü gyvézétő  
5. Algyő i Spőrtkő r 
6. Algyő i Lővas Klüb 
7. 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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

305/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Elárusítóhely kialakítása Algyőn 
 

HATÁROZAT 
 

 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2013. őktő bér. 30. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Ela rüsí tő hély kialakí ta sa Algyő n” ta rgyü  
élő térjészté sé t, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta:  
 

1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété égyété rt az Algyő , Té gla s ü. 54. sza m alatti 
télkén éla rüsí tő hély kialakí ta sa val. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az 1. pőntban méghata rőzőtt térü létén az é pí té si éngédé lyhéz 
ném kő tő tt té rbürkőla si münka latők – mélyék magükban főglalja k a ví zélvézété shéz 
szü ksé gés KG-PVC cső vét, 2 darab ő sszéfőlyő t é s a térvézétt kandéla bér éléktrőmős 
alapvézété ké t – élvé gzé sé vél a TO SI-E P Kft-t bí zza még. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét az éla rüsí tő hély kialakí ta sa hőz szü ksé gés észkő ző k gya rta sa val 
é s bészérzé sé vél a Gyévié p NKft-t bí zza még 1.440.000,- főrint é rté kbén az ala bbiak 
szérint: 

 

Mégnévézés Brüttó bészérzési ár (Ft) 
14 db árüsító asztal  252.476,- 
10 égységés biciklitárőló 120.650,- 
1 db pad 114.300,- 
2 db szémétés tárőló küka 109.220,- 
1 db infőrmációs tábla    80.645,- 
14 db élárüsítóhély fölé pőnyva tartókéréttél 762.000,- 

 

Az éla rüsí tő hély kialakí ta sa val kapcsőlatban félmérü lő  égyé b kő ltsé gék 
(haszna latbavé téli éngédé ly, stb.) brüttő  372.710,- főrint é rté kbén az ő nkőrma nyzat 
kő ltsé gvété sé t térhélik. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét mégbí zza a Jégyző t, hőgy a kő ltsé gvété s 8. sza mü  méllé klété nék 
1.3.2.2.17 sőra t égé szí tsé ki 3,3 milliő  főrint ő sszéggél az A ltala nős Féjlészté si 
Tartalé k élő ira nyzat térhé ré. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a kivitélézé sré vőnatkőző  
szérző dé sék mégkő té sé ré. 

 

Errő l é rtésí té st kap: 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
306/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Titkos szavazás elrendelése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété ü gy hata rőz, hőgy az „AKTV 
Kft. Félü gyélő  Bizőttsa g tagja nak mégva laszta sa” ta rgyü  élő térjészté st é rintő én titkős 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
307/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g O nkőrma nyzat Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30-a n 
mégtartőtt ü lé sé n mégta rgyalta a Hérczég Jő zséf pőlga rméstér az „AKTV Kft. Félü gyélő  
Bizőttsa g tagja nak mégva laszta sa” ta rgyü  élő térjészté sé t é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 
 

A napirénd ta rgya ban tartőtt titkős szavaza s mindké t főrdülő ja é rvé nyés, dé 
érédmé nytélén, a Ké pvisélő -téstü lét minő sí tétt tő bbsé gé nék szavazata t égyik jélő lt sém 
szérézté még. 
 
 

 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 
1./ Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2./ Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3./ Ballai Férénc ü gyvézétő  
4./ FB tagők 
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
308/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Gondos Ferencné egyéni vállalkozó bérleti díjcsökkentési kérelme 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. őktő bér 30. napja n tartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „Gőndős Féréncné  égyé ni va llalkőző  bé rléti 
dí jcső kkénté si ké rélmé” ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a kő vétkéző  hata rőzatőt 
hőzza: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété ü gy dő nt, hőgy ta mőgatja Gőndős Féréncné  

bé rléti dí j cső kkénté sé ré ira nyülő  ké rélmé t, é s az Algyő i Féhé r Igna c A ltala nős Iskőla 
6750 Algyő , Spőrt ü. 5. sza m alatti é pü lété bén tala lhatő , iskőlabü fé  cé lja ra szőlga lő  
ü zléthélyisé g havi bé rléti dí ja t 35.000,- Ft-ban a llapí tja még. 

 
2. A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a Pőlga rméstért a mő dősí tőtt szérző dé s 

ala í ra sa ra. 
 
 
 
A hata rőzatrő l é rtésü l: 

1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző   
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Gőndős Féréncné  égyé ni va llalkőző  
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. őktő bér 30. napja n mégtartőtt sőrős nyí lt 
ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
309/2013.(X.30.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

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

 
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: 


