
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
191/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: 2014. június 25-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
 
Nyílt ülés: 

1. Szegedi Vízmű Zrt. 2013. évi koncessziós díj elszámolása és pénzügyi, műszaki 
tájékoztatója 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Beszámoló a 2014. I. félévi fejlesztési, felújítási munkákról 
Előterjesztő: Polgármester  

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. év II. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Alpolgármester  

4. Az Algyői Faluház és Könyvtár által a borospince üzemeltetése 
Előterjesztő: Polgármester 

5. Az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

6. A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

7. Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Polgármester  

8. 2014. évi igazgatási szünet elrendelése 
Előterjesztő: Polgármester 

9. Termelői piac takarítása 
Előterjesztő: Polgármester 

10. Iskola könyvtár teraszának árnyékolása 
Előterjesztő: Polgármester  

11. Madárkert létesítése Algyőn III. 
Előterjesztő: Polgármester  

12. Szabadidőközpont többlet villamos energia ellátása 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

13. Hatásvizsgálat a Tiszai kishajó kikötő gazdasági és idegenforgalmi fejlesztésre 
vonatkozóan 
Előterjesztő: Polgármester 

14. Borbála fürdő termáltartály ügye 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

15. Határozat módosítása 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

16. Belsőépítészeti látványtervek (Szálloda-Étterem) 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 



17. Borbála fürdő kültéri élménymedence 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

18. Alkotóház udvar épület kialakítása 
Előterjesztő: Polgármester 

19. Borbála fürdő öltözőszárny építés miatti nyitva tartás 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

20. Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatár-rendezés ügye 
Előterjesztő: Polgármester 

21. Napelemes rendszer telepítése iskola, faluház KEOP-2014-4.10.0/N 
Előterjesztő: Polgármester 

22. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Polgármester 

23. Egyebek, bejelentések 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Angyal Zsolt aljegyző 
3) Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
192/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. 2013. évi koncessziós díj elszámolása és pénzügyi, 

műszaki tájékoztatója 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester a „Szegedi Vízmű Zrt. 2013. évi koncessziós 
díj elszámolása és pénzügyi, műszaki tájékoztatója” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta. 
 
A Képviselő-testület a Szegedi Vízmű Zrt. által készített pénzügyi és műszaki beszámolót 
elfogadja. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Szegedi Vízmű Zrt. 
5. Adó és Pénzügyi csoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
193/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2014. I. félévi fejlesztési, felújítási munkákról 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Beszámoló a 2014. I. félévi fejlesztési, 
felújítási munkákról.” tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot 
hozza: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2014. I. félévi fejlesztési, 
felújítási munkákról készített beszámolót. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
194/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. év II. félévi munkaterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25-én megtartott ülésén 
megtárgyalta Némethné Vida Zsuzsanna alpolgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-
testülete 2014. év II. félévi munkaterve” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja a 2014. év II. félévi munkatervet. 

2) A Képviselő-testület felhívja az Aljegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott 
munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről.  

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 

3. Csoportvezetők 

4. Intézményvezetők 
5. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



194/2014. (VI.25.) Kt. határozat melléklete 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 
2014. év II. félévi munkaterve 

 
Július hó: 

1. Kitüntető címek adományozása 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2013/2014-es nevelési évben végzett munkájáról 
Előterjesztő: Intézményvezető 

3. Tájékoztatás a MOL terület kárrendezéséről 
Előterjesztő: Polgármester 

4. Szabadidőközpont (szálloda, konyha) környezetének kialakítása, rendezése 
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Polgármester 

6. Borbála fürdő gyógyászati lehetőségeinek vizsgálata 
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 

 
Szeptember hó: 

1. Az Önkormányzat 2014. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Pénzügyi és adócsoport vezetője 

2. Igazgatási csoport beszámolója 
Előterjesztő: Jegyző 

3. Tájékoztató a támogatott lakossági szennyvízbekötések 2014. augusztus 31-én 
befejeződött helyzetéről 
Előterjesztő: Polgármester 

 
Október hó: 

1. Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös tanév megkezdésének 
tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető 

2. Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól 
Előterjesztő: Intézményvezető (Algyői Faluház és Könyvtár) 
             GYEVITUR Kft. ügyvezető 

3. A 2015. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai, 2015-2020. évi 
gazdasági program alapelvei 
Előterjesztő: Polgármester 

 
November hó: 

1. Az Önkormányzat 2015-2020. évi gazdasági programja 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Az Önkormányzat 2014. évi I-III. negyedévi mérlegjelentése és költségvetési 
jelentése 
Előterjesztő: Polgármester 

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója 
Előterjesztő: Pénzügyi és adócsoport vezető 

4. Közmeghallgatás, beszámoló a 2014. év fejlesztéseiről 
Előterjesztő: Polgármester 



5. Beszámoló az intézmények 2014. évi pályázati tevékenységéről és a 2015. évi 
pályázatok elkészítése 
Előterjesztő: Intézményvezetők 

6. Intézményvezetők teljesítményértékelése 
Előterjesztő: Polgármester 

 
December hó: 

1. Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása 
Előterjesztő: Polgármester 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2015. évi I. félévi munkaterve 
Előterjesztő: Alpolgármester 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
195/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtár által a borospince üzemeltetése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Az Algyői Faluház és Könyvtár által a 
borospince üzemeltetése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Faluház és Könyvtár részére évi 
430.000,- Ft működési támogatást biztosít a borospince üzemeltetésére az 
intézménynél megképzett zárolt tartalék terhére. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az Algyői Faluház és Könyvtár 

által jelenleg napi 6 órában takarítóként foglalkoztatott személy munkaidejének 
napi 8 órára történő módosítását. 
 

3. A Képviselő-testület kéri, hogy a júliusi testületi ülésre készüljön terv a 
borospince üzemeltetésére vonatkozóan. 
Felelős: Bene Zoltán intézményvezető 

 

 

 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Bene Zoltán intézményvezető  
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Személyügyi ügyintéző 
6. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
196/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Az Algyői Faluház és Könyvtár alapító 
okiratának módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 96/2014. (III.26.) Kt. határozatát 
visszavonja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alapító okiratban az Algyői Faluház és 
Könyvtár telephelyeként kéri feltüntetni az Algyő, Kastélykert u. 44. szám alatt 
található borospincét. 

 
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerint 

módosítja az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratát. 
 

4. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú 
mellékletében található. 

 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Bene Zoltán intézményvezető  
4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



196/2014. (VI.25.) Kt. határozat 1. sz. melléklete  
 
 

Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 
 
 
Az Algyői Faluház és Könyvtár Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által a 178/2005. (XI.28.) 
Kt. határozattal jóváhagyott, a 176/2007. (X.31.) Kt. határozattal, a 45/2008. (II.27.) Kt. 
határozattal, a 99/2009. (V.27.) Kt. határozattal, a 128/2009. (VI.24.) Kt. határozattal, a 
41/2010. (II.24.) Kt. határozattal, a 72/2011. (III.30.) Kt. határozattal, a 181/2011. (V.25.) Kt. 
határozattal, a 187/2012. (V.23.) Kt. határozattal, a 340/2012. (IX.26.) Kt. határozattal, valamint 
a 79/2013.(III.27.) Kt. határozattal módosított alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. Korm. rend. 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
1. Az alapító okiratból az alábbi szövegrészek kerülnek törlésre: 
 

 „Közvetlen jogelőd megnevezése, székhelye: Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház, 
Algyő, Búvár u. 5.”, 

 a „Tevékenységének jellege szerinti besorolása: Közszolgáltató költségvetési 
szerv”, 

  a „Közszolgáltató fajtája: Közintézmény” 
  „Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv”, valamint 
  „Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerve: Algyői 

Közös Önkormányzati Hivatala”.  
 
2. Az alapító okirat „Telephelye(i)” szövegrész helyébe a következő szöveg kerül: 

6750 Algyő, Kastélykert u. 63. (Könyvtár) 
6750 Algyő, Kastélykert u. 38. (Civil Szervezetek Háza) 
6750 Algyő, Kastélykert u. 106. (Alkotóház) 
6750 Algyő, Kastélykert u. 44.(Borospince) 

 
3. Az alapító okirat „Szakfeladatai 2010. január 1-től” szövegrész helyébe a 
következő szöveg kerül: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 



 
 
4. Az alapító okirat „Az intézményvezető kinevezési rendje” szövegrész helyébe a 
következő szöveg kerül: 
 
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 150/1992.(XI.20.) Korm. 
r. előírásai szerint. 
 
5. Az alapító okirat „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai” 
szöveg helyébe a következő szöveg kerül: 
 
Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, valamint 
megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2014. augusztus 01. napján lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
196/2014. (VI.25.) Kt. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Algyő, 2014. június 25. 
 
 
 
 
 

Herczeg József        Angyal Zsolt 
 polgármester            aljegyző 



196/2014. (VI.25.) Kt. határozat 2. sz. melléklete  

Algyői Faluház és Könyvtár Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Az intézmény neve: 
 
Rövid neve: 
 

Algyői Faluház és Könyvtár 
 
 – 

Az intézmény székhelye: 
 
Telephelye(i): 

6750 Algyő Búvár u. 5. (Faluház)  
 
6750 Algyő, Kastélykert u. 63. (Könyvtár) 
6750 Algyő, Kastélykert u. 38. (Civil Szervezetek Háza) 
6750 Algyő, Kastélykert u. 106. (Alkotóház) 
6750 Algyő, Kastélykert u. 44. (Borospince) 

 
Az intézmény alapító szerve: 
 
Az intézmény alapító szerve szerinti 
besorolása: 
 
Az intézmény irányító szerve:  
 
Fenntartója: 
 
Jogállása:  
 
Létrehozásáról rendelkező határozat: 
 
Működési kör: 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
 
 
Szakágazati besorolás: 
 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének 
kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 
 
 
 
 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata  
 
Önálló jogi személy 
 
178/2005. (XI.28.) Kt.  
 
Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe.  
 
A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.-ben , valamint 
a 24/2007.(XI.6.) Önkormányzati rendeletben előírt 
közművelődési és könyvtári feladatok ellátása. 
 
932900 Máshova nem sorolható szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
 
 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenység és támogatása 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 
védelme 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi 



részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi 
kulturális értékek gondozása 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő 
tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 
Vállalkozási tevékenysége: 
 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: 
 

– 

Az intézmény vezetője: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt 
előírásoknak megfelelő intézményvezető. 
 

Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a 
Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 150/1992.(XI.20.) 
Korm. r. előírásai szerint. 

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszonyai:  
 
 
 
 
 
 
Az intézmény feladatellátását szolgáló 
vagyona: 

 
Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, 
amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási 
jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
A törzsvagyon részét képező Faluház épülete (Algyő, 
Hrsz.: 1649), Könyvtár épülete (Algyő Hrsz: 6/1), Civil 
Szervezetek Háza (Algyő Hrsz: 980) az összes 
berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. 
 

A vagyon feletti rendelkezési jog: Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti 
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott 
hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 

 

Záradék: 
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 

79/2013.(III.27.) Kt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát 
veszti. 
Az alapító okirat Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 196/2014. (VI.25.) Kt. 
határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. 
 
Algyő, 2014. június 25. 
 
 Herczeg József       Angyal Zsolt 
  polgármester            aljegyző   



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
197/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Bene Zoltán intézményvezető jelenlétére 
tekintettel módosítja elfogadott napirendje sorrendjét és „Az Algyői Faluház és Könyvtár 
alapító okiratának módosítása” tárgyú előterjesztést követően hozza meg döntését az 
„Alkotóház udvari épület átalakítása” ügyében. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 

2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
198/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Alkotóház udvari épület kialakítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester ”Alkotóház udvari épület átalakítása” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület szakember által történő pontos, részletes vizsgálatot kér 
arra vonatkozóan, hogy minimális ráfordítással mennyire lehetséges az 
Alkotóház udvari épület tető- és födémszerkezetének felújítása. 

2. A Képviselő-testület az udvari épület előterjesztés szerinti belső átalakításával 
egyetért. 

3. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy a helyszínen Bene Zoltán 
intézményvezető úrral és a Gyeviép NKft. szakembereivel egyeztessen a feladat 
végrehajtását illetően. 

4. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy a szakemberekkel történő 
egyeztetést követően meghatározott felújítási, átalakítási munkálatokra kérjen be 
három árajánlatot.  
Határidő: 2014. júliusi Képviselő-testületi ülés 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Torma Tiborné TÜK Bizottság elnök 
4. Bene Zoltán intézményvezető 
5. Üzemeltetési csoport 
6. Fejlesztési csoport 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
199/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „A Szivárvány Óvoda alapító okiratának 
módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 98/2014. (III.26.) Kt. határozatát 
visszavonja. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerint 

módosítja a Szivárvány Óvoda alapító okiratát. 
 

3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú 
mellékletében található. 

 
 
 
Értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Ozsváth Lászlóné intézményvezető  
4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



199/2014. (VI.25.) Kt. határozat 1 sz. melléklete 
 
 

Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása 
 

 
A Szivárvány Óvoda Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által a 179/2008. (IX.24.) sz. 
határozatával jóváhagyott, a 97/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 126/2009. (VI.24.) Kt. 
határozatával, 140/2009. (VII.29.) Kt. határozatával, a 176/2009. (IX.30.) Kt. határozatával, a 
122/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 73/2011. (III.30.) Kt. határozatával, a 180/2011. (V.25.) 
határozatával, valamint a 339/2012. (IX.26.) Kt. határozatával módosított alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. Korm. rend. 5.§ (1)-(2) 
bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
 
1. Az alapító okirat „  A költségvetési szerv neve: Szivárvány Óvoda ”szövegrésze az 
alábbiak szerint módosul: 
 

A költségvetési szerv neve: Algyői Szivárvány Óvoda 
 
2. Az alapító okiratból az alábbi szövegrészek kerülnek törlésre: 
 

 „Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv”, valamint 
 „Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerve: Algyő 

Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal”. 
 
3. Az alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladata” szövegrész helyébe a 
következő szöveg kerül: 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés 
 

4. „Szakfeladatai 2010. január 1-től” szövegrész helyébe a következő szöveg kerül: 
 

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
5. Az alapító okirat „Az intézmény vezetője” szövegrész helyébe a következő szöveg 
kerül: 

 
A nemzeti köznevelésről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt 
előírásoknak megfelelő intézményvezető. 
 



 
6. Az alapító okirat „Az intézményvezető kinevezési rendje” szövegrész helyébe a 
következő szöveg kerül: 
 
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. 
rendelet előírásai szerint. 

 
7. Az alapító okirat „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai” 
szöveg helyébe a következő szöveg kerül: 
 
Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, valamint 
megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2014. augusztus 01. napján lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2014. (VI.25) Kt. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Algyő, 2014. június 25. 
 
 
 
 

Herczeg József        Angyal Zsolt 
 polgármester            aljegyző 
 

  



199/2014. (VI.25.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 
 
 
 

Algyői Szivárvány Óvoda Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 
 

A költségvetési szerv neve: 
Rövid neve: 
OM azonosító: 

Algyői Szivárvány Óvoda 
- 
029493 

A költségvetési szerv 
székhelye: 
Telephelye: 

 
6750 Algyő, Kastélykert u. 17. 
- 

A költségvetési szerv alapító 
szerve: 
A költségvetési szerv alapító 
szerve szerinti besorolása: 
 
A költségvetési szerv irányító 
szerve: 
Címe: 
 
Fenntartó:  
Címe: 
 
Jogállása: 
 
Az intézmény típusa: 
 
Létrehozásáról rendelkező 
határozat: 
 
Működési köre: 
 
Közvetlen jogelőd 
megnevezése: 
 
Csoportok száma: 
 
Felvehető maximális 
gyermek-, tanulólétszám: 
 
Jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 
Tevékenységei: 
Alaptevékenysége: 
 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
 
Önálló jogi személyiségű költségvetési szerv 
 
Óvoda 
 
 
66/1998.(V.21.) Kt. 
 
Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. 
 
 
- 
 
8 
 
196 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 
óvodai nevelés 

 
 
1. Az intézmény feladatait a képviselőtestület által jóváhagyott 

az „Montessori szellemű óvodai nevelés” című (1. sz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

melléklet) alapfokú pedagógiai oktatási program alapján 
végzi, a gyermek 3 éves korától legfeljebb 7 éves koráig. 
 

2. „A Montessori szellemű óvodai nevelés” pedagógiai nevelési 
oktatási program 2008. szeptember 1-től kiegészül a 
„Kompetencia alapú nevelés” oktatási programcsomaggal.  

 
3. Az iskolai életmódra felkészítés a differenciált fejlesztő 

programot is magában foglaló intézményes nevelés, a 
gyermek napközbeni óvodai ellátása keretében.  . 

 
4. A 2/2005.(III.1.) OM rendelet szerint a sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján 
iskolai életmódra felkészítés, integrált nevelése.  
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve segíti az óvodai nevelést végző intézményben 
jelenleg elkészített nevelési programok alkalmazására 
vonatkozó rendelkezéseit: 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet 
alapján. 
1. számú melléklet a 2/2005. (III.1.) OM rendelethez 
Általános elvek 
Az alapdokumentumban az óvodai nevelés az SNI 
gyermekeknél az általános célkitűzések megvalósítására 
törekszik.  
A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a 
szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte 
biztosítja a nevelési célok megvalósítását. 
A pedagógiai program figyelembe veszi a speciális 
eszközömet, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, 
rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság 
javaslatot tesz. Különös gondot fordít arra, hogy a 
gyermekek minden segítséget megkapjanak hátrányaik 
leküzdésére.  
SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését az 1. számú 
melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerint 1.7. szerint 
2.3, 4., 5. látjuk el.  
SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését a többi 
gyermekkel együtt történő integrált neveléssel látja el az 
intézmény. Az integrált fejlesztésben részt vevő óvoda 
pedagógiai programja figyelembe veszi az SNI igényű 
gyermekek fejlesztésének igényét.  
Az intézmény ellátja a súlyosan hallássérült - siket, és 
enyhébben hallássérült – nagyothalló gyermekek, 
a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek,  
és a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű 
gyermekek óvodai nevelését. 

 
5. A gyermek az 5. életévének betöltésétől köteles az iskolai 

életmódra való felkészítésen részt venni. 
 

6. Az óvoda biztosítja a napközi otthonos ellátást. 
 
 



 
 
Szakágazati besorolása: 
 
A költségvetési szerv 
alaptevékenységének 
kormányzati funkciók 
szerinti besorolása: 

 
 

 

 
 
851020 Óvodai nevelés 
 
 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

Vállalkozási tevékenysége: 
 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Szervezeti tagozódása:  
Az intézmény vezetője: A nemzeti köznevelésről szóló és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelő 
intézményvezető. 
 

Az intézményvezető 
kinevezési rendje: 

 
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-
testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet előírásai szerint. 

 
Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyai: 
 
 
 
 
 
Az intézmény feladatellátását 
szolgáló vagyona: 

 
Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, 
amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
A törzsvagyon részét képező óvoda épülete (Algyő, Hrsz.: 43/1), 
összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint.  

 
A vagyon feletti rendelkezési 
jog: 
 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 
 

 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 
339/2012.(IX.26.) Kt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 



Az alapító okirat Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 199/2014. (VI.25.) Kt. 
határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. 
 
 
 
 
Algyő, 2014. június 25. 
 
 
 
 
 
 

Herczeg József       Angyal Zsolt 
  polgármester          aljegyző 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
200/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Az Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 97/2014. (III.26.) Kt. határozatát 
visszavonja. 

 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerint 

módosítja az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát. 
 

3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú 
mellékletében található. 

 

 

 
Értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető  
4. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



200/2014. (VI.25.) Kt. határozat 1. sz. melléklete 
  

Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
  
Az Egyesített Szociális Intézmény Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által a 19/2004. (II.27.) 
sz. határozatával jóváhagyott, a 46/2004. (IV.28.) határozatával, a 81/2007.(V.30.) 
határozatával, a 222/2007. (XII.19.) határozatával, 45/2008. (II.27) és 146/2008. (VII.30.) Kt. 
határozatával, a 98/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 127/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, a 
71/2010. (III.31.) Kt. határozatával, a 75/2011. (III.30.) Kt. határozatával, a 182/2011. (V.25.) Kt. 
határozatával, valamint a 341/2012. (IX.26.) Kt. határozatával módosított alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. Korm. rend. 5.§ (1)-
(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az alapító okirat „  Az intézmény neve: Egyesített Szociális Intézmény ”szövegrésze 
az alábbiak szerint módosul: 
 
Az intézmény neve: Algyői Egyesített Szociális Intézmény 

 
2. Az alapító okiratból az alábbi szövegrészek kerülnek törlésre: 
 

 „Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv” valamint 
 „Gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerve: Algyő 

Nagyközség Polgármesteri Hivatala”. 
 
3. Az alapító okirat „Szakfeladatai 2010. január 1-től” szövegrész helyébe a 
következő szöveg kerül: 
 
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 

 
 
4. Az alapító okirat „Az intézményvezető kinevezési rendje” szövegrész helyébe a 
következő szöveg kerül: 
 
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 257/2000.(XII.26.) Korm. 
rendelet előírásai szerint. 
 
 
 
 



5. Az alapító okirat „Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai” 
szöveg helyébe a következő szöveg kerül: 
 
Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, valamint 
megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
Záradék: 
 
Az alapító okiratot módosító okirat 2014. augusztus 01. napján lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
200/2014. (VI.25.) Kt. határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
Algyő, 2014. június 25. 
 
 
 
 

Herczeg József        Angyal Zsolt 
 polgármester            aljegyző 

  



200/2014. (VI.25.) Kt. határozat 2. sz. melléklete 
 
 

Algyői Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 

Az intézmény neve: 
Rövid neve: 

Algyői Egyesített Szociális Intézmény 

Az intézmény székhelye: 
 
Telephelye(i): 

 

6750 Algyő Piac tér 17. 
 
6750 Algyő, Kastélykert u. 15. (Egyesített Szociális Intézmény 
Bóbita Bölcsőde) 
6750 Algyő, Egészségház u. 42. (Egyesített Szociális Intézmény 
Védőnői Szolgálat) 
6750 Algyő, Búvár u. 1. (Egyesített Szociális Intézmény Házi 
Gondozói Szolgálat) 
 

Az intézmény alapító szerve: 
 
Az intézmény alapító szerve 
szerinti besorolása: 
 
Közvetlen jogelőd 
megnevezése, székhelye: 
 
 
Az intézmény irányító 
szerve: 
Címe: 
 
Fenntartója:                                                  
 
Jogállása: 
 
Létrehozásáról rendelkező 
határozat: 
 
Működési kör: 
 
Jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 
 
 
 
 
 
 
Szakágazati besorolás: 
 
A költségvetési szerv 

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
Helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálata (Algyő, Egészségház u. 42.) ill. Idősek 
Napközi Otthona (Algyő, Piac tér 17.) 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata 
 
Önálló jogi személyiségű költségvetési szerv 
 
 
19/2004. (II.27.)  Kt. 
 
Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. 
 
 
1. 1993. III. tv-ben meghatározott szociális alapellátás közül a 
szociális étkeztetés, idősek klubja, családsegítés és házi 
segítségnyújtás ellátási formák biztosítása 
2. A védőnői szolgálat, valamint az anya-, gyermek- és 
csecsemővédelmi feladatok ellátása 5/1995 (II.8) NM rendelet 
szerint. 
3. gyermekjóléti szolgáltatás 1997. évi XXXI. tv. alapján  
 
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
 



alaptevékenységének 
kormányzati funkciók 
szerinti besorolása: 
 
 

 
 
 
 
 
 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 

Vállalkozási tevékenysége: 
 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Jogi személyiségű szervezeti 
egység adatai: 

- 

  
Az intézmény vezetője: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt 

előírásoknak megfelelő intézményvezető 
 

Az intézményvezető 
kinevezési rendje: 

Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselő-
testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
illetve a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet előírásai szerint. 
 

Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyai: 
 
 
 
 
Az intézmény feladatellátását 
szolgáló vagyona: 

Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre 
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, 
amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
 
A törzsvagyon részét képező Idősek Otthona épülete (Algyő, 
Piac tér 17. Hrsz.:654), Bölcsőde épülete (Algyő, Hrsz:43/1) és 
az Egészségház épületének védőnői szolgálatnak helyet adó 
része (Algyő, Hrsz:1646) és Búvár u. 1. szám alatt található 
pavilon épület összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár 
szerint.  
 

A vagyon feletti rendelkezési 
jog: 
 
 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési 
jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 

 
 

 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat 2014. augusztus 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 
341/2012.(IX.26.) Kt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 
 
 



Az alapító okirat Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2014. (VI.25.) Kt. 
határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. 
 
 
 
 
Algyő, 2014. június 25. 
 
 
 
 

Herczeg József       Angyal Zsolt 
polgármester           aljegyző 

 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
201/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: 2014. évi igazgatási szünet elrendelése 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester a „2014. évi igazgatási szünet elrendelése” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Képviselő-testület, igazgatási szünetet rendel el 2014. augusztus 1-től augusztus 
31-ig, valamint 2014. december 22-től 2015. január 4-ig terjedő időszakra, az Algyői 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelye dolgozói, azaz köztisztviselői, ügykezelői, 
munkavállalói és közalkalmazottai 2014. évi rendes szabadságának kiadása 
érdekében. 
 

2.  Az 1. pontban meghatározott igazgatási szünet teljes időszaka alatt kell kiadni, a 
dolgozó alapszabadsága terhére, a dolgozó adott évre megállapított 
alapszabadságának legfeljebb háromötödét. 
 

3. Az 1. pontban meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt, az esedékesség 
évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára 
figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő 
szabadságot. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszaka alatt úgy 
határozza meg az ügyfélfogadás rendjét, hogy biztosítva legyen a zavartalan 
ügyfélfogadás, ügymenet és a feladatellátás. 
 

6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy tájékoztassa a lakosságot az igazgatási 
szünet elrendeléséről, annak időtartamáról, az ügyfélfogadás igazgatási szünet alatti 
rendjéről a Hírmondó című közéleti lap és Algyő Nagyközség Önkormányzatának 
honlapja úján. 

 

A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Személyügyi előadó 
4. Irattár 

 

K.m.f. 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 
 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
202/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Termelői piac takarítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Termelői piac üzemeltetése” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Gyeviép NKft-t, hogy a termelői 
piac üzemeltetését közfeladat ellátás keretében, további forrás hozzárendelése 
nélkül végezze el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az önkormányzat és a Gyeviép NKft. 
között, a 2014. évi közfeladatok ellátására vonatkozó Megbízási szerződés 1/a) 
pontja, a szerződés 1. sz. melléklet a) pontja jelen határozat 1. pontjával történő 
kiegészítésére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a határozat mellékletét képező 
módosított szerződés aláírására. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Adó és Pénzügyi csoport  
5. Gyeviép NKft 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



202/2014.(VI.25.) Kt. határozat melléklete 
 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
a 2014. évi közfeladatok ellátására 

 
 
amely létrejött egyrészről Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 
önkormányzati azonosítója: 0634245; adószáma: 15726975-2-06; bankszámlaszám: 
12067008-00190442-00100003; képviseli: Herczeg József polgármester) mint 
közfeladatok ellátására kötelezett, továbbiakban, mint Megbízó, 
 
másrészről a Gyeviép Nonprofit Kft. (Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 49., Cégjegyzékszám: 
06-09-012704, Adószám: 20254304-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00240855-00100001, 
képviseli: Katona Antal ügyvezető) mint közhasznú tevékenységet ellátó társaság, a 
továbbiakban, Megbízott között az alulírott napon és helyen, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés által meghatározott közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok elvégzésének feltételeiről az alábbiak szerint: 
 
1./ Algyő Nagyközség Önkormányzata megbízza a Megbízottat Algyő közigazgatási területén az 
alábbi közfeladatok ellátásával, azzal, hogy ezek a szolgáltatások a kedvezményezett 
szolgáltatások körébe tartoznak, melyek ellenértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza: 
a) A község köztisztasági feladatainak ellátása: 
 - Hulladékudvar üzemeltetése 
 - Közterületi síkosság mentesítés 
 - Buszmegállók takarítása 
 - Külterületi és közterületi szemétgyűjtés 
 - Termelői piac üzemeltetése 
b) Közterületen végzett szolgáltatások – Zöldterület gondozás 
 - Parkgondozás 
 - Virágosítás 
 - Temető zöldterület gondozása 
 - Árok, áteresztisztítás (nyíltszelvényű árkok, zárt elvezetők, ülepítők karbantartása, 
javítása) 
 - Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, kerékpárutak, illetve ehhez kapcsolódó 
  műtárgyak javítása, karbantartása, fenntartása, beleértve a külterületi földutak 
karbantartását  is. 
 - Közterületen elhelyezett műtárgyak, eszközök, berendezések elkészítése, kihelyezése, 
 karbantartása, pótlása 
c) Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése: 
 - Játszótereken, játékok karbantartása, pótlása 
 - Edzőterem üzemeltetése 
 - Sportpálya üzemeltetése 
 - Lovas létesítmények kezelése 
d) Rendkívüli helyzetek kezelése 
 - Belvíz elleni védekezés 
 - Viharkárok elhárítása 
 - Közreműködés az árvízi védekezésben 



 
2./ Megbízott a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 
alapján, a helyi önkormányzat feladatkörébe utalt helyi közszolgáltatási feladatok közül a 
településfejlesztéshez, településrendezéshez, környezet védelméhez, vízrendezés és 
csapadékvíz elvezetéshez, csatornázáshoz, helyi közutak és közterületek fenntartásához, 
köztisztaság és településtisztaság biztosításához, egészséges életmód közösségi feltételeinek 
elősegítéséhez kapcsolódó feladatokat lát el közhasznú tevékenysége során az önkormányzat 
által meghatározott mértékben (1.sz. melléklet). 
 
3./ A Megbízott minden év november 15. napjáig – az önkormányzat költségvetési 
koncepciójának összeállításához – a következő évre vonatkozó előzetes üzleti tervet dolgoz ki, 
illetve nyújt be a Képviselő-testület felé. A Megbízott minden év december 31-ig a polgármester 
elé terjeszti a soron következő gazdasági évre vonatkozó közfeladatok ellátásáról szóló 
szerződés módosítását, melyet a Képviselő-testület tárgyév január 30-ig elfogad, és tárgyévi 
költségvetési rendeletbe beépíti a szerződés szerinti összeget. 
 
4./ Megbízó a tárgyévi költségvetésében meghatározott ellenértéket számla ellenében, a 
Megbízott által végzett feladatok végrehajtásához igazodva, az 1. sz. melléklet szerint ütemezve 
utalja át a Megbízott számlájára.  
 
5./ A Megbízott az éves működéséről az alapító felé tárgyévet követő év április 30. napjáig a 
224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben előírt beszámoló elkészítésével ad számot. Az éves 
működésről a tárgyévet követő június 30. napjáig a Megbízott tájékoztatja a nyilvánosságot az 
Algyői Hírmondó, illetve a www.algyo.hu honlap útján. A megbízó jogosult az időközi 
felhasználást ellenőrizni.  
 
6./ A közfeladatok ellátásán túlmenően Megbízó és Megbízott egyéb szolgáltatásokban is 
megállapodhat, ennek ellenértékét külön szerződésben kell rögzíteni. 
 
7./ Megbízó önkormányzat a Megbízott részére az alapító okiratban meghatározott üzletszerű 
gazdasági tevékenység végzését engedélyezi azzal, hogy Megbízott elsődlegesen azokat a 
gazdasági tevékenységeket köteles végezni, amelyek a közfeladatok ellátásával összhangban 
vannak. Megbízott e tevékenységéből származó eredményét elsődlegesen a közhasznú 
tevékenységével kapcsolatos kiadások fedezésére köteles felhasználni. 
 
8./ Tekintettel arra, hogy Megbízó a Megbízottat elsődlegesen az e szerződésben 
meghatározott közhasznú tevékenység ellátására alapította, a Megbízottat rendes felmondási 
jog nem illeti meg. 
 
9./ A Megbízó jelen szerződést akkor mondhatja fel, ha a Megbízott NKft. tevékenysége 
veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi az e szerződésben meghatározott közfeladatok ellátását. 
Felmondás esetén a Megbízó, mint a Megbízott egyszemélyi tulajdonosa jogosult és köteles a 
társaság további működéséről dönteni.  
 
10./ Jelen szerződés Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 17/2014.(I.29.) Kt. határozattal 
elfogadott üzleti terv alapján készült. 
 
11./ Jelen szerződés határozott időre szól, 2014. január 1-től 2014. december 31-ig. 
 

http://www.algyo.hu/


12./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a Polgári törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény megbízásra vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a helyi önkormányzati 
feladatellátásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek eljárni.  
 
 
 
 
Kelt: Algyő, 2014. ………………………. 
 
 
 

…..…………………………….    ……………………………. 
Megbízó      Megbízott 

 Algyő Nagyközség Önkormányzat   Gyeviép NKft 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyeztem: 
Algyő, 2014. …………………….. 
 
…………………………………………. 

Kovács Erika 
pénzügyi ellenjegyző 
 



1. sz. melléklet 
 

A GYEVIÉP NKft. az alábbi közfeladatok ellátására 2014. évre nettó 7.874.016,- Ft + Áfa 
összeget, az alábbi felosztásban és ütemezésben számláz Algyő Nagyközség 
Önkormányzata felé: 

a) A község köztisztasági feladatainak ellátása: 
 Hulladékudvar és mázsaház üzemeltetése 
 Termelői piac üzemeltetése 
 Közterületi síkosság mentesítés 
 Közterületi karbantartás, buszmegállók takarítása 

évi nettó 960.000 ,- Ft + Áfa ( 12 hónapra lebontva havi 80.000,- Ft + Áfa) 
 
b) Közterületen végzett szolgáltatások – Zöldterület gondozás 

 Parkgondozás, beleértve a parkokban elhelyezett parkbútorok, műtárgyak 
javítása, felújítása, igény szerinti kivitelezése 

 Közterületen elhelyezett műtárgyak, eszközök, parkberendezések kivitelezése, 
előállítása, üzembe helyezése, karbantartása, pótlása. 

 Virágosítás 
 Temető zöldterület gondozása 
 Árok, áteresztisztítás (nyíltszelvényű árkok, zárt elvezetők, ülepítők    

karbantartása, javítása) 
 Önkormányzati tulajdonban lévő utak, járdák, kerékpárutak, illetve ehhez 

kapcsolódó műtárgyak javítása, karbantartása, fenntartása, beleértve a 
külterületi földutak karbantartását is 

 Közterületen elhelyezett műtárgyak, eszközök, berendezések elkészítése, 
kihelyezése, karbantartása, pótlása. 

évi nettó 3.780.000,- Ft + Áfa 
 (2014. április 1. és szeptember 30. között 6 havi elosztásban, havi nettó 630.000,- Ft 
+ Áfa) 
 
c) Egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése: 

 Játszótereken, játékok karbantartása, pótlása 
 A községben élő lakók, közösségek részére szabadtéri rekreációs központ 

kivitelezése és üzemeltetése az egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés 
érdekében 

 Sportközpont és edzőterem üzemeltetése 
 Lovas létesítmények kezelése 

évi nettó 2.280.000,- Ft + Áfa ( 12 hónapra lebontva havi nettó  190.000 Ft,- Ft + Áfa ) 
 

d) Rendkívüli helyzetek kezelése 
 Belvíz elleni védekezés 
 Viharkárok elhárítása 
 Közreműködés az árvízi védekezésben 

évi nettó 854.016,- Ft+Áfa (egy összegben júliusban) 
 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
203/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Iskola könyvtár teraszának árnyékolása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Iskola könyvtár teraszának árnyékolása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt Iskola könyvtár terasz 
árnyékolásának kialakítását támogatja, a bemutatott változatok közül a „C” 
pontban leírtakat választja és biztosítja a megvalósításhoz szükséges bruttó 
2.500.000,-Ft-ot az Általános Tartalék terhére.. 

2. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, Iván Zsuzsanna intézményvezetőt, 
Keresztes Attila műszaki előadót és Kocka Ágnes könyvtárost, hogy közösen 
egyeztessenek az 1. pont szerinti árnyékoló kivitelezése ügyében. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt 
megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 

4. A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál 
vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat.  

 

A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. TÜK Bizottság elnök 
6. Iván Zsuzsanna intézményvezető 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
204/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Madárkert létesítése Algyőn (III.) 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester ”Madárkert létesítése Algyőn (III.)” tárgyú 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Madárkert létesítésével. 
2. A Képviselő-testület a létesítmény kivitelezést legalább 80 százalékos pályázati 

finanszírozással kívánja megvalósítani. 
3. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Üzemeltetési csoportját, hogy kérjen 

szakhatósági állásfoglalást a tervezett Madárkert helyszínének rekultivációjára 
vonatkozóan. 
Határidő: 2014. júliusi Képviselő-testületi ülés 
Felelős: Üzemeltetési csoportvezető 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
205/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadidőközpont többlet villamos energia-ellátása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Szabadidőközpont többlet villamos energia-ellátása„ 
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja és 3.856.000,- Ft fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, a 
Szabadidőközpont elektromos energia hálózat fejlesztésére az Általános Tartalék 
terhére. Az ÁFA összegére 1.041.000 Ft tagi kölcsönt nyújt az Általános Tartalék terhére, 
melynek visszafizetési határideje 2015. február 28. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Pénzügyi és adócsoport 
5. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
206/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Hatásvizsgálat a Tiszai kishajó kikötő gazdasági és idegenforgalmi 

fejlesztésére vonatkozóan 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Hatásvizsgálat a Tiszai kishajó kikötő 
gazdasági és idegenforgalmi fejlesztésére vonatkozóan” tárgyában készült 
előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Tiszai kishajó kikötő megvalósítását nem 
támogatja. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
207/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála fürdő termáltartály ügye 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Borbála fürdő termáltartály ügye” tárgyban készült 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja, és engedélyezi Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetőnek a Geomátrix Kft. 
irányába történő végelszámolást nettó 1.300.000 Ft összegben, a 292/2013 (X.30) Kt. 
határozatban e célra elkülönített nettó 9.650.000 Ft terhére. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Kovács Erika Pénzügyi és adócsoport 
5. Irattár 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
208/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Határozat módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Határozat módosítás” tárgyban készült előterjesztését, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés értelmében módosítja a 
78/2014 (III.11) Kt. határozat 5. pontjában leírtakat a következőre: 

„Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, 
hogy a tartalék búvárszivattyút újíttassa fel. A felújítás költségeire Algyő 
Nagyközség Képviselő-testülete 717.830 Ft fejlesztési támogatást nyújt az 
Általános Tartalék terhére.” 

 
2. A határozat egységes szerkezetbe foglalt változata jelen határozat mellékletét 

képezi. 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Kovács Erika, Pénzügyi és adócsoport 
5. Irattár  

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



208/2014.(VI.25.) Kt. határozat melléklete 

 
 
 
78/2014. (III.11.) Kt. határozat 
Tárgy:  Borbála Fürdő termálkút 
 
 

HATÁROZAT 
(módosítással egységes szerkezetben) 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. március 11. napján megtárgyalta Herczeg 
József polgármester ”Borbála Fürdő termálkút” tárgyú előterjesztését, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Borbála Fürdő termálkútjával kapcsolatos 

tájékoztatót elfogadja. 
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kéri a hivatal Műszaki csoportját, hogy a 

jelenlegi A27-es kútra vonatkozó dokumentumokat, így a szerződés, átadás-átvételi 
okiratok, műszaki ellenőri iratokat ismertesse a Gyevitur Kft ügyvezetőjével és a 
Képviselő-testülettel. 

3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét kérjen be 
szakértői véleményeket arra vonatkozóan, hogy a 
 jelenlegi kút javítható-e, gyógyvíz és a fűtés minőségének megtartása mellett 
 szakértők javasolják-e az A15-ös kút átalakítását  
 szakértők milyen mélységben és hol javasolják az új kút fúrását. 

4. Szakértői vélemények figyelembevételével a Gyevitur Kft. ügyvezetője legalább 
három cégtől kérjen be árajánlatot a kút javítására, amennyiben a szakértő szerint 
ez lehetséges, illetve egy új kút tervezési és bekerülési költségére vonatkozóan. 

5. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, 
hogy a tartalék búvárszivattyút újíttassa fel. A felújítás költségeire Algyő Nagyközség 
Képviselő-testülete 717.830 Ft fejlesztési támogatást nyújt az Általános Tartalék 
terhére. 

 
Határidő: Az 1-4. pontok tekintetében 2014. márciusi soros testületi ülés 

 
  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
209/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Határozat módosítása” tárgyú 
napirendet követően tárgyal a „Napelemes rendszer telepítése iskola, faluház KEOP-
2014-4.10.0/N” témában készült előterjesztésről. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
210/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Napelemes rendszer telepítése iskola, faluház KEOP-2014-4.10.0/N 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. június 25. napján megtárgyalta Herczeg 
József polgármester ”Napelemes rendszer telepítése iskola, faluház KEOP-2014-
4.10.0/N” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a KEOP-2014-4.10.0/N 

konstrukcióhoz tervezett napelemes rendszerek kiépítésére benyújtandó 
pályázatot, és megbízza a Vanessia Magyarország Kft-t a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat sikeressége esetén 
megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban üzemelteti azt. A 
pályázat támogatási intenzitása 100 százalékos. 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a napelemes rendszer kiépítésének 
pályázata kapcsán, a Kbt. 122/A § alapján indítandó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását, valamint ennek megfelelően módosítja a 2014. évi 
közbeszerzési tervét. 

 
 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző  
3. Üzemeltetési csoport 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
211/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Napirend módosítás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Napelemes rendszer telepítése 
iskola, faluház KEOP-2014-4.10.0/N” tárgyú napirendet követően tárgyal a „Borbála 
fürdő öltözőszárny építés miatti nyitva tartás” témában készült előterjesztésről. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
212/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő öltözőszárny építés miatti nyitva tartás 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Borbála fürdő öltözőszárny miatti nyitva tartás„ tárgyban 
készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
megtárgyalta és engedélyezi a Borbála fürdő leállását 2014. július 28. napjától 
augusztus 1. napjáig terjedő időtartamra. 

2. A Képviselő-testület az augusztus 2. napjától augusztus 7. napjáig tartó 
időszakban, a fürdő területén folyó kivitelezési munkákra való tekintettel, a 
belépőjegyek árából 50 százalékos díjkedvezményt biztosít. 

3. A Képviselő-testület a fürdő egységes arculatának kialakítása érdekében 
hozzájárul az építési naplóba történő eltérési engedély bejegyzéséhez. Az eltérési 
engedély az öltözőszárny homlokzatának kialakítása során eredetileg tervezett 
homlokzatburkoló tégla kivitelezése helyett történő lapkaburkolat felhelyezésére 
irányul. 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
213/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Belsőépítészeti látványtervek (Szálloda-Étterem) 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Belsőépítészeti látványtervek (Szálloda-Étterem)” tárgyban 
készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja és jóváhagyja, az Ideal Forma I&P Bt által készített belsőépítészeti 
látványterveket. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Pénzügyi és adócsoport 
5. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
214/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadidőközpont területén épülő szálloda elnevezése 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szabadidőközpont területén megépülő 
szálloda számára a LEVENDULA HOTEL elnevezés használatát jelöli ki.  
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
215/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Borbála Fürdő kültéri élménymedence 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Gyevitur Kft „Borbála Fürdő kültéri élménymedence” tárgyban készült 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja és felkéri a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy kössön szerződést Hajós 
Tiborral az eltérési engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére, a Borbála fürdő 
új út-parkoló, valamint új kertészeti terv elkészítése érdekében. Továbbá kössön 
szerződést az élménymedence külső közmű terveinek módosítása érdekében. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a fenti tervezési munkálatok elvégzésére 
660.000,- Ft fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére az Általános Tartalék 
terhére. 
A támogatás tartalmazza:  
 Új út parkoló engedélyezési terve elkészítése:     150.000,- Ft 
 Új kertészeti engedélyezési tervek elkészítés:          60.000,- Ft 
 Külső közműtervek áttervezése, csurgalékvíz, hulladék hő  

hasznosítás, és gáz kazáni körre történő biztonsági rákötés  
megszüntetése:         450.000,- Ft 
 

3. A Képviselő-testület döntése szerint, Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető kérésének 
megfelelően, a módosított tervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül 
engedélyezési eljárásra bocsáthatók. 

 
A határozatról értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Gyevitur Kft ügyvezető 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 

216/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy: Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatár-rendezés ügye 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján megtartott ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester a „Tiszavirág utcai ingatlanok telekhatár-
rendezés ügye” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 348/2013. (XII.18.) Kt. határozatának 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„ 2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti telekhatár-rendezés érdekében a 
1797/2 hrsz-ú ingatlanból 302 m2 területet bruttó 5.000,-Ft/m2 áron értékesít a 
telekhatár-rendezéssel érintett ingatlan tulajdonosok részére az alábbiak szerint: 

a) az 1771/1 hrsz-ú terület tulajdonosának, Szabó Mónikának 51 m2–t bruttó 
255.000,- azaz kettőszázötvenötezer, 

b) az 1779/2 hrsz-ú terület tulajdonosának, Bogdán Gábornak 36 m2–t 
bruttó 180.000,- azaz száznyolcvanezer, 

c) az 1777/3 hrsz-ú terület tulajdonosának, Bogdán Péternek 50 m2–t bruttó 
250.000,- azaz kettőszázötvenezer, 

d) az 1780 hrsz-ú terület tulajdonosának, DÉL-PLANT Kft-nek 91 m2–t bruttó 
455.000,- azaz négyszázötvenötezer, 

e) az 1783/2 hrsz-ú terület tulajdonosának, Horváth Nándornénak 74 m2–t 
bruttó 370.000,- azaz háromszázhetvenezer forintos vételáron. 

A Képviselő-testület a rendeltetés- és funkcióváltozás miatt az ingatlanrészt 
forgalomképes egyéb vagyonná minősíti” 

2. A módosítás a Képviselő-testület 348/2013. (XII.18.) Kt. határozatának többi 
pontját nem érinti. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Tulajdonosok 
4. Dr. Czékus Szilvia 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
217/2014.(VI.25.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

 
 

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

A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
 
 
A határozatról értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Angyal Zsolt aljegyző 
3. Irattár 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Herczeg József sk. Angyal Zsolt sk. 

polgármester aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


