
KIVONAT 

 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános ülésének 

jegyzőkönyvéből. 

 

144/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 

Tárgy: 2004. november 26.-i testületi ülés napirendjének elfogadása. 

 

HATÁROZAT 

 

Algyő Nagyközség képviselő-testülete elfogadja Dr. Piri József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS 

1) Víz-és csatornadíjak megállapításáról szóló 8/1997. (XII.31.) Önk. számú rendelet módosítása. 

2) Települési tűzivíz csapok állapotának ellenőrzéséről tájékoztató. 

3) Köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. számú rendelet módosítása. 

4) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása. 

5) Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzata 2004. I-III. negyedévi költségvetési 

gazdálkodásának helyzetéről. 

6) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.5.) Ör. módosítása 

7) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2005 évi költségvetési koncepciója. 

8) Hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatásának előkészítése. 

9) Tájékoztató a belső ellenőrzésről valamint a Polgármesteri Hivatal és a Faluház és 

Szabadidőközpont közötti megállapodás módosítása. 

10) Szabadidőközpont beszámolója az étkeztetési tevékenység eredményességéről. 

11) Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának ügyrendje. 

12) Mezőőrök 2004. évi beszámolója. 

13) Lehetőség gyógytornász alkalmazására. 

14)  A 2004. évi Önkormányzati Karácsony programjának és az ajándékozottak körének 

meghatározása. 

15) Ajánlat algyői magazin műsor létrehozására. 

16) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról. 

17) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. 

18) Egyebek, bejelentések. 

 

ZÁRT ÜLÉS 

19) Simon Márton kérelme Sport u. 21. sz. alatti ingatlanra megállapított beépítési kötelezettség 

meghosszabbítására. 

20) Bartók Béla u.-i 1787 és 1797/2 hrsz. alatti földrészletekből kialakuló 2 db építési telek 

értékesítése. 

21) A 47-es főközlekedési út melletti 01211/5 és 01211/6 hrsz-ú vízállásos területek megvásárlása. 

22) Számlavezetésre vonatkozó ajánlatok elbírálása. 

23) AKTV Kft 2005. évi bevételi és kiadási tervének elfogadása, valamint ezzel kapcsolatosan az 

algyői kábeltévé hálózat II-III. ütemének korszerűsítésére vonatkozó beruházási program 

elfogadása, az Önkormányzat és az AKTV Kft között létrejött kölcsönszerződés módosítása. 

 

Erről értesül: 

1) Dr. Piri József polgármester 

2) Dr. Varga Ildikó jegyző 

3) Irattár 

 

Kmf. 

 Dr. Piri József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 

 polgármester        jegyző 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
145/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Települési tűzivízcsapok állapotának ellenőrzéséről készült tájékoztató. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Varga Ildikó jegyző 22-
146/2004 számú „Települési tűzivízcsapok állapotának ellenőrzéséről készült 
tájékoztató” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) A képviselő-testület a települési ivóvízhálózathoz kapcsolódó tűzivízcsapok 

állapotáról készült tájékoztatót elfogadja. 
 
2) A képviselő-testület szükségesnek tartja a települési vízhálózat föld feletti és föld 

alatti tűzivízcsapjainak ellenőrzését, térképen való pontos feltüntetését, 
szükségesnek tartja továbbá a szükséges karbantartási és felújítási munkák 
elvégzését. 
Felelős: Szegedi Vízmű Rt 
         Műszaki csoport 
Határidő: 2004. december 31. 
 

 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Szegedi Vízmű Rt 
4) Műszaki csoport 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
146/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 
tárgyban készült előterjesztés napirendről történő levétele. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 22-
144/2004 számú „Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása” 
tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) A Képviselő-testület az előterjesztést leveszi napirendről azzal, hogy a 

szolgáltatóval történő szerződés megkötésére vonatkozóan további egyeztetések 
szükségesek ezért a testület a következő ülésen tárgyalja újra az előterjesztést. 

 
2) A képviselő-testület utasítja a hivatal Műszaki csoportját, hogy a hulladékkezelési 

közszolgáltatási tevékenység komplex ellátására legalább három ajánlatot 
szerezzen be. 
Felelős: Műszaki csoport 
Határidő: 2004. december 17. 

 
 

Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Csm.-i Településtisztasági Kft. 
4) Műszaki csoport 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
147/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelet módosítása 
tárgyban készült előterjesztés napirendről történő levétele. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Varga Ildikó jegyző 22-
156/2004 számú „Köztisztaságról szóló 7/1998. (II.27.) Kt. sz. rendelet módosítása” 
tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést leveszi napirendről azzal, hogy a szolgáltatóval 
történő szerződés megkötésére vonatkozóan további egyeztetések szükségesek 
ezért a testület a következő ülésen tárgyalja újra az előterjesztést. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Csm.-i Településtisztasági Kft. 
4) Műszaki csoport 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
148/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2004. évi I-III. 
negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 22-
153/2004 számú „Algyő Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2004. I-III 
negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi I-III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja. 
 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
149/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Kincstárjegy vásárlás. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Piri József polgármestert, 
hogy a legkedvezőbb ajánlat elfogadásával, a legjobb vételáron értékpapírt 
vásároljon az alábbiakban meghatározott összegben. 
 
Kincstárjegy 170 millió Ft értékben, valamint a 43 millió Ft értékű gázközmű 
vagyonból származó értékpapír értékesítésével kapott összegben és az 
adóbevételek esetleges feltöltése esetén a feltöltött összeg határáig. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2004. december 15. 
 
Erről értesül: 

1. Dr. Piri József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és adócsoport vezető 
4. Irattár Helyben 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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

 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
150/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi költségvetési 
koncepciója. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2004. november 26-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2005. évi 
költségvetési koncepciója” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési koncepció során 
az alábbi szempontokat veszi figyelembe:  
 
a) a költségvetésben a közalkalmazottak személyi juttatásai 2005. évi 
előirányzatának tervezésekor kizárólag a Kjt-ben garantált mértékű illetmények 
kerüljenek beszámításra. A munkáltatói hatáskörben juttatott illetményre nem biztosít 
fedezetet, azzal, hogy a jelenlegi illetmények nem csökkenhetnek. 
Egyéb adható személyi juttatások terén kizárólag a 2004. évi eredeti költségvetésben 
szereplő jogcímeken és mértékben tervezhető kiadás. 
 
b) A Testület szükségesnek látja az önkormányzat fenntartásában működő 
intézmények 2005. évi költségvetés tervezetében a kiadási előirányzatok kialakítása 
során az intézményi rendszer felülvizsgálatát, szolgáltatás-szervezés további 
racionalizálását. Az intézmények alkalmazásában lévő karbantartó, illetve technikai 
személyzet átszervezésével az ilyen jellegű személyi és dologi kiadások nem 
tervezhetők, beleértve parkgondozás, fűnyírás költségeit is. 
 
 
c) Az intézmények dologi kiadásai tervezésénél a 2004. évi előirányzat mértékén 
belül kell számolni, kizárólag a közüzemi díjak, élelmiszer- és 
gyógyszerbeszerzéseknél tervezhető 4,5 %-os növekedés. 
 
 
d) A költségvetési támogatások, alapok és pénzeszközátadások fejezetnél a 2005. 
évben is indokolt tételeknél legfeljebb a 2004. évi költségvetési előirányzat 
tervezhető. 
A Kht-nak átadott pénzeszközök felülvizsgálatának a közhasznú tevékenység 
ellátására kötött szerződés módosításával egyidejűleg meg kell történnie a FEB, 
illetve a könyvvizsgáló által adott javaslatok figyelembevételével. 
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e) A fejlesztési kiadásoknál a költségvetés tervezésekor, illetve a bevételi kondíciók 
ismeretében kell meghatározni ezen célra fordítható kiadások összegét. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2005. évi költségvetés tervezése 
 
2./ Faluház és Szabadidőközpont esetében a Képviselőtestület felkéri a 
Polgármestert adjon tájékoztatást az intézmény működésének lehetséges 
alternatíváiról, az esetleges önállóan gazdálkodó intézménnyé történő átalakítás 
következményeiről. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: decemberi testületi ülés 
 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
151/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
előkészítése. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 22-
148/2004. számú „Hulladékkezelési közszolgáltatás közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának előkészítése” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi döntést 
hozza: 
 
 
1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás 

előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
2) A képviselő-testület a 146/2004.(XI.26) Kt  határozat 2. pontjában foglaltakat 

visszavonja  
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
152/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a belső ellenőrzésről valamint a Polgármesteri Hivatal és a 
Faluház és Szabadidőközpont közötti megállapodás módosítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 22-
154/2004. számú „Tájékoztató a belső ellenőrzésről valamint a Polgármesteri Hivatal 
és a Faluház és Szabadidőközpont közötti megállapodás módosítása” tárgyban 
készült előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 

megállapodást jóváhagyja. 
 
2) A képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy negyedévente adjon tájékoztatást a 

megállapodás végrehajtására vonatkozóan. 
Felelős: Jegyző 
Határidő: negyedévente 
 

3) A képviselő-testület felhívja a Faluház és Szabadidőközpont intézményvezetőjét, 
hogy adjon tájékoztatást a belső ellenőri jelentésre készített intézkedési terv 
végrehajtásáról. 
Felelős: Intézményvezető 
Határidő: 2005. januári testületi ülés 
 

 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Faluház és Szabadidőközpont 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
153/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Faluház és Szabadidőközpont intézmény belső ellenőrzése. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Faluház és 
Szabadidőközpont intézménnyel kapcsolatos belső ellenőri jelentésben foglaltakat, 
és úgy dönt, hogy az intézményvezető ellen nem indít fegyelmi eljárást. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Faluház és Szabadidőközpont 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
152/2004.(XI.26.) Kt határozat melléklete 

 

Megállapodás 
 

 

Létrejött egyrészről: Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

(képviseletében dr. Varga Ildikó jegyző) 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv, a továbbiakban Hivatal másrészről: Algyői Faluház és 

Szabadidőközpont (képviseletében Lukács László igazgató) 6750 Algyő, Búvár u. 5., részben 

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a továbbiakban Faluház között: 

 

a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. 

 

1. Tervezés: 
1.1. A Hivatal elvégzi a költségvetési tervgarnitúra kitöltéséhez szükséges összesítést és 

gondoskodik az intézményi költségvetés jogszabályban rögzített határidőig való 

továbbításáról a TÁH felé. 

1.2. A Faluház elkészíti – a Hivatal által a Faluház rendelkezésére bocsátott 

dokumentumok, információk alapján – a saját költségvetési koncepcióját a megadott 

kereten belül, a költségvetési rendelettervezet összeállításához, illetve a saját részletes 

elemi költségvetéshez. 

1.3. Az elkészített koncepciót, illetve az elemi költségvetés tervezetét az önkormányzat 

által megadott határidőre rendelkezésre bocsátani. 

1.4. A testület rendelettel elfogadott tárgyévi költségvetési előirányzatának feldolgozását, 

könyvelését a Hivatal köteles a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 

munkanapon belül átadni. 

 

2. Előirányzat felhasználás: 
2.1. A működési költségvetési kiemelt előirányzat felhasználásáról a Faluház saját maga 

gondoskodik, az általa elkészített felhasználási ütemtervben foglaltak szerint. 

2.2. A felújítási előirányzat felhasználása a képviselő-testület hatásköre az éves 

költségvetési rendeletben megállapított összeg erejéig. 

2.3. Az intézményvezető által elkészített előirányzat felhasználási ütemterv a képviselő-

testület által rendelettel jóváhagyott előirányzat módosítás összegével értelemszerűen 

változik. 

 

3. Előirányzat módosítás: 

 
3.1. A Hivatal köteles az előirányzatok alakulásáról és felhasználásáról szóló adatokat  

tárgyhót követő 15. napjáig az intézmény rendelkezésére bocsátani. A Faluház az 

átadást követő 5 munkanapon belül írásban kezdeményezi szükség szerint az 

előirányzat módosításokat. 

3.2. A Hivatal a 3.1. pont szerinti kérelmet továbbítja az önkormányzat képviselő-testülete 

felé. 

3.3. A Faluház és Szabadidőközpont igazgatója kizárólag a kiemelt előirányzatokon belül 

saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást eszközölhet, úgy, hogy azt írásban a 

könyvelés felé leadja tárgyhót követő 10. napjáig. 



3.4. A Faluház igazgatójának kiemelt előirányzatok között átcsoportosítási lehetősége 

nincs, ez képviselő-testületi hatáskör.  
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3.5. A Faluház igazgatója a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti előirányzatot, a 

módosítás mértékét, okát (szakmai és pénzügyi oldalról), időpontját, valamint a 

módosított előirányzatot, melynek meg kell egyeznie a Hivatalnál lekönyvelt 

adatállománnyal. 

3.6. A Hivatal az előirányzat módosítást átvezeti az összevont adatokat tartalmazó 

költésvetésen. 

 

4. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés: 
4.1. Kötelezettségvállalást, utalványozást a faluház nevében az igazgató vállalhat a 

költségvetésben szereplő kiemelt előirányzatok erejéig az előirányzat felhasználási 

ütemtervnek megfelelően. 

4.2. 50 ezer forint feletti kötelezettségvállalás csak írásban történhet, 50 ezer forint alatti 

kifizetésekre nem kell előzetes kötelezettségvállalás, elszámolását a főkönyvben nem 

kell nyilvántartásba venni, de a Faluháznak a kötelezettségvállalások analitikus 

nyilvántartásában folyamatosan vezetni kell. 

4.3. Az érvényesítést a Hivatal pénzügyi előadója látja el a Faluház igazgatója által 

rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján. 

4.4. Az érvényesítést követően az ellenjegyzést a Hivatal adó és pénzügyi csoportvezetője 

látja el. 

4.5. A kötelezettségvállalás ellenjegyzése érdekében a Faluház köteles a 

kötelezettségvállalás megtörténtekor, de legfeljebb az azt követő munkanapon a 

Hivatal rendelkezésére bocsátani a kötelezettségvállalás dokumentumait. 

 

5. Pénzkezelés: 
5.1. A Hivatal és a részben önálló intézmények pénzkezelésével kapcsolatos feladatokat 

mind a bankszámla-, mind pedig a készpénzforgalom tekintetében összevontan látja 

el a pénzügyi és adócsoport, illetve azzal megbízott szakképzettséggel rendelkező 

dolgozói. 

5.2. A Faluház a Hivatal pénztárából utólagos (8 nap) elszámolásra, működési célra 

előleget vehet fel a készpénzforgalmának rugalmas bonyolítása céljából. A 

Faluházhoz tartozó Szabadidőközpont élelmiszer-beszerzés céljából külön előleget 

vesz fel, amellyel a Hivatal felé számol külön számol el. (8 nap) 

5.3. Mind a készpénzes, mind a banki átutalásra vonatkozó számlákat az értelemszerűen 

kitöltött „UTALVÁNYRENDELET” mellékleteként kell a Faluháznak a Hivatal 

részére átadni, melyet az igazgató – mint utalványozó – aláírásával ellát, melyet a 

Hivatal pénzügyi előadója érvényesít, a pénzügyi és adócsoport vezetője ellenjegyez. 

A Faluháznak a számlára rá kell írnia szolgáltatásnál a szükségességet, a munka 

hiánytalan elvégzését, beszerzésnél (amennyiben nem készletbeszerzés) a felhasználó 

(olvashatóan) aláírásával kell elismertetni a felhasználás tényét, ezzel a szakmai 

teljesítés igazolásának eleget téve. 

5.4. A Faluház az utalványrendelet „számlabontáson” feltünteti a költségviselő 

törzsszámát, ÁFA tartalmát, a költség megnevezését, a szakfeladat számát, a 

költséghelyét, összegét, fkv-i számát, a többi részt a Hivatal tölti ki. 

5.5. A Faluház saját bevételeivel beszedése napján, de legfeljebb a beszedését követő 

munkanapon postai csekken köteles befizetni a költségvetési számlára. 
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6. Számvitel: 
6.1. A könyvelési feladatokat összevontan a Hivatal látja el, a Faluház gazdálkodási 

feladatainak sajátosságaira, és részben önálló gazdálkodásra tekintettel. 

 

7.  Analitikus nyilvántartási rendszer: 
7.1.  A számvitel részét képező alábbi analitikus nyilvántartásokat a Hivatal összevontan 

látja el: 

7.1.1. A befektetett eszközökkel kapcsolatos nyilvántartásokat, (immateriális javak, 

földterületek, épületek, építmények, tartozékok, beruházások, tárgyi eszközök, 

adott kölcsönök, felújítások) 

7.1.2. A függő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartásokat a Hivatal összevontan 

vezeti. 

7.2. A Faluház az alábbi analitikus nyilvántartásokat vezeti: 

7.2.1. A készletekkel kapcsolatos analitika 

7.2.2. Szabadidőközpontnál  

7.2.2.1. a raktári új élelmezési anyagok nyilvántartása, raktári új készlet 

nyilvántartása MENZA program kezelésével 

7.2.2.2. Anyagkiszabási íven a napi anyagszükséglet nyilvántartása 

7.2.2.3. Előfizetés alapján adagnyilvántartás (heti dekádonként) 

7.2.2.4. Létszámnyilvántartás a nyersanyagnorma alapján fizetőkről (az 

étkezésben közvetlenül közreműködők) 

7.2.3. A költségvetésekkel kapcsolatban a kimenő számlák, vevő számlák 

nyilvántartás és a többi követelés (a Hivatal információs kötelezettsége mellett). 

7.2.4. Az illetményelőlegek tételes nyilvántartása. 

7.2.5. A munkavállalók bére, egyéb juttatások személyenkénti, a fel nem vett 

személyi juttatások, a saját gépkocsi hivatali célú felhasználásának, a tanulmányi 

hozzájárulás nyilvántartása, gépkocsi menetlevél nyilvántartás 

7.2.6. Kötelezettségvállalás-nyilvántartás mind az 50 ezer forint feletti és alatti 

kötelezettségekre vonatkozóan. 

 

8.  Információáramlás és információszolgáltatás: 
8.1. Az információáramlás mind a Hivatalnak, mind a Faluháznak feladata. 

8.2. A Faluház az általa vezetett nyilvántartásokat időben köteles egyeztetni a Hivatallal, 

amelyek lehetővé teszik az összevont adatokat tartalmazó információszolgáltatást. Az 

információk teljes körűségért, a költségvetési kapcsolatok és a szolgáltatott adatok 

bemutatásának valódiságáért, a számviteli szabályok és a statisztikai rendszerrel való 

tartalmi egyezőségéért a Hivatal és a Faluház egyetemlegesen felel,. 

 

9.  A beszámolás: 
9.1. A Hivatal elkészíti az összesített, valamint az intézményi szintű beszámolót. A 

beszámoló szöveges és a Faluházra vonatkozó szakmai ismertetését a Faluház készíti 

el, míg a számszaki részét megindokló, és a pénzügyi teljesítésről szóló szöveges 

tájékoztatót a faluház a Hivatallal együttműködve készítik el. 

9.2. A pénzmaradvány kimutatása, indoklása a kiemelt előirányzatok körében a Faluház 

aktív közreműködésével történik. 
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10.  A működtetés, a tárgyi eszközök felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés: 
10.1. A Faluház látja el az alábbiakat: 

10.1.1. Gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásról, szervezi, irányítja a 

foglalkoztatottak munkáját. 

10.1.2. Gondoskodik az intézmény üzemeltetéséről, ezen belül kiemelt feladata a 

tevékenysége ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, sokszorosító 

anyagok, könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók, számítástechnikai 

eszközök anyagainak beszerzése, a folyamatos intézményi működést biztosító – 

közvetlen felhasználásra kerülő – készletek beszerzése, egyéb szakmai 

készletbeszerzés. 

10.1.3. Gondoskodik a meglévő vagyontárgyak folyamatos – eseti, ill. ütemterv 

szerinti – karbantartásáról 

10.2. A tárgyi eszközök felújítás, valamint új beruházási feladatok terén a Faluház 

kötelessége, hogy terjessze elő műszaki vagy pénzügyi és adócsoport felé írásban, 

mely vagyontárgy, s milyen mértékű felújításra szorul, vagy beszerzése, megépítése 

indokolt. A Faluház felújítást, vagy beruházást akkor végeztetheti el írásbeli 

kötelezettségvállalásra, ha arra a költségvetésben jóváhagyott előirányzata van és 

annak engedélyezése a felújítás, beruházás előtt írásban megtörtént. 

10.3. A Faluház vagyonkezelésére – mind az ingatlan, mind az ingó vagyonnal 

kapcsolatban – az önkormányzat vagyon- és vagyongazdálkodásról szóló rendelete az 

irányadó. 

 

Ezen megállapodás az Algyői Faluház és Szabadidőközpont Alapító Okiratának 2 sz. 

melléklete. 

 

 

Algyő, 2004. november 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

Lukács László       dr. Varga Ildikó     

     igazgató            jegyző



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
154/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadidőközpont beszámolója az étkeztetési tevékenység 
eredményességéről. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 
„Szabadidőközpont beszámolója az étkeztetési tevékenység eredményességéről” 
tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A képviselő-testület a Szabadidőközpont étkezési tevékenységének 
eredményességéről szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a közétkeztetésről a 
szükségszerű intézmény átalakítás vizsgálatával egyidejűleg, a következő testületi 
ülésen dönt  
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Faluház és Szabadidőközpont 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
155/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Jegyző „Algyő Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítása” tárgyban készült előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 

Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítását. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
4) Hivatali csoportvezetők 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
156/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Mezőőrök 2004 évi beszámolója. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a „Mezőőrök 2004. évi 
beszámolója” tárgyban készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A képviselő-testület a mezőőrök éves munkájához szóló beszámolót elfogadja azzal, 
hogy felhívja a mezőőrök figyelmét az alábbiakra: 
- a munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan ellátása, 
- a működési területek fokozott figyelemmel kísérése, különös tekintettel a 

környezetszennyezés megakadályozása (illegális szemétlerakás, elhalt állatok 
lerakása ), a környezeti értéket károsító cselekmény (engedély nélküli fakivágás 
stb.) megelőzése. 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Mészáros Balázs mezőőr 
4) Vidács Sándor mezőőr 
5) Műszaki csoport 
6) Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
157/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Lehetőség gyógytornász alkalmazására. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2004. november 26.-i ülésén megtárgyalta a 
Jegyző „Gyógytornász alkalmazásának lehetősége” tárgyban készült előterjesztését 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselő-testület szükségesnek tartja 2005. január 1. napjától megbízási 
szerződéssel gyógytornász alkalmazását, ezzel egyidejűleg a tevékenység ellátására 
pályázat kiírását és megjelentetését az Algyői Hírmondó helyi újságban. 
Határidő: pályázat benyújtására 2004. december 15. 
      pályázat elbírálása 2004. december 17. 
Felelős: Jegyző 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Piti Ferenc személyügyi ügyintéző 
4) Irattár 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
158/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: A 2004. évi Önkormányzati Karácsony programjának és az 
ajándékozottak körének meghatározása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2004. november 26.-i ülésén megtárgyalta az 
Alpolgármester „A 2004. évi Önkormányzati Karácsony programjának és az 
ajándékozottak körének meghatározása” tárgyban készült előterjesztését és az 
alábbi döntést hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a 2004. évi Karácsonyi 

ünnepségsorozat rendezvénynaptárát. 
 
2) A képviselő-testület az ajándékcsomagok összeghatárát 800 e Ft-ban határozza 

meg a költségvetés VI/10 Eseti pénzbeni ellátások előirányzat terhére. 
 
3) A képviselő-testület az ajándékozottak körét nem bővíti, az elhunytak illetve 

elköltözött személyek miatt – képviselői javaslat alapján - a lista kiegészíthető. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
4) Ülleiné dr. Udvardy Gizella igazgatási csoportvezető 
5) Pénzügyi és adócsoport 
6) Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
159/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Ajánlat algyői magazinműsor létrehozására tárgyban készült 
előterjesztés napirendről történő levétele. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2004. november 26.-i ülésén megtárgyalta az 
Alpolgármester „Ajánlat algyői magazinműsor létrehozására” tárgyban készült 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete leveszi az előterjesztést napirendről azzal, 
hogy pályázati kiírás alapján a 2005. évi önkormányzati költségvetés elfogadásával 
egyidejűleg tárgyalja újra. 
Felelős: Alpolgármester 
Határidő: 2005. évi költségvetés elfogadása 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Molnárné Vida Zsuzsanna alpolgármester 
4) Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
160/2004. (XI. 26.) Kt. határozat 
Tárgy: Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megvitatta dr. Piri József polgármester 
előterjesztését a képviselő-testület határozatainak végrehatásáról, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, és az alábbiak szerint elfogadja a képviselő-
testület határozatainak végrehatásáról szóló jelentést: 
 
A képviselő-testület a 33/2004. (III.26.) Kt határozatra, a 48/2004. (IV. 28.) Kt 
határozatra, 49/2004. (IV. 28.) Kt határozatra, a 95/2004.(VII.30.) Kt határozatra 
további jelentést nem kér 
 
A 35/2004. (III.26.) Kt. határozatra 2005. januári testületi ülésre kér jelentést. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Igazgatási csoport 
4) Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2004. november 26. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 

161/2004. (X. 29.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről. 
 
 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 


