
KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
114/2005 (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2005. július 28.-i testületi ülés napirendjének elfogadása. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja dr. Piri József polgármester 
napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 

 
NYILVÁNOS ÜLÉS 
1) Beszámoló az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Polgármester 
2) Lakáskassza beutalások kiegészítése és a hitel futamidejének prolongálása 

Előterjesztő: Polgármester 
3) AVOP pályázat önerejének biztosítása. 

Előterjesztő: Polgármester 
4) Támogatott csatornabekötések. 

Előterjesztő: Polgármester 
5) Szivárvány Óvoda konyhaépület fűtéskorszerűsítése 

Előterjesztő: Polgármester 
6) Beszámoló a 2005. évi felújítási és fejlesztési munkák I. félévi állásáról.  

Előterjesztő: Polgármester 
7) Egyesített Szociális intézmény fürdő-vizesblokk felújítása. 

Előterjesztő: Polgármester 
8) Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék gyűjtése, elszállítása. 

Előterjesztő: Polgármester 
9) Lovaspálya megvalósíthatósági tanulmány. 

Előterjesztő: Lovasklub elnöke, Gazdakör elnöke. 
10) Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2004/2005-ös évben végzett oktató-nevelő 

munkájáról. 
Előterjesztő: Intézményvezető 

11) Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2004/2005-ös nevelési évben végzett 
munkájáról. 
Előterjesztő: Intézményvezető 

12) Település Egészségterve 
Előterjesztő: Polgármester 

13) Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Polgármester 

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

15) Egyebek bejelentések 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
 



- 2 - 
 

ZÁRT ÜLÉS 
16) Bartók B. u.-i 1787/1 hrsz. alatti telek értékesítése. 

Előterjesztő: Polgármester 
17) Kitüntetések adományozása. 

Előterjesztő: Polgármester 
18) Tagi kölcsön esedékességének átütemezése és kábeltelevíziós szolgáltatás 

fejlesztése.(Tulajdonosi taggyűlés) 
Előterjesztő: AKTV Kft ügyvezető 
 

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

 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
115/2005 (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: 2005. évi költségvetési rendelet végrehajtásának féléves áttekintése. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2005. július 28-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „2005. évi költségvetési rendelet végrehajtásának 
féléves áttekintése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési rendelet 
végrehajtásának féléves áttekintéséről szóló előterjesztést elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület szükségesnek tartja ismételt szakmai vélemény kikérését az 

intézmények normatíva visszaigénylés miatti elvonása tekintetében. Meg kell 
vizsgálni a normatíva visszaigénylés hatását az intézmény és az önkormányzat 
gazdálkodására. Ezt követően dönt a visszaigényléssel érintett három intézmény 
(Iskola, Óvoda, ESZI) esetében a kiadási előirányzatok 3 %-os mértékű zárolását 
illetően.  
Felelős: Jegyző 
Határidő: szeptemberi testületi ülés  
 

3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Nőegylet által működtetett 
házigondozói szolgálat működéséhez szükséges normatíva igénybevételének 
lehetőségéről adjon tájékoztatást. 
Határidő: szeptemberi testületi ülés 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Intézményvezetők 
4) Pénzügyi csoport 
5) Irattár  
 

 
 

Kmf. 
 

 
 
 

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

 
A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
116/2005 (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Lakáskassza beutalások kiegészítése és a hitel futamidejének 
meghosszabbítása. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Lakáskassza beutalások 
kiegészítése és a hitel futamidejének módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a Raiffeisen bank Rt-vel kötött 

60.8887.000 Ft összegű hitelszerződés futamidejének 2005. 12.31. időpontra 
történő meghosszabbítását, és vállalja a teljes hitelösszeg lejáratkori 
megfizetését, valamint a 8.850.729 Ft költségvetés 6. sz. melléklet VII/12. 
Lakáskasszának átutalt összeg előirányzat megemelését a Fejlesztési tartalék 
terhére. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Piri József polgármestert a hitelszerződés 

futamidejének meghosszabbításával kapcsolatos szerződés aláírására. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester  
2) Dr. Varga Ildikó jegyző  
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Irattár  
 

 
 

Kmf. 
 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 



KIVONAT 
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
117/2005 (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: AVOP pályázat önerejének biztosítása. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2005. július 28-án megtartott ülésén megtárgyalta 
Polgármester „AVOP pályázat önerejének biztosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Önkormányzata az „Egységes településkép kialakítását elősegítő 
közterületi rekonstrukció Algyőn” 58.121.404,- Ft összköltségű beruházásának pénzügyi 
forrásainak összetétele az alábbi: 
 
AVOP támogatás: 43.591.053,- Ft 
Saját forrás:       14.530.351,- Ft 
Mindösszesen:      58.121.404,- Ft 
 
2./ A Képviselő-testület a beruházás pénzügyi ütemezését, illetve a források éves 
ütemezését a határozat mellékletét képező beruházási engedélyokiratban foglaltak szerint 
fogadja el. 
 
3./ Algyő Nagyközség Önkormányzata a beruházás megvalósításához saját forrást, azaz 
bruttó 14.530.351,- Ft saját erőt biztosít költségvetése terhére. 
A saját forrás biztosításának módja: számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel a 4. 
pontban foglaltakra tekintettel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
4./ Amennyiben az EU Önerő Alapból, a saját forrás kiegészítésére igényelt BM támogatást 
az Önkormányzat elnyeri, abban az esetben: 
Saját forrás megoszlása 

- Költségvetés terhére  40 % 5.812.140.- Ft 
- EU Alapból támogatás 60 % 8.718.211.- Ft 
 

5./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához nyújtson be EU Önerő Alap iránti igényt a 
14/2005. (III.30.) BM rendeletnek megfelelően. 
 
Erről értesítést kap: 
1./ Dr. Piri József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ MÁK Csm-i Igazgatósága 
4./ Pénzügyi és Adócsoport  
5./ Irattár 

 
Kmf. 

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

A kivonat hiteléül: 



117/2005. (VII.28.) Kt. határozat melléklete 

ENGEDÉLYOKIRAT 

 

1./ Beruházó megnevezése:  Algyő Nagyközség Önkormányzata   

2./ Beruházás megnevezése:  Egységes településkép kialakítását elősegítő közterületi 

rekonstrukció Algyőn 

3./ Beruházás helye:  Algyő, Körforgalom, Bartók B. u. Fő tér, Búvár u., Egészségház u., 

Géza u., Kastélykert u. (01737/1, 1771/3, 1736/10, 1647, 1648, 911, 623 hrsz.) 

4./ Üzemeltető: Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal   

5./ A beruházás kapacitása: Téglás u. – 47. számú főút körforgalmi csomópont: 625 m2 

füvesítés,  

Bartók Béla utca: fásítás,  

Főtér: 1137 m2 sétány, 2770 m2 füvesítés, 16 db kerti pad, 10 db hulladékgyűjtő, 9 db 

faverem és favédőrács, 3 db zászlótartó rúd, 1db ivókút,  

Búvár utca: fásítás, 205,6 m2 füvesítés, 12 db kerti pad, 7 db hulladékgyűjtő, 8 db 

kerékpártároló, 

Fazekas utcai közpark: 5010 m2 füvesítés 

Kastélykert utca: 592 m2 sétány, 2497 m2 füvesítés, 22 db kerti pad, 5 db hulladékgyűjtő, 

6 db virágdézsa, 6 db kerékpártároló, 

Országzászló, Kastélykert utca: 125 m2 sétány, 221 m2 füvesítés, 3 db kerti pad, 1 db -

hulladékgyűjtő 

6./ Költségelőirányzat:  58.121.404,-Ft 

Éves  előirányzat 
  A fejlesztési tételek 

megnevezése 

A elszámolások benyújtásának ideje ( év, hónap) és 

az elszámolás értéke 

Összesen   

  I. 

2005.12.30. 

II. 

2006.04.20. 

III. 

2006.06.20. 

 ÁFA nélkül ÁFA-val 

1. Táji elemek építése, 

felújítása, 

parkosítás 

6 571 347 25 204 250 4 854 300  36 629 897 45 787 371 

2. Gépek, technológiai 

berendezések, 

készletek 

1 448 400  5 308 410  6 756 810 8 446 013 

3. Immateriális javak       

4. Egyéb költségek, 

ráfordítások (1-4. 

sorok max. 12%-a) 

2 707 936 228 216 174 264  3 110 416 3 888 020 

5. ÁFA NÉLKÜL 

ÖSSZESEN (1-4.) 

10 727 683 25 432 466 10 336 974  46 497 123  

6. ÁFA  2 681 921 6 358 116 2 584 244    

7. ÖSSZESEN (5+6): 13 409 604 31 790 582 12 921 218   58 121 404 

8.  - ebből AVOP 

támogatás (5. vagy 

7. sor alapján) 

10 057 203 23 842 936 9 690 914   43 591 053 

Beruházás kezdése: 2005. III.n.év. 

Beruházás befejezése: 2006. II.n.év.  

Algyő, 2005. július 28.           

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

                         polgármester                 jegyző  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
118/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Támogatott csatornabekötések. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester  
22-115/2005. számú, „Támogatott csatornabekötések” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2005. évi 

költségvetésben meghatározott előirányzat összegéig folytatódhatnak a 
támogatott csatornabekötések. 

2) További árajánlatok beszerzése után dönt a Képviselő-testület a legjobb 
kivitelezési ajánlatról, és ennek ismeretében dönt arról is, hogy a Támogatott 
csatornabekötések költségvetési előirányzatát milyen mértékben módosítja. 
Felelős: Misik Péter műszaki csoportvezető 
Határidő: szeptemberi testületi ülés 

3) A Képviselő-testület szükségesnek tartja előzetes egyeztetés lefolytatását a 
Szegedi Vízmű Rt-vel a bekötések engedélyezését és szakmai felügyeletét 
illetően. 
Felelős: Misik Péter műszaki csoportvezető 
Határidő: szeptemberi testületi ülés 

 
 
Erről értesül: 
1./ Dr. Piri József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Műszaki csoport 
5./ Irattár 

 
 
 

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

A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
119/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Szivárvány Óvoda konyhaépület fűtéskorszerűsítése. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester  
22-126/2005. számú, „Szivárvány Óvoda konyhaépület fűtéskorszerűsítése” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza:  
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete engedélyezi a Szivárvány Óvoda 

konyhaépület fűtéskorszerűsítéshez szükséges 1.524 eFt felhasználását a 
költségvetés III. Kiadások 8. sor Fejlesztési céltartalék terhére. 

 
2) A képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés soron következő 

módosításánál a fenti rendelkezést vegye figyelembe. 
 
 
Erről értesítést kap: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Pénzügyi csoport. 
5) Irattár 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
120/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a 2005. évi felújítási és fejlesztési munkák I. félévi állásáról. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester  
22 - 113/2005. számú, „Beszámoló a 2005 évi felújítási és fejlesztési munkák I. félévi 
állásáról” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi a beszámolóban leírtakat, és a szeptemberi 
ülésen kér újabb jelentést. 
 
 
Erről értesítést kap: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Pénzügyi csoport. 
5) Irattár 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
 
 
 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
121/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Egyesített Szociális intézmény fürdő-vizesblokk felújítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester  
22-116/2005. számú, „Egyesített Szociális Intézmény fürdő- vizesblokk felújítása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Intézmény fürdő-

vizesblokk felújítását 992 ezer Ft összeggel jóváhagyja azzal, hogy a költségvetés 
VII/1. sor Intervenciós alap előirányzat összegéből 1.000 e Ft kerüljön át a III. 
Kiadások Fejlesztési tartalék előirányzat összegébe és a munkák elvégzése a 
Fejlesztési tartalék terhére történjen meg. 

 
2) A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy 

a) a fenti rendelkezést a költségvetés következő módosításánál vegye 
figyelembe, 

b) a munkálatok megkezdése előtt kárenyhítés céljából vegye fel a 
kapcsolatot a Generáli Providencia Biztosítóval. 

 
3) A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Piri József polgármestert a felújításra 

vonatkozó Vállalkozási Szerződés aláírására. 

4) Az intézmény vezetője a munkálatok elvégzésének idejére köteles gondoskodni a 
bentlakók elhelyezéséről.  

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Jankovicsné Veres Katalin ESZI intézményvezető. 
4) Műszaki csoport 
5) Pénzügyi csoport. 
6) Irattár 
 

Kmf. 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
122/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék gyűjtése, elszállítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta a biológiailag bomló konyhai és 
étkezdei hulladék gyűjtése, elszállításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta. 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy leveszi napirendről a 
biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék gyűjtése, elszállításáról szóló 
előterjesztést. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi csoport. 
4) Irattár 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
123/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyői Lovasklub rendezvényeinek támogatása. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Lovasklub rendezvényeinek 
megtartásával kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik. 
 
1) A Képviselő-testület az Algyői Lovasklub rendezvényeinek használatára biztosítja 

a Szabadidőközpont Primagáz Rt felöli területét és szükségesnek tartja a terület 
használatával kapcsolatos egyeztetés lefolytatását a Faluház és 
Szabadidőközpont vezetőjével. 

 
2) A Képviselő-testület szükségesnek tartja a IX. Fejlesztések fejezet 29. sor. 

Lovaspálya területrendezés 2 millió Ft előirányzat átvezetését a VII. Alapok, 
támogatások, pénzügyi eszközök fejezet 22. sorába Algyői Lovasklub támogatása 
elnevezésű tételként. 
A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a fenti átvezetési rendelkezést a 
költségvetés következő módosításánál a vegye figyelembe.  
 

3) Az Algyői Lovasklub részére támogatásként biztosított költségvetési előirányzat a 
számviteli szabályok betartása mellett eszközbeszerzésre fordítható. A vásárolt 
eszközök az egyesület tulajdonába kerülnek. 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Algyői Lovasklub elnök 
4) Faluház és Szabadidőközpont vezető 
5) Pénzügyi csoport. 
6) Irattár 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
124/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2004/2005-ös évben végzett 
oktató-nevelő munkájáról. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Algyői Általános Iskola 
igazgatójának beszámolóját az intézmény 2004/2005-ös évben végzett oktató-nevelő 
munkájáról, és az alábbi döntést hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Általános Iskola 2004/2005-ös 

évben végzett oktató-nevelő munkájáról készített beszámolót elfogadja. 
 
2) A képviselő-testület megköszöni a nevelőtestület oktatási évben végzett 

eredményes munkáját. 
 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Iván Zsuzsanna igazgató 
4) Irattár Helyben 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
125/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2004/2005-ös nevelési évben végzett 
munkájáról. 
 
 

HATÁROZAT 
 

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Szivárvány Óvoda 
vezetőjének beszámolóját az intézmény 2004/2005-ös évben végzett nevelő 
munkájáról, és az alábbi döntést hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2004/2005-ös évben 

nevelő munkájáról készített beszámolót elfogadja. 
 
2) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 2004/2005. évben végzett 

nevelőmunkáért az óvoda minden dolgozójának. 
 

 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Karsai Lászlóné óvodavezető 
4) Irattár Helyben 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

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



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
130/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Települési Egészségterve 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 
előterjesztését Algyő Nagyközség Települési Egészségtervéről és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 

Települési Egészségtervet. 
 
2) A szociális térkép elkészülése és feldolgozása után szükségesnek látszik az 

egészségterv aktualizálása, pontosítása és átdolgozása.  
Felelős. ESZB elnöke 
Határidő: novemberi testületi ülés 

 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) ESZB elnöke 
4) Műszaki csoport 
5) Pénzügyi csoport 
6) Irattár Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség képviselő-testület 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
131/2005. (VII 28) 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 az 102/2005 (VI.24.) Kt. határozatra, a 104/2005 (VI.24.) Kt. 
határozatra, a 109/2005. (VI.24.) Kt határozat 1) pontjára további jelentést nem kér. 
 
A képviselő-testület a 78/2005 (V.27.) Kt. határozatra, a 100/2005. (VI.24.) Kt. 
határozatra, 109/2005. (VI.24.) Kt határozat 3-4) pontjára a 2005. szeptemberi 
ülésen kér újabb 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 2005. július 28. napján tartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
132/2005. (VII. 28.) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megvitatta Dr. Piri József polgármester 
előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
 
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: 
 
 



130/2005. (VII:28.) Kt. határozat melléklete 

 

 

 

 

TELEPÜLÉSI EGÉSZSÉGTERV 

ALGYŐ 

 
A község lakosságának egészségéért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Készült: 2005. 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

 

 

Bevezető 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a lakosság egészségi állapotának minőségének javítását 

tűzte zászlajára. A megbetegedési és a halandósági mutatók, a természeti és az építette 

környezet minőségének változtatása érdekében mind a lakók, civil szervezetek és az 

intézmények összefogással cselekszenek az egyének és a közösségek életminőségének 

javításáért. Az ember testi, lelki állapotának és szociális helyzetének egyensúlya meghatározó 

a jövő szempontjából, ezért az egészségterv alapján készített programok segítséget nyújtanak 

a közösségfejlesztési célok megvalósításához. 

Az Önkormányzat kiemelt feladata a megfelelő egészségügyi ellátó rendszer biztosítása. 

Ennek érdekében három felnőtt háziorvosi körzetet, fogászati szakrendelést, egy 

gyermekrendelőt, és egy Egyesített szociális Intézményt működtet. Elsődleges a prevenciós 

tevékenység, amelynek fő célja az egészségtudatos életmód kialakítása és fejlesztése. Az 

Önkormányzat kiemelt támogatást nyújt a háziorvosoknak, a civil szervezet által kidolgozott 

programokra és évente értékeli a település egészségügyi helyzetét. Az Önkormányzat egyik fő 

célkitűzése tehát a községben élők testi, lelki és szociális helyzetének javítása. Az 

egészségterv, mint komplex közösségfejlesztő program ezeket a célkitűzéseket szolgálja. Az 

állapotleírásban a település társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális helyzetéről kapunk 

részletes tájékoztatást. Az adatok egységes képet adnak a település jellemzőiről. Az 

önkormányzat érdeke az aktuális problémák feltárása, melyet fejlesztési tervében is fel tud 

használni, így a lakosság érdekeire és igényeire támaszkodva tudja meghatározni céljait. A 

cselekvési tervben a lakosság által javasolt területeken dolgoztunk ki megoldási javaslatokat. 

A civil kezdeményezések által a működő programok fenntartása biztosított és az új 

igényeknek megfelelően bővítése folyamatos. 

Stratégia célok: 

 Az egészségtudatos magatartást fejlesztése az intézmények keretében (óvoda, iskola, 

faluház, szociális intézmény).  

 A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének lehetőségeinek bővítése minden 

korosztály számára. 

 A szép, tiszta, egészséges környezet kialakítása. 



 A hagyományok ápolásával az itt élők identitás tudatának növelése. 

 A lakosság aktív részvételére épülő programok szervezése, megvalósítása a közösségi 

érzés és szolidaritás érdekében. 

Állapotleírás 

 

A település történelmi múltja földrajzi helyzete. 

… „A magunk kenyerén …” 

Átlagos magyarországi település 

Algyő, ha a község nagyságát (több mint 70 km
2
, közigazgatási területéből 2,6 km

2
 számít 

belterületnek), vagy lélekszámát tekintve (5336 fő) nézzük. Mégis egyedi, a világ semmi 

mással össze nem téveszthető helye Algyő – földrajzi és történelmi sajátosságai, 

gazdaságának alakulása és lakóinak a közösség önállósága visszaszerzésében is 

megmutatkozó civil kurázsija miatt. 

 

Alapvető földrajzi adottsága, a Tisza közelsége ma is befolyásolja Algyő életét. A község a 

folyónak a közlekedésben, a sport és a turizmus fejleszthetőségében megmutatkozó, a kikötő 

és a halászat gazdaságra gyakorolt előnyeit igyekszik kiaknázni; miközben együtt él a bel- és 

árvízveszély fenyegetettségével. A terület a meleg-száraz éghajlati területtípusba sorolható; a 

téli csapadék az országban itt a legkevesebb. 

A Tisza menti ökofolyosó részét képezi a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, amely 

belenyúlik Algyő külterületének észak-nyugati részébe. A Tiszán túli oldalon helyi 

jelentőségű természeti érték a nagyfai Holt Tisza-part ártéri kocsányos tölgyese. 

Növekszik a környezet zaj- és levegőszennyezése a közlekedés és a szénhidrogén ipar 

jelenléte miatt. 

A település tömegközlekedése egyoldalú: az algyőiek szinte kizárólag az autóbuszt használják 

annak ellenére, hogy a falu vasútállomással is rendelkezik. A község – bár viszonylag nagy 

forgalmú Szeged-Békéscsaba vasútvonal mentén fekszik. Lakói közül naponta 10-15 utazik 

vonattal, Pedig az autóbuszok csúcsidőben zsúfoltak. E közlekedés színvonalát pozitívan 

befolyásolja az önállóság visszanyerésének első öt évében jellemző önkormányzati támogatás, 

a megállóhelyek kulturáltságának növelését célzó önkormányzati erőfeszítés, az útburkolat 

folyamatos karbantartása. 

 



A település történetében a legjelentősebb demográfiai és szociológiai változásokat az 1879-es 

árvíz, az 1945-ös földosztás, az 1950-es évek végére kierőszakolt kollektivizálás, az 1960-as 

évek második felére kialakult kőolajkutatás és feltárás, 1973-től a Szegedhez csatolás és 

városrészként vegetálás, majd a rendszerváltozás előrehaladtával az önállóvá válás vágyának 

erősödése, végül 1997-ben annak öröme és súlya jelentette. 

 

Két megyei jogú nagyváros között 1997 óta ismét önállóan létezik és fejlődik Algyő. A 

község külterülete délen Szegeddel, északon Hódmezővásárhellyel, nyugaton Sándorfalvával, 

keleten Maroslelével határos. E köztes helyzet háttérbe szorítja Algyő kistérségi, más hasonló 

nagyságú településekhez fűződő kapcsolatát. Ebből következően az önkormányzatnak 

egyedül kellett megoldania számos feladatot, közte olyan súlyút, mint a falu egész területének 

csatornázása. 

 

A község 70,3 km
2
 közigazgatási területén belül 2,6 km

2
 belterület elhelyezkedése 

kedvezőtlen, mivel a Tisza jelenti a természetes, valamint a 47-es főút és a Mol Rt. Ipari 

területe által megszabta mesterséges határokat, így a terjeszkedés lehetősége korlátozott. A 

falu jövőjét alapvetően befolyásolta az önkormányzat döntése, hogy a Mol Rt..-től a volt 

barakktábor 18 hektáros területét visszavásárolta, majd ott és egyéb területeken közel száz új 

építési telket alakított ki. 

A község belterületének szerkezetére a széttagoltság jellemző, a közintézmények zöme és 

az üzletek egy része a Kastélykert utcán, a domináns közlekedési útvonal mentén 

található, miközben a faluház és a sportközpont közötti területen a falu új központjának 

kialakítása folyamatban van (bérlakások előtti parkosítás). 

A település lakásállománya az önállóság első éveiben mérsékelten növekedett: magán 

tulajdonban 1997-ben 1914, 2001-ben 1917, önkormányzati tulajdonban 5 ingatlan volt, 

2002-re mindkét típusú ingatlan száma ugrásszerűen nőtt, egyrészt azért, mert az új portákon 

elkezdődött az építkezés, másrészt azért, mert az önkormányzat maga is épített egy 14 

lakásból álló bérlakást. 

Az építési kedv fokozásához az önkormányzat azzal is hozzájárult, hogy 1998-ban 18 

lakáshoz, 1999-ben 34 lakáshoz, 2000-ben 22 lakás építéséhez adott támogatást. Az algyői 

lakások minőségére utal, hogy 2000-ben a községben fellelhető 1932 ingatlan közel 91 %-a az 

ivóvízvezeték hálózatra, 95 % a zárt közcsatorna hálózatra kapcsolódik, míg 87 % -a részese a 

rendszeres hulladékgyűjtésnek, szelektív hulladékgyűjtő udvar áll rendelkezésre, 88 %-a 

pedig gázvezetékkel rendelkezik. E területeken az új fogyasztói igények kielégítésének nincs 



műszaki akadálya. Ugyanakkor egyelőre a lakosságnak csak egy része tudja igénybe venni a 

helyi kábeltelevíziós hálózat által biztosított szolgáltatást, de az új lakónegyedben biztosított a 

mikrohullámú internetes hozzáférés. A csapadékvíz elvezetése pedig a nyílt árkokkal 

megoldott, miközben a rendszer megfelelő működését korlátozza a befogadóként üzemelő 

társulati csatornák karbantartásának teljes hiánya.  

 

A település 23 kilométer belterületi úthálózatának 1998-ban több mint 83 %-a szilárd 

burkolatú, de a pormentesített utak minősége is hagy kívánnivalót maga után. 

A belterületen 2001-es népszámláláskor 1768 lakóegységet rögzítettek. Az ezredfordulón 

Algyőn az egy lakásra jutó népesség száma: 2,77 fő. 

 

A népesség létszámának alakulása és összetétele kedvező Algyőn. Ennek alapján a település 

migrációs mérlege 1998-ig többnyire negatív: például az említett esztendőkben az elköltözők 

száma 10-zel haladta meg a beköltözőkét. Az önállóság előnyeit tapasztalva, illetve az 

önkormányzat telekalakításával párhuzamosan a migrációs mérleg pozitív: például 1999-ben 

65-tel, míg 2001-ben 44-gyel haladta meg a beköltözők száma a távozókét. Algyői 

jellegzetesség, hogy a 2001-es népszámlás idején 2474 férfi, míg 2745 nő, a külterületen 352 

személy él. 

 

Demográfiai mutatók 2004-ben 

Lakónépesség az év végén 5 395 
Fő 

Élveszületés 37 Fő 

Halálozás 72 Fő 

Természetes szaporodás -35 Fő 

Vándorlási különbözet 23 Fő 

 

 

A település lakóinak életkor szerinti megoszlása 2004-ben 

Életkor Férfi 
Fő 

Nő fő 

0-14 év 408 Fő 412 Fő 

15-17 év 109 Fő 111 Fő 

18-54 év 1626 Fő 1322 Fő 



55-59 év  164 Fő 204 Fő 

60 felett 412 Fő 627 Fő 

település lakóinak átlagéletkora 38 év 41 év 

 

 

 

Település gazdasági jellemzői 2004-ben. 

Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem a 

településen 

 Ft 

A kereskedelmi és magánszálláshelyi vendégéjszakák száma 

a településen 

 Vendég

éjszaka 

Az 1993-2004 években épített lakások száma 199 Db 

A regisztrált munkanélküliek száma 231 Fő 

Tartós munkanélküliek száma 162 fő 

 

 

A település lakóinak gazdasági aktivitása 2004-ben 

Státusz Férfi Fő Nő Fő 

Aktív keresők 1618 
Fő 

1698 
Fő 

Inaktív keresők 908 Fő 1171 Fő 

Eltartottak 496 Fő 544 Fő 

Munkanélküliek 124 Fő 89 Fő 

Szociális juttatások éves szinten 1000 főre 11.485.400.- Ft 

Szociális juttatásban részesülők száma  1595  

 

 

Gazdasági mutatók 2004-ben 

Lakásállomány az év végén 2025 Darab 

Épített lakások száma 98 Darab 

Megszűnt lakások száma 5 Darab 

Kiskereskedelmi üzletek száma 52 Darab 



Vendéglátóhelyek száma 24 Darab 

Személygépkocsi állomány 2005 Darab 

Távbeszélő fővonalak száma 1320 Darab 

Működő vállalkozások száma 370 Darab 

 

 

 

Infrastrukturális ellátottsági mutatók: 

Villamos energiát fogyasztó háztartások száma 2181 
Darab 

Vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma 1785 Darab 

Közüzemi vízvezeték-hálózat hossza 26,6 Km 

Közüzemi vívezeték-hálózat bekapcsolt lakások 

száma 

1861 Darab 

Közüzemi szennyvíz-csatorna hálózat hossza 27 Km 

 

 

 

Területi adatok 

Település területe 70 Km2 

Külterület nagysága 67,4 Km2 

Belterület nagysága 2,6 Km2 

 

 

Település lakóinak nemzetiségi kötődése 

Nemzetiség megnevezése 
Arányuk a település lakóinak %-ában 

Magyar 90,9 % 

Szerb 0,1 % 

Roma 1,9 % 

Román 0,3 % 

Német 0,4 % 

Egyéb: 6,4 % 



 

 

 

 

 

 

Egészségkép 

A településen lakók egészségi állapotára vonatkozó tényadatokat hivatalos nyilvántartások 

valamint az egészségterv kidolgozásában résztvevők csoportjának véleménye alapján került 

feldolgozásra. 

 

Település – egészségügy 

Algyő, régiónkban kiemelkedően magas, körülbelül 95 %-ban csatornázott település, területén 

szelektív hulladékgyűjtő udvar működik. 

A nyári időszakban a Tisza folyón szabad-strandot üzemeltet. Tapasztalatunk szerint a 

lakosság nem a kijelölt – az úszóműves járműtől biztonságos távolságban lévő - helyen 

fürdik. Az úszóműves kikötő melletti fürdőzés életveszélyes. A szabad-strand területén tusoló, 

ivóvíz lehetőség nincs, ennek megvalósítása a fürdőzők egészségének védelme érdekében 

indokolt lenne. 

 

Élelmezés egészségügy 

A közétkeztetést gyermekek és időskorúak vonatkozásában részben a Horizont étterem, 

részben a Szabadidőközpont főzőkonyhája látja el. 

A Horizont étterem az óvodai, iskolai és az Egyesített szociális otthon tálaló konyháira szállít 

ételt. A kiszállítást részben melegen tartó, részben hagyományos badellákban történik, a tálaló 

konyhákon az ételmelegítés- újra hőkezelés tárgyi feltételei biztosítottak. 

A berendezési tárgyak minősége és az épületek állaga megfelel a közegészségügyi rendeletek 

elvárásainak. Az egyesített Szociális Otthon és az iskola tálaló konyháján az alapvető tárgyi 

és működésbeli és közegészségügyi feltételek biztosítottak, azonban az iskolai tálaló 

alapterülete kicsi, annak dolgozóit kiszolgáló higiénés háttér (öltöző, illemhely) nem 

kapcsolódik a konyha egységhez. A Szabadidőközpont konyhája főző konyha, a 

közegészségügyi előírásoknak megfelelően működik. 



A kereskedelmi és vendéglátó egységek tekintetében az árúk minőségére odafigyelés 

általános (pl. szakosított tárolás), de az általános tisztaság néhány esetben kifogásolható. 

 

Ifjúság - egészségügy 

Az egyesített Szociális intézmény keretén belül működik a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálatműködésük közegészségügyi szempontból megfelelő. 

Az óvodában évek óta tervezett a tornaterem a gyermekek mozgásfejlesztése érdekében. 

A községben nincs megoldva a bölcsődés korú gyermekek ellátása. 

 

Munka-egészségügyi és kémiai biztonság 

A nyilvántartásban a község területén 13, a MOL ipartelepen 18 munkaegészségügyi egység 

szerepel. Többségben 20 fő alatti a foglalkoztatott létszám. Nagyobb létszámot foglalkoztat a 

PRIMAGÁZ Rt., a MOL Rt., Petrolszervíz Kft., és az Út- Vasút Kft, amelyek 

környezetvédelmi szempontból veszélyes üzemnek számít. Az EU-hoz történő csatlakozás 

miatt pozitív változások történtek a munka higiénés körülményekben. 

Megállapítható, hogy az egységekben a munka higiénés helyzet kielégítő. A foglalkozás 

egészségügyi ellátás valamennyi egységben biztosított. A munkavállalók főként fizikai és 

kóroki tényezőknek vannak kitéve (zaj, vegyi ártalmak). 

A munkáltató műszaki és szervezési intézkedésekkel valamint egyéni védőfelszerelés 

juttatásával biztosítják a dolgozók egészségvédelmét. Az elmúlt időszakban foglalkozási 

megbetegedés, eset nem történt. 

 

Járványügy. 

2004-ben bejelentett fertőző betegségek száma 6 féle betegség megoszlása tekintetében 76 

eset. Okai elsősorban a magánháztartásokban fogyasztott ételek bakteriális fertőzésekre 

vezethetők vissza. Számuk csökkentése érdekében az ételkészítés, tárolás során alkalmazott 

higiénés technológián kell javítani a háziasszonyoknak. Ezen kívül leggyakrabban vírus 

okozta megbetegedés mutatható ki. A himlő általi esetek megszaporodása országos jelenség. 

Különös figyelmet igényel a kullancs csípés útján terjedő baktérium okozta megbetegedés. 

 

Egészségügyi ellátás 

Egy telephelyen működi a három felnőtt háziorvosi körzet, fogorvosi körzet, a védőnői 

szolgálat és a házi gyermekorvos. 



A háziorvosi rendelő korszerűsítésre került, a követelményeknek mindenben megfelel. A 

háziorvosok rendszeresen adatokat szolgáltatnak a krónikus megbetegedésekről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háziorvos kimutatása szerint egy beteg több kategóriában is szerepel. 

 

Kategória Férfi Nő 

Cukorbeteg  91 104 

Keringésszervi beteg 662 833 

Emésztőszervi beteg 116 110 

Légzőszervi beteg  49  48 

Mozgásszervi beteg 182 329 

Onkológiai beteg  15 37 

Vérképzőszervi beteg 

/heamatológiai/ 

 18 78 

TBC   5 1 

Vírusos májgyulladás   6 4 

Hormonális és anyagcsere 

bántalmak 

204 324 

Idegrendszeri bántalmak 127 140 

Látás és hallás csökkenés 28 27 

Vesebántalmak 6 9 

Összesen: 1509 2044 

 

 

Iskola egészségügyi ellátásához az oktatási intézményekben nincs helyiség (orvosi rendelő 

illetve védőnői szoba). 

Az elvégzendő szűrővizsgálatok szervezése és lebonyolítása akadályoztatott és időigényes.  

 

Védőnői szolgálat 

A településen a szülések és koraszülöttek száma 2004.ben az előző évekhez képest csökkent. 

Csecsemőhalandóság kedvezően alakult, veszteség nem volt. 

A védőnők a feladataikat az érvényben lévő rendeletekben foglaltak szerint végzik, a családok 

otthonában, a tanácsadóban, oktatási intézményekben, közösségi programok megtartására 

alkalmas helyen. A várandós anyák szegeden a Centrális Tanácsadóban kapnak szakirányú 

ellátást. Csecsemő- kisgyermek szaktanácsadást a védőnők közösen látják el a házi 



gyermekorvossal. Óvoda-, iskola-, egészségügyi feladataikat a két intézményben végzik. 

Fokozott figyelmet fordítanak a tetvességi szűrővizsgálatokra, melyek során kiszűrt esetek 

száma elenyésző. (5 fő). 

Az iskolások körében a népegészségügyi program keretében az egészséges táplálkozás és 

dohányzás elkerülése, drog prevenció témakörben történik egészségnevelés. 

Az egészségnapok szervezésében, kivitelezésében aktív szerepet vállalnak az intézmények és 

a civil szervezetek 

 

A célcsoport részletes bemutatása 

 

Intézményrendszer 

Önkormányzat 

Képviselő testület létszáma 13 fő ebből 4 fő nő 

Az önkormányzat fejlesztési terve: 

Rövidtávú célok: 

 Úthálózat folyamatos felújítása 

 Főtér kialakítása, parkosítás, virágosítás. 

 Közterület rekonstrukciója (őshonos fák telepítése) 

 Játszóterek felújítása. 

 Szabad strand fejlesztése 

 Intézmények korszerűsítése, felújítása 

 

Hosszú távú célok: 

 Fűrdő építése 

 Telekalakítás 

 Turizmus fejlesztés Szabadidő kp. rekonstrukciója 

 Ipari park létesítése (helyi munkalehetőségek kialakítása). 

 

Algyői Általános Iskola 

A településen 3 épületben egymástól távol eső pontján található az iskola. 

Cím:  6750 Algyő, Kastélykert u. 59. 

6750 Algyő, Kastélykert u. 60. 

6750 Algyő, Kosárfonó u. 16. 

Telefon, fax: 62/517-193 E-mail: algyoisk@freemail.hu 

mailto:algyoisk@freemail.hu


Az 1997-98-as tanévtől a 2001-2002-es tanévig a tanulói létszám évről évre emelkedett. Az öt 

tanév alatt végzett 194 nyolcadikos diákból mindenki továbbtanult. A többség (52%) a 

szakközépiskolát választotta, sokan (31%) mentek szakmunkásképzőbe illetve integrált 

szakképzésbe. Gimnáziumba bekerült a végzettek 17 % -a. Az iskola csatlakozott a 

Homokháti Iskolaszövetséghez, ami a tanulók versenyezetésén túl tehetséggondozással, 

diákrendezvények szervezésével is foglalkozik, a pedagógusoknak pedig szakmai 

munkaközösséget is biztosít. Az iskola kiváló sporteredményei alapján bekapcsolódhatott a 

Nemzeti Atlétikai Programba. A 2002-2003 –as tanév egyik első osztályában beindították az 

emelt szintű testnevelés oktatást. 

Az iskola pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapott a környezeti nevelés, amelynek 

célja, hogy formálódjon a gyermekek természet- és környezetért felelős szemlélete, 

környezettudatos magatartása, attitűdje, és kialakuljon a környezetért felelős életvitele.  

 

 

Szivárvány Óvoda 

Cím: 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. 

Telefon: 62/ 517-194 fax: 62/517-195 

E-mail: szivarvanyovi@v.net.hu 

A napközi otthonos óvodában a 3-7 éves korú gyermekek fejlődését segítik, személyiségüket 

fejlesztik, az iskolai életre felkészítik. Az intézménynek az eltérő fejlődésű, speciális 

fejlesztést igénylő gyermekek integrált foglalkoztatása is feladata. 

Az óvodai nevelőmunkát 15 szakképzett óvodapedagógus végzik, 7 szakirányú képesítéssel 

rendelkező dajka segítségével. Az óvodapedagógusi szakképesítés mellett egyéb szakirányú 

képesítéssel is rendelkeznek, amely a speciális nevelőmunkát elősegítik: Ilyen például: a 

nevelőtanári, a fejlesztő pedagógusi, a gyógypedagógiai asszisztensi, a mozgásfejlesztő 

óvodapedagógusi, a Montessori pedagógusi. Az intézményben utazó logopédus foglalkozik a 

rászoruló gyermekekkel. 

Az óvodai csoportok száma: 7, a férőhelyszám: 185. Az óvodában járó gyermekek száma a 

népesedési index szerint változott: az 1980-1990 közötti, átlagosan 220 fős létszám, 1990-

2000 között 205 főre, 2005 –ben már 152 főőre csökkent. 

Az óvodaudvar 2400 m2, fák, bokrok, sövények, fából készül mászókák, mozgásfejlesztő 

eszközök biztosítják a kellemes környezetet és a szabad játékot. 

1993-tól a világszerte ismert Magyarországi Montessori Egyesület dél-alföldi területének 

bázisközpontjaként is működik az óvoda. Rendszeresen bemutatókat, előadásokat, szakmai 

mailto:szivarvanyovi@v.net.hu


napokat tartanak az érdeklődő pedagógusok, nevelők számára. Bázisóvodaként lehetőséget 

biztosítanak minden érdeklődő pedagógus számára, hogy megismerjék a szabad 

tevékenységen alapuló egyéni fejlesztést és annak eredményességét.  

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi és szociális intézmények 

Egészségház 

Cím: 6750 Algyő, Egészségház u. 42. 

Telefon: 62/267-202 

Algyő egészségügyi helyzete 1997-ben, a leválás évében sokszínű képet mutatott Algyőn. A 

háziorvoslás terén már működött 1992-ben indított funkcionális privatizáció néhány eleme, de 

nagymértékű változás az önállósulás után következett. Szeged egy alapfokon működő 

egészségházat adott át a településnek, amelyre éveken át nem költöttek. Működött benne egy 

gyógyszerész, egy vállalkozó háziorvos, két közalkalmazotti háziorvos, egy közalkalmazotti 

fogorvos, valamint egy gyermekorvosi praxis, védőnőkkel. 

A település szakorvosi ellátása a Szakorvosi Rendelőintézet feladatmegosztásával, a szegedi 

Vasas Szent Péter utcai rendelőben volt elérhető. 

A leválás után a praxisok átalakításra kerültek, majd az egészségház átalakítása kezdődött el 

2000-ben. Ennek köszönhetően európai uniós szabványoknak megfelelő komplexum jött létre. 

A fentiekből jól látszik, hogy Algyő megoldotta az ellátást, de a prevenció nem jelenik meg a 

tevékenységi palettán. 

 

Egyesített Szociális Intézmény 

Idősek Napközi Otthona  

  Cím: 6750 Algyő, Piac tér 17. 

Telefon: 62/267-048 

Az intézmény életében óriási változást hozott, mikor Algyő levált Szegedről.  

Az intézmény négy szakfeladatot lát el. Ezek közül háromra államilag kötelezett az 

önkormányzat. Így a nappali ellátásra, amely az idősek klubját takarja, a szociális 



étkeztetésre, amely a rászorulók meleg étellel való ellátását foglalja magába, valamint a házi 

gondozásra, amely a szociális étkeztetés kiegészítése, annak házhoz szállításával. A nappali 

ellátást 38, a szociális étkeztetést 37 személy veszi igénybe. 

Az intézmény negyedik szakfeladata az államilag támogatott, folyamatos ellátás, amely a 

bentlakásos gondozást foglalja magába. Az intézményben egy háromágyas szoba áll a férfiak 

rendelkezésére, két négyágyas pedig a női lakók részére, így 11 főnek biztosít szállást, illetve 

teljes ellátást – államilag meghatározott térítési díj fejében. 

 

 

2004-ben az Idősek Napközi Otthonához csatolva a védőnői szolgálattal együtt működik a 

Gyermekjóléti Szolgálat. 

Cím: 6750 Algyő, Egészségház u. 42. 

Telefon: 62/267-866 

A képviselő testület 1999. Novemberében hozta létre a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálatot. A cél egy olyan intézmény működtetésének kialakítása volt, amely aktív 

segítséget tud nyújtani az Algyőn élő személyeknek, családoknak, gyermekeknek, 

problémával küzdőknek.  

Az intézmény fő szolgáltatásai: 

- szociális – mentálhigiénés, életvezetési, családvédelmi, gyermeknevelési, 

tanuláshatékonysági, egészségvédelmi tanácsadás, gondozás.  

- Pszichológiai tanácsadás, családterápia, jogi tanácsadás. Szociális ügyintézésben való  

segítségnyújtás, kérelmek, beadványok elkészítése, intézmények és 

szolgáltatások igénybevételéről tájékoztatás. Munkaerő-közvetítés, tanácsadás. 

Egészségnevelő, mentálhigiénés, személyiségfejlesztő, készségfejlesztő 

csoportok, támogató-önsegítő csoportok szervezése és működtetése 

gyermekek, fiatalok és felnőttek részére. Információs szolgáltatás: a helyi napi 

és hetilapokhoz való hozzáférés biztosítása. Adományok, ruhanemű, 

gyermekjáték, könyv gyűjtése, közvetítése rendszeres jelleggel. 

 

Algyői Faluház- és Szabadidőközpont 

Cím: 6750 Algyő, Búvár u. 5. 

Telefon: 62/517-173 

E-mail cím: faluhaz@algyonet.hu 

Algyő kulturális és turisztikai szolgáltató közintézménye.  

mailto:faluhaz@mail.tiszanet.hu


Az Intézmény 1994-ben épült, melyhez a lakosság adományokkal nagymértékben hozzájárult 

hozzá 1000 m2. Legfontosabb része a nézőtér, amely az emeleti galériával és erkéllyel együtt 

300 fős nézőközönség befogadására alkalmas. A színpad két hatalmas ajtón keresztül 

kapcsolódik a fedett szabadtéri színpadhoz s ez az előadások alkalmával időnként egymás 

kiegészítéséül szolgálnak. Emellett földszinti és emeleti klubszobák is várják a kisebb 

csoportokat rendezvények megvalósítására. Mindezeket kiegészítik a kábel tv. helyiségei, az 

irodák és a ruhatár. Az intézményben büfé is üzemel. 

Rendezvények közül nagyon kedvelt és hasznos az egészségnap, melyben a helyi orvosok, 

védőnők is aktívan vesznek részt. A falunapi rendezvények a lakosság egy negyedét 

megmozgatják és minden korosztály talál számára megfelelő programot. Az Anna-napi búcsú 

fő produkciója a néptánc gála, hazai és külföldi együttesek fellépésével. Algyő napja a 

hivatalos önállóság első napjához kötődik színvonalas rendezvényekkel, avatásokkal, 

kiállításokkal, díszpolgári cím, adományozásával. A farsangi mulatság minden évben 

megrendezett, kedvelt családi program. A nyári szünetben négy héten keresztül 150-200 fő 

algyői gyereknek biztosít a sport és kézműves tábor hasznos elfoglaltságot. Közéleti Klub, 

Zenés Klub, Irodalmi Kávéház szeptembertől júniusig tartó előadássorozatot biztosít az 

érdeklődők számára. A Szomszédoló a Csongrád megyei települések közötti kulturális 

bemutató sorozat jó szórakozási lehetőség. 

 

Szabadidő központ  

Cím: Algyő, Téglás u 151. 

Telefon, fax: 62/267-426 

Email: szabadidokozpont @algyonet.hu 

A volt algyői repülőtér (1938-1968-ig) területe és épület együttese közvetlenül a Tisza mellett 

található, kéthektáros szépen parkosított területen. Az épületekben 2-4 ágyas, 40 fős 

szálláshellyel, kábel tv-s szobák várják a vendégeket. 

Az ANTSZ által engedélyezett 100 fős főzőkonyha biztosítja a vendéglátás színvonalát, 

természetesen a hozzátartozó étkezővel együtt. A 40 fős oktatóteremben írásvetítő, videó, 

diavetítő, projektor, vizuáltábla is rendelkezésre áll a képzéshez. 

A 484 m2-es - a régi hangárból kialakított – terem szolgál a nagyobb rendezvények (műsoros 

családi rendezvények, lakodalmak, bálak) lebonyolítására. A szabadidő központ parkjában 

játszótér, füves sportpálya található, így a létesítmény kiválóan alkalmas nyári 

gyermektáborok, erdei iskolák helyszínéül is. A park területén felállítható 150 fős sátor 

nagyobb rendezvényekhez igénybe vehető. A felsoroltakon kívül lehetőség van egyéni 



igények kielégítésére is, mint pl.: sátorozási lehetőség, szabadtéri főzés, külön konyha 

használata. 

 

Algyői Könyvtár és Tájház 

Cím: Könyvtár: 6750 Algyő, Kastélykert u. 63. 

Tájház: 6750 Algyő, Kastélykert u. 42. 

Telefon: 62/517-170 

E-mail cím: bibl@algyo.hu 

 

A Somogyi-könyvtár algyői fiókkönyvtára 1987-ben – felrúgva a hagyományos szabadpolcos 

raktározási rendet – az országban elsők között tárta fel állományát „másfajta elrendezés” 

szerint csoportosítva. E rend ma is érvényes.  

A könyvtár rendelkezik internettel, elektronikus postaládával, ISDN telefonvonallal, 

fénymásolóval, amit a lakosság is igénybe vehet. Elkészített Algyő honlapját is, amelyről 

minden információt meg lehet tudni a községről. 

A tájház kialakításáról 1999. Július 23-i ülésén döntött a képviselő testület. A létesítmény 

2001. október 1-jétől működik. A tájház célja, hogy összegyűjtse és feldolgozza és az 

algyőiek rendelkezésére bocsássa a még meglévő értékeket, különös tekintette az algyői 

halászatra, kovácsmesterségre, kosárfonásra. 

 

Civil szervezetek 

Algyői Általános Iskola Alapítvány 

Cél: Anyagilag támogatja a tanuló továbbtanulásra való fölkészítését, versenyeztetését, 

munkájuk jutalmazását. 

 

Algyő Fejlődéséért Alapítvány 

Cél: Algyő fejlesztése a hiradástechnikai és kábelteleviziós rendszer kialakítására és 

fenntartása. Az oktatás, közművelődés a sport, egészségügy és a szociális ellátás fejlesztése. 

 

Boldog Gyermekkor Alapítvány 

Célja: A gyermekek egészséges életmódra nevelése és a családok bevonása a programokba. 

Szabadidő hasznos eltöltésére szervezett sportprogramok és egyéb rendezvények támogatása. 

A gyermekek egyéni képességeinek fejlesztéséhez a feltételek biztosítása. A célok 

megvalósítását segítő eszközök felkutatása. 

mailto:bibl@algyo.hu


 

Algyői Faluvédő Egyesület 

Célja: Feladatai közt szerepel a bűnmegelőzés, a rendőrséggel és a lakossággal való szoros 

kapcsolattartás, a katasztrófa helyzetek felszámolásában való részvétel, valamint más, hasonló 

szervezetekkel való együttműködés – algyői és tágabb viszonylatban. 

 

Algyői Gazdakör 

Célja: E szervezet megalakulásának célja a mezőgazdasággal foglakozó emberek összefogása, 

tájékoztatása a termelés hatékonyabbá tétele érdekében. Fontos feladata a tagok 

érdekképviselete és szakértők meghívása aktuális mezőgazdasági előadásokra.  

 

Algyői Nőegylet 

Cél: Az egyesület 1996. Februárjában alakult. Tagsága folyamatosan emelkedik. Az elmúlt 

hat év alatt bebizonyosodott, hogy igény van egy olyan szervezetre, amely pártatlanul és 

függetlenül segíti és támogatja a településen élő rászorulókat, különös tekintettel az idősekre 

és a gyermekekre. 2004. november 01.-től tevékenységi körükbe tartozik a házi 

segítségnyújtás elvégzése is. Eddigi programjaik: kirándulások szervezése, termékbemutatók 

szervezése, 

 

Algyői Nyugdíjas Klub 

Célja: az algyői nyugdíjasok felfedezték az összetartozás és együttlét örömét.  A klub 1973 

óta megszakítás nélkül működik. Létszáma 50-70 fő között mozog. Nagyon jó kapcsolatokat 

ápolnak társszervezeteikkel, évente legalább egyszer meghívják egymást. Új feladataik közé 

tartozik, hogy részt vehetnek a község közéletében: koszorúznak nemzeti ünnepeinken, 

valamint javaslatot tehetnek az Algyő napján adományozandó elismerések kitüntetettjeire is. 

 

Algyői Sportkör 

Célja: a kör 1952-ben alakult meg. Megalapított szakosztályai: Labdarugás, kézilabda (férfi, 

női), lábtenisz, ökölvívó, kajak-kenu szakosztály. 

 

Algyő Sportjáért Alapítvány 

Célja: A település sportéletének támogatása és a feladatok megvalósításának elősegítése. 

Együttműködik és segíti a sporttal, testneveléssel foglalkozó nevelési-oktatási intézményeket. 

Szórakoztató, sport és rekreációs programok, rendezvények szervezése, illetve az algyői 



amatőr sportágak támogatása. A sportolók érdekképviselete, a kiváló sportteljesítményt nyújtó 

személyek és közösségek jutalmazása. 

 

Dinamix Ifjúsági Kerekasztal 

Célja: A szervezet kulturális, sport és szórakoztató rendezvények, programok szervezésével 

vesz részt Algyő közéletében, amelyek elsődleges célja a fiatalok összefogása és a falu 

életének színesebbé tétele. A Dinamix hozzájárult a település fejlesztéséhez is. A Piac téri 

játszótér fajátékainak beszerzésével, és kivitelezésével, amely a Soros Alapítvány és az 

Algyői Önkormányzat támogatásával valósult meg. 

 

Ősgyeviek Baráti Köre 

Célja: Az algyői Ady Endre Művelődési Házban 1985 nyarán összegyűlt egy kis csoport azzal 

a határozott céllal, hogy egy úgynevezett „kortársi” találkozó összehívását megbeszélje. 

Keresték, kutatták az elszármazott rokonokat, barátokat, hogy hazahívják őket az 1986-ban 

tartandó találkozóra, az Anna napi Búcsúra. A találkozó olyan sikeres volt, hogy a 

vezetőséget megerősítve tisztségében – éves találkozók megszervezését kérte a tagság. Azóta 

évenként tartják találkozóikat. 

 

Gyevi Art Kulturális Egyesület 

Célja: A helyi kulturális tevékenység elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltése, a helyi 

közösségi élet erősítését szolgáló programok támogatása, valamint Algyő kulturális és egyéb 

értékeinek propagálása 

 

4H Klub 

Célja: A 4H elnevezés négy angol szó kezdőbetűiből származik: fej – kéz – szív – egészség. A 

kilencvenes évek elején Finnországból indult el ez a program, amelynek célja az, hogy az 

iskolai oktatást kiegészítve a gyerekeket kreativitásra, önálló munkavégzésre nevelje, hogy a 

felnőtt életben majdan sikeres vállalkozók legyenek. A 4H – programban részt vevő iskolák 

tulajdonképpen egy-egy, saját profiljukba illő tevékenységi kört vállalnak fel. Önellátó 

gazdaságokat, farmokat üzemeltetnek, ahol háziállatokat tartanak, dísznövényeket, gazdasági 

haszonnövényeket termesztenek – mindezeket komoly mini-gazdaságok formájában, eladásra 

termelve. 

 



Algyői Művészkör 

Célja: A településen élő alkotókat – fafaragók, ikonfestők, hímzők, amatőr festők, agyag 

kisplasztikát készítők, szövő, üvegfestő, grafikus, csipkeverő, gobelinhímzőket – összefogja. 

Feladata a helyi kultúra ápolása, a hagyományőrzés és annak ápolása, utánpótlás nevelés. 

Tagjai aktívan részt vesznek a helyi kulturális rendezvényeken, kézműves vásárokat, 

mesterség-bemutatókat, játszóházakat szerveznek. 

A szakmai fejlődés mellet cél, hogy a kiállításokon minél több ember ismerje meg a művészi 

értékű munkákat.  

 

 

Cselekvési terv 
Az egészségvédelmi, egészségnevelési és az egészség megőrzési feladatokat tartalmazó 

cselekvési terv a lakosság körében végzett felmérések eredményei. 

A kérdőívet eljuttattuk a lakossághoz, 437-en kitöltve visszaküldték.  

Összefoglalva a kérdőív eredményeit a legtöbb pontszámot kapott javaslatok rangsora: 

 

1.  Uszoda építés 13. Szórakozási lehetőség 

2.  Új iskola építése 14. Strand bővítés 

3.  Útjavítás, fejlesztés 15. Óvodai tornaterem 

4.  Bölcsőde létesítése 16. Szakorvosi ellátás 

5.  Munkahely teremtés 17. Orvosi ügyelet 

6.  Közlekedés javítása 18. Közterület rendezés 

7.  Gyógyfürdő létesítése 19. 47-es körforgalom 

8.  Sportcsarnok építés 20. Bank automata elhelyezése 

9.  A közbiztonság javítása 21. Bevásárló központ 

10.  Játszótér fejlesztés 22. Szilárd útburkolat 

11.  Mozi létesítése 23. Járdák javítása 

12.  Szolgáltatási színvonal 24. Tankonyha létrehozása 

 

A fentieken kívül felmerült problémák: 

Ifjúsági és gyermeksport, kábeltévé szolgáltatás, gyógyszertári ügyelet, önkormányzati 

szociális lakásépítés, több szabadidős program és rendezvény, esővíz elvezető árkok rendben 

tartása, buszmegállók és szórakozóhelyek tisztántartása, építési telkek, piac működtetése, 

közvilágítás javítása, oktatási intézmények fejlesztése, idegenforgalom, turizmus, Tisza 

környékének rendbetétele. 

 

Étkezési szokások: 

Az algyői lakosok a hagyományos magyaros étkezési szokásokat részesítik előnyben. 



Gyümölcsöt sajnos nem fogyasztanak rendszeresen. A legtöbben az almát és a banánt jelölték 

meg. Zöldségeket csak a hagyományos formában fogyasztják.(habarva rántva.) 

A lakosság túlnyomó többsége semmilyen vitamint nem fogyaszt. Az idősebb korosztály 

Béres cseppet fogyaszt leginkább télen. 

Kérdésünkre, hogy miért nem fektetnek nagyobb hangsúlyt az étrendre, legtöbben az 

időhiányt és a berögződött szokásokat említették. 

A biokertészet „gyermekcipőben” jár, hagyományos vegyszerezéssel permetezik a 

terményeket. 

 

 

 

 

Káros szenvedélyek: 

Kérdőívünkben kitértünk a káros szenvedélyekre is. A válaszok túlnyomó többségében a 

dohányzás, a szeszesital fogyasztását jelölték meg (természetesen rendszertelenül, 

alkalomadtán. 

 

Életvitel: 

A kérdőívek alapján a mozgáshiány egyértelmű a község lakói körében. Igaz, ehhez nem túl 

sok lehetőség adott a községben.  

Cselekvési tervünkben igen nagy hangsúlyt fektettünk minden korosztály megmozgatására. 

 

Orvosi ellátás 

Háziorvos kimutatása szerint a községben: 

Egy beteg több kategóriában is szerepel. 

Kategória Férfi Nő 

Cukorbeteg  91 104 

Keringésszervi beteg 662 833 

Emésztőszervi beteg 116 110 

Légzőszervi beteg  49  48 

Mozgásszervi beteg 182 329 

Onkológiai beteg  15 37 

Vérképzőszervi beteg 

/heamatológiai/ 

 18 78 

TBC   5 1 

Vírusos májgyulladás   6 4 

Hormonális és anyagcsere 

bántalmak 

204 324 

Idegrendszeri bántalmak 127 140 



Látás és hallás csökkenés 28 27 

Vesebántalmak 6 9 

Összesen: 1509 2044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcióterv 
Keressük a humánus élet megteremtésének a lehetőségét, hogy a közösség élete pozitívan 

alakuljon. Ehhez szükséges a jelenlegi állapot megváltoztatása, jó irányba fordítása. 

 

Problémák a községben: 

A megszokásokon változtatni a legnehezebb.  

Legnagyobb problémának az emberek túlhajszoltságát találtuk. Dolgoznak a munkahelyükön, 

esetenként túlóráznak, utána a kertjükön, gazdaságukon. Nincs idejük egymásra, este fáradtak, 

ingerültek, anyagi gondjaik nyomasztják őket. Nem tudnak örülni sok esetben a megszerzett 

javaknak sem, a következő cél elérésére koncentrálnak. A gyermekek taníttatására nem 

sajnálják a pénzt, nemcsak a tanuláshoz szükséges dolgokra, könyvekre is költenek. olvasásra 

nincs idő, sokszor az újságokat sincs idejük átnézni.  

Ezeken a dolgokon a társadalom egészének szemléletváltása értékrendek után lehetne csak 

változtatni, az anyagi javak megszerzését sok esetben fontosabbnak tartják, mint az emberi 

kapcsolatokat. 

A helytelen és rendszertelen táplálkozásokon megint csak az átrendeződés után lehetne 

változtatni. Amikor a zöldség-gyümölcs, a tejtermék drágább, mint az édesség, addig csak 

beszélhetünk róla, igazán nem ösztönzők az árak. 

 

A háztáji kertekben nagyon sokan használnak növényvédő szereket. Ezeket nem előírt 

adagban, nem megfelelően, nem a munkavédelmi előírásoknak betartásával használják. Nem 

tartják be az előírt munkaegészségügyi és élelmezés egészségügyi várakozási időt. Szükséges 

a felvilágosító munka, a gazdáknak ismeretterjesztő előadások szervezése. 



 

Hosszú távú célja egészségtervünknek 

 

 A község lakosságában tudatosítani, hogy az egészség érték, aminek megtartása 

valamennyiünk kötelessége. 

 Az önkormányzat a civil szervezetekkel tevékenyen együttműködve változtat azokon a bevett 

szokásokon, amik az életminőséget, az egészségi állapotot hátrányosan befolyásolják: 

Helyi munkalehetőségek bővítése 

Szabadidő park létrehozása sportolási és játék lehetőségekkel. 

A csatornázási munkák befejezése után a falu úthálózatának rendbe hozása, a rendezési 

tervnek megfelelő pihenőparkok létrehozása, a Tisza parti üdülő-övezet kialakítása.  

 

Rövidtávú célkitűzések:  

A működő programok folytatása és kibővítése az Életreform Klub területén és az iskolai,  

óvodai egészség nevelésben. 

A mama – baba klub a kismamák körében önszerveződő csoport formájában jól felszerelt,  

szép környezetben folytatása. 

Fiatalok szabadidő eltöltésének kultúrált lehetőségei egy ifjúsági klub kialakításával.  

A fiatal felnőtt lakosság részére népi tánctanfolyam beindítása. 

A lakókörnyezet szépítése, mozgalom beindítása. 

Segítő kapcsolat kialakítása egyedül élő tanyasi emberek és gyermekek között. 

Tanyasi gazdaságok felkeresése gyermekekkel, a fenntartható fejlődést megvalósító 

környezetbarát gazdálkodás megismerése.  

Hagyományaink ápolása helytörténeti kiállítás megrendezésével a Tájházban.  

 

Várható eredmény: 

Javul az itt lakók fizikai és mentálhigiéniás állapota, ezáltal javul a közérzetük, 

szeretnek itt élni a községben, erősödni fog a közösségi szellem, az összetartozás, 

az utóbbi javítani fogja a község népességmegtartó erejét 

Az elsődleges megelőzéssel az egészséges életmódról szeretnénk meggyőzni a lakosságot és 

nem a tiltásokra, koncentrálni. 

 

Egészséges életmód modell elemei:     

 Egészséges táplálkozás 

 Tartózkodás a dohányzástól 



 Mérsékelt alkoholfogyasztás 

 Rendszeres testmozgás 

 Megelőzés szerepe az egészségügyi ellátásban 

 Egészséges és tiszta környezet /környezetvédelem/ 

 

Az egészségterv elkészítéséhez és a cselekvési terv kidolgozásához igénybe vettük a község 

civil szervezeteinek és oktatási intézményeinek hatékony segítségét is. 

 

 

Programjaink generációs megoszlásban 

Óvodai program 

Egészséghét 

 Beszélgetés az egészséges életmódról 

 Testedzés, gyaloglás a Tisza töltésen és mozgásfejlesztő játékok 

 Testi-lelki egészségvédelem, pszichológiai előadások 

 Helyes táplálkozási szokások (gyümölcs és zöldségsaláta készítés) 

 Testápolás-tisztaság, fogápolás, személyi higiénia. 

 Szív kincsesláda program 

 Dohányzást megelőző program 

Az egészséghét gyümölcsszobrászattal zárul. 

 

Iskoláskorúak programja 

Mentálhigiéné: Kortárssegítők munkájának megismertetése - Kiemelten fontosnak tartjuk a 

drogprevenció megjelenését a programban. Ebben együttműködik velünk a Szeged Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma (KEF) 

A pedagógiai program mellett egészségnevelési program alapján az egészséghét 

megszervezése.változatos tevékenységekkel, vetélkedőkkel, ismeretrögzítő játékokkal. 

Tankonyha létrehozása, a gyermekek gyakorlati megismertetése a konyhatechnikáról. 

Környezetvédő kirándulások szervezése. 

Egészségügy:  

Nőgyógyász előadása a serdülőkorúak a nemi élet kultúrájáról és a testi higiéniájáról, 

védekezés a nem kívánt terhesség ellen, nemi betegségek ismertetése kiemelten az AIDS 

veszélyre. Bőrgyógyász előadása a serdülőkor bőrproblémáiról és a megfelelő kezelés 

lehetőségeiről. 

 



Sport: A Tisza adta lehetőségek kihasználása. Vízi sportok megismertetése, megszerettetése 

az algyői fiatalokkal. Kajak-kenu tábor szervezése. 

 

Fiatal felnőtteknek – kismamáknak 

Babaváró – szülésre felkészítő program 

Babamasszázs – svéd masszázs a csecsemők gyomor- és egyéb problémák enyhítésére 

Baba-mama Klub – védőnő vezetésével és meghívott előadókkal a kismamákat érintő 

kérdések megvitatására. 

 

Időseknek:   

Természetgyógyász előadása mire jók a gyógynövények, mit mivel helyettesíthetünk? 

Érsebész előadása az érszűkületről, rizikófaktorai, mit tehetünk ellene? 

Dietetikus előadása az egészséges táplálkozásról. 

Belgyógyász: - diabetesről 

- keringési betegségekről, mit ehetünk, hogy megelőzzük? 

Gyógyszerésszel beszélgetés, mi kerüljön a házipatikába? 

Szűrővizsgálatok /vércukor, vérnyomás, computeres szemvizsgálat /. 

 

Folyamatos, mindenki számára ajánlott programok 

 Élelmiszerboltokban egészségsarok kialakítása 

 A korszerű táplálkozást segítő élelmiszerekből.  

 Ezek propagálása termékbemutatókon. 

 Napközis konyhán mód nyílik elkészítésükre, kóstolójukra szakács 

vezetésével. 

 Ételreceptek ajánlása, egyéni ötletek felhasználásával, ezek fénymásolása, 

terjesztése. 

 Az egészségsarokban a bemutatott termékek mellett ételreceptek, ötletek a 

felhasználásukra. 

 

Folyamatos dietetikus tanácsadás 

Az Egészségház tevékenységének kiegészítésére. Heti 1 alkalommal, egyéni, személyre 

szabott tanácsadás  

 

Sportrendezvények 



 Évente a „Kihívás napján” minél több ember bevonása a mozgásba. 

 Sportmajálison a különböző sportklubok bemutatói. (ökölvívás, karate, 

kézilabda) 

 Küzdősport versenyek, labdarúgó utánpótlás 

 Asszonytorna, jóga tanfolyamok 

 Családi sportvetélkedő 

 Tömegsport keretében –„futás az egészségért” 

 Kerékpár túrák szervezése. 

 

A közösségi kezdeményezésen keresztül megvalósuló szemléletformáló program a környezet 

és egészségvédelem. A község civil szervezetei összefogásban valósítják meg a programot, 

amely a lakosság minden generációjára kiterjed. A programot az egészségügyi adatok teszik 

aktuálissá és megvalósítandóvá. Algyőn a MOL Kőolaj és földgáz kitermelő telepének 

közelsége is fontossá teszi a program megvalósítását, környezetvédelmi tevékenységekkel a 

község életminőségének színvonalát nagyban emelhetjük. 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Hulladékgazdálkodási akciók. 

 Allergén gyomok terjedésének visszaszorítása. 

 Nagyközségi környezet-egészségügyi akcióprogram készítése. 

 Élőhely védelem 

 Akciók, programok szervezése, környezeti problémák megoldására 

 Erdei iskola működtetése,. 

A környezetvédelme összetettsége miatt csak széleskörű társadalmi összefogással valósítható 

meg eredményesen. Ebben meghatározó része van a tudatformálásnak, amely a környezeti 

problémák leküzdésének leghatékonyabb, de ugyanakkor leginkább időigényes módja. 

Az aktuális információkkal jelentősen javítható a lakosság környezeti tudata, és megfelelő 

tájékoztatással megnyerhető partnernek a lakosság jelentős része. 

 

 

Algyő, 2005. július 28. 
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