
  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
191/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: 2011. június 29-i testületi ülés napirendjének elfogadása.  

 
HATÁROZAT 

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

NYÍLT ÜLÉS 
1) Tájékoztató a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi 
tevékenységéről 

  Előterjesztő: Polgármester 
2) Szegedi Vízmű Zrt. 2010. évi pénzügyi, műszaki tájékoztatója 
  Előterjesztő: Polgármester 
3) A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 20/2003. 

(XII. 4.) Kt. sz. rendelete módosítása 

  Előterjesztő: Jegyző 
4) Az önkormányzat által végzett beruházásokhoz kapcsolódó lakossági 

közművesítési hozzájárulásról szóló 6/2005. (II.5.) Kt. rendelet módosítása 
   Előterjesztő: Jegyző 
5) Településrendezési terv módosítása 
  Előterjesztő: Polgármester 
6) Gépjármű használat szabályainak módosítása 
   Előterjesztő: Torma Tiborné önkormányzati képviselő 
7) Gyevitur Kft. működésére vonatkozó 163/2011. (V.25.) Kt. határozat 
 végrehajtása 

  Előterjesztő: Gyevitur Kft. Ügyvezető 
8) Gyevitur Kft. által biztosított szociális étkeztetés díjemelése 

  Előterjesztő: Polgármester 
9) Gyevitur Kft. könyvvizsgálói megbízási szerződése 

  Előterjesztő: Polgármester 
10) Az új általános iskola előtti területen park építése és az iskolaudvar 

öntözőrendszerének kiépítése 
  Előterjesztő: Polgármester 
11) Az új általános iskola kamera rendszer bővítésével kapcsolatos tárgyalás 
 eredménye 

  Előterjesztő: Polgármester 
12) Könyvtár homlokzatának felújítása és nyílászárók cseréje 

  Előterjesztő: Polgármester 
13) Kastélykert utca 106. alatti ingatlan felújítása során felmerült további 
 igények 
  Előterjesztő: Polgármester 
14) Szabadtéri tusoló, öltöző és sporteszköz beszerzése a Borbála Fürdőben 
  Előterjesztő: Polgármester 
15) 2011. évi Kulturális Alap előirányzatának II. félévi kiegészítése 
 Előterjesztő: Polgármester 
16) Fehér Ignác emléktábla megrendelésének ügye 
  Előterjesztő: Polgármester 



  

17) Tájékoztatás pályázati támogatás visszafizetéséről 

  Előterjesztő: Polgármester 
18) Szeged-Algyő Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás, Társulási 

megállapodásának módosítása 
  Előterjesztő: Polgármester 
19) 2011. évi nyári intézményi felújítási, karbantartási munkák 
  Előterjesztő: Polgármester 
20) Algyő Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 

28.) Ör. módosítása (I.) 

  Előterjesztő: Polgármester 
21) Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal Pénzkezelési rendjének ellenőrzéséről 
   Előterjesztő: Jegyző 
22) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. II. félévi munkaterve 
  Előterjesztő: Alpolgármester 
23) Algyő Nagyközség csatlakozása a 2011. évi Európai Mobilitási Héthez 
  Előterjesztő: Polgármester 
24) Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 

  Előterjesztő: Polgármester 
25) Egyebek 

  Előterjesztő: Polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS 
26) Sportmenedzseri tevékenység ellátására benyújtott pályázatok elbírálása 

  Előterjesztő: Polgármester 
27) Az Algyő, Kastélykert u. 62. sz. ingatlan bérleti díjának a csökkentése iránti 
 kérelem 
  Előterjesztő: Polgármester 
28) Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. sz. alatti szolgálati lakás bérleti 

szerződésének további meghosszabbítása 

   Előterjesztő: Polgármester 
29) Algyő 01720 hrsz-ú ingatlan, ún. „régi strandterület” használatba adása 

   Előterjesztő: Polgármester 
30) A 1474/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonrész vásárlása 

  Előterjesztő: Polgármester 
31) A 01767/67 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása 

  Előterjesztő: Polgármester 
32) A Dél-Alföld Consulting Kft. tulajdonrészére vonatkozó ajánlat 

  Előterjesztő: Polgármester 
 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Irattár Helyben 
 

K. m. f 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
 polgármester                jegyző 
 
A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
192/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi 
tevékenységéről 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2011. június 29.-i ülésén megtárgyalta a 
Polgármester „Tájékoztató a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi 
tevékenységéről” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szegedi Kistérség 

Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről készült tájékoztatót. 
 
 
 
Erről értesül: 

1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Ratkai Imre munkaszervezet vezető 
4) Irattár Helyben 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Herczeg József s.k.      Dr. Varga Ildikó s.k.  
 polgármester        jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
193/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Településrendezési terv módosítása 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester, „Településrendezési terv módosítása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a településrendezési terv 
jelen határozat I. számú mellékletében meghatározott módosításaival és az 
alábbiak figyelembevételével hozzájárul a településrendezési terv 
módosításának megindításához. 

- Készüljön egy beépítési tanulmányterv a Holt-Tisza melletti területre. 
- a Vasútállomás és annak környezete, valamint a Tram-Train 

kialakításának lehetőségének vizsgálata 
- Algyő az EuroVelo és az országos kerékpárhálózat összekapcsolás a 

megyei tervben 
- a Szabadstrand optimális kialakításának lehetősége 
- A Kosárfonó utca – 47-es út és a Tisza-töltés által behatárolt területen 

egy új játszótér kialakítás lehetőségének vizsgálata 
- Berek utca és a Szüret utca csatlakozásának lehetősége a Komp utca 

felé 
- Géza utca belső keresztirányú feltárásának lehetőségének vizsgálata 
- Útkorrekciók lehetőségének vizsgálata 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendezési terv 
módosításának ügyében eljárjon. 

 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Stifán Sándor főépítész 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és adó csoport 
6. Irattár 
  

 
k.  m. f. 

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



  

193/2011. (VI.29.) Kt. határozat I. számú melléklete 
 

A tervezett változtatások közvetlenül, vagy közvetve (a vállalkozás-fejlesztések 
iparűzési adóbevételei és a munkahelyteremtés előnyeiből fakadóan) közösségi érdeket 

szolgálnak és következményeik a természeti értékeket nem érintik hátrányosan. 
 

Településszerkezeti tervet (is) érintő módosítási ügyek helyszíneinek lehatárolása  
a hatályos Településszerkezeti terven  

(ld. ábrákon színes jelölővonallal körülvéve) 
 

1. Iskola-Sportcsarnok-Sportterület-Fürdő intézménycsoport és környéke 
fejlesztéséhez kapcsolódó szerkezeti szintű és rendeltetés-változások a 3. 
pontban szereplő alátámasztó munkarész alapján. Érintett témák: 

1.1. Közparkok területének korrekciója (kismértékű bővítés-szűkítés 
városesztétikai és praktikus használati szempontok alapján)  

1.2. Önkormányzati tulajdonú erdősáv hasznosításának javaslat-tétele 
(különleges gyógyászati funkció) 

1.3. 47-es út melletti szervízút végigvezetése a két körforgalom (tervezett és a 
Téglás utcai)között  

 

 
2. Római katolikus templom 

előterében közpark 
kialakítása, a plébániának a 

templom mellé telepítésével 

 

 

3. Géza utcai tömbbelső 
feltárásával a kialakult két 
településközpont 
szervesebb 
összekapcsolásának 
elősegítése. Telekvégek helyén kialakítható funkciók: 

 



  

3.1. Zöldterület (közkert) 
3.2. Kis üzletek, szolgáltató egységek sávja 
3.3. Kerékpáros és gyalogos út 

 

4. Óvoda tömbjének átminősítése Településközpont vegyes területté  

 

5. Zöld iskola (Kosárfonó utca 16.) telkének átminősítése Településközpont 
vegyes területté 

 



  

  
6. Ipari elkerülőút új kivezetése a Déli útra (és onnan a 47-es úti körforgalomhoz)  

 

7. Gyűjtőutak rendszerének vizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a 
belterületen és a csatlakozó beépítésre szánt területeken, felülvizsgálni a 
zsákutcák megszűntetését. 

8. Sportrepülőtér újraélesztése, elhelyezés lehetőségének vizsgálata, tervbe 
illesztése, szabadidő központ funkcióbővítéséhez a környező terület 
rendeltetésének szükség szerinti módosítása. Érintett témák: 
5.1. Őshonos állattartás sajátos mezőgazda-sági övezet 
5.2. Növénytermesztő mintagazdaság sajátos övezet  
5.3. Lovarda, lovas turizmus  
5.4. Terepmotor-sport helybiztosítás 

 

 

 

 

 

 



  

9. Tisza-part funkciófejlesztések átgondolása és rendezési tervbe illesztése 

(Komp u.: hajókikötő, vendéglátás, Gátőrház környéke: a tervezett 
szabadidőközpont bővítéssel szervesen jacht és kishajó kikötő, kajak- kenu-
kölcsönző létesítése, vendéglátás, fejlesztése, Tüskevár utca továbbvezetése a 
töltés mellett, stb.) 

 
 
10. Vasúttól K-re ipari park fejlesztési 

lehetőség mérlegelése és rendezési 
tervbe illesztése 

Megjegyzés: A jelzett módosítási 
területet a számos korlátozó adottság 
(szénhidrogén szállítóvezetékek, 
elektromos vezetékek, bányajog, 
természetvédelmi terület közelsége, 
vasúti átjáró helye) vizsgálatával kell 
szűkíteni, csak az alkalmasnak 
bizonyuló részét (valószínűleg a vasút 
mentén) kell átminősíteni iparterületté. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Tiszántúli terület M43 
csomópont 
környezetében a 
területfelhasználás át-
gondolása a Bánáti út 
nyomvonal-
alakulásának 
figyelembe vételével 

Megjegyzés: A jelzett 
módosítási terület nem 
feltétlenül kerül átminő-
sítésre a jelenlegi mező-
gazdasági területből, de 
vizsgálandók az új 
főútvonal (Bánáti út) 
megépítésével majd 
előálló új körülmények, 
melyekre előre fel kell 
készülnie az 

 

 



  

önkormányzatnak (pl. elővásárlási jog alapításával). 
 

12. Erdőterület kijelölése a Rákóczi telepi tanyasor és az M 43 autópálya között 

 

 

13. Ártéri mezőgazdasági gazdálkodás lehetővé tétele (védőerdő kizárólagossága 

helyett) a Tisza bal partján, Nagyfa környezetében 
 

 
 

14. Önkormányzati energiamérleg javítása érdekében napenergiapark céljára 
területet kijelölni. 

 
15. CsMTrT és az OTRT előírásainak figyelembevételével szükséges 

módosítások elvégzése. A módosítások előre nem köthetők helyszínekhez. 

Tekintettel arra, hogy a megyei területrendezési terv felülvizsgálata javaslattevő 
fázisban van, már ezt az anyagot kell bázisnak tekinteni. 

 

 



  

Szabályozási terv módosításainak jegyzéke 

1. Szálloda-fürdőbővítés-atlétikai pálya létesítésének összehangolása a 
szabályozásban 

2. Szervízút végigvezetése a tervezett és a meglévő 47-es úti körforgalom 
között, megfelelő településképi biztosítékokkal 

3. Kastélykert utca menti önkormányzati tulajdonú lakóterület átosztásával 
erdő melletti lakóutca kijelölése 

4. Kastélykert utca – Tiszavirág utca sarkon lévő önkormányzati tulajdonú 
telek zártsorú beépítésű lakóterületi övezetbe sorolása 
(Településszerkezeti tervben már lakóterület jelenleg is) 

5. Kastélykert utca 17. szám alatti óvoda bővíthetőségének szabályozása (pl. 
kötött intézményi funkció meghatározása a bővítési területre is kiterjedően) 

6. Berek utca szabályozási szélességének rendezése  
7. Nyírfa utcai (Tisza-gát menti) tervezett lakóterület-fejlesztés támogatása 

aktualizált szabályozással, régészeti lelőhelyek szükség szerinti 
pontosításával 

8. Tisza-híd melletti horgásztó fejlődésének segítése a tulajdonossal 
egyeztetendő szabályozás-pontosítással  

9. Kastélykert u. 106. szám alatti (nemrég önkormányzati tulajdonba került) 
telek besorolásának ellenőrzése a folytatni kívánt tevékenység (kiállítás) 
támogatására 

10. Irammajor É-i rész (Atka szigettől délre fekvő terület) fejlesztése. Sajátos, 
csöndes pihenési formát célzó mezőgazdasági övezet szabályozása. 
(Tájba illeszkedő, egymástól szabályozott távolságra elhelyezhető 
horgásztanyák.)  

11. Lakossági előzetes felhívásra beérkező kisebb igények kezelése 
 
Beépítési tanulmányterv és tömegvázlat, mint alátámasztó munkarész készül a 

következő ügyekhez 

1. Bartók Béla utca és a 47. számú főút közötti területre, amely felöleli, 
rendszerbe szervezi a fürdőbővítés, szállodaépítés, erdőben történő jóléti 
fejlesztések, új sportpálya elhelyezés kapcsán kialakult elképzeléseket 

2. Tisza-part funkciófejlesztés: jacht-kikötő és környéke 
3. Géza utcai tömbbelsőhöz (amennyiben településszerkezeti tervi 

módosítása megtörténik). 
 

Helyi Építési Szabályzat-módosítások főbb témái 

1. Településszerkezeti és szabályozási módosításokhoz kapcsolódó 
változtatások 

2. Fazekas utcai piac elhelyezés biztosítása a „Ki” jelű különleges 
intézményterületen elhelyezhető funkciók körének bővítésével 

3. Településkép-védelmi előírások szigorítása (pl. térszín alatti 
közműkialakítás) 

4. Beérkező esetleges lakossági felvetések alapján elvégzendő változtatások 
5. Építési hatóság alkalmazási tapasztalatai alapján igényelt változtatások 
6. Önkormányzati elővásárlási jog kiterjesztése településfejlesztési stratégiát 

érintő területekre  
7. Zavaró hatású gazdasági tevékenység belterületről való kizárása céljából 
8. Jogszabályok változása miatti frissítések 

 
Technikai jellegű beavatkozások 



  

1. Rendezési terv átdolgozása az új nyilvántartási térképre 
2. CH-ipari védőtávolságok kiegészítése, megszűnt és pontosított 

veszélyességi zónák átvétele 
3. Feliratok hibajavítása (pl. „Kh”) 
4. Tisza-meder vízként történő (kék) ábrázolása, töltés vonal színezéssel 

való feltüntetése 
5. Erdőövezet zöld kitöltéssel történő ábrázolása 

 
 



  

 

 

KIVONAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
194/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Településrendezési terv módosítása 
 
 

HATÁROZAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester, „Településrendezési terv módosítása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért, hogy a településrendezési terv módosítását 
az Új-Lépték Tervező Iroda Bt. végezze el bruttó 4 975 000 Ft összegért, 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános fejlesztési tartalék 
előirányzata terhére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezésre 
vonatkozó szerződést megkösse. 

3. A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában 
szereplő összeget a költségvetés következő módosításánál vegye 
figyelembe. 

 

 

 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Új-Lépték Tervező Iroda Bt. 
4. Fejlesztési csoport 
5. Pénzügyi és adó csoport 
6. Irattár 
 

k. m. f. 
           Herczeg  József s.k.                                                         Dr. Varga Ildikó s.k.  
                 polgármester                                                                             jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 



  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
195/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Szegedi Vízmű Zrt. 2010. évi pénzügyi, műszaki tájékoztatója 
 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester, „Szegedi Vízmű Zrt. 2010. évi pénzügyi, 
műszaki tájékoztatója” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
 

1. A Képviselő-testület a Szegedi Vízmű Zrt. által készített pénzügyi és műszaki 
beszámolót elfogadta. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a telepen történő hőszivattyús fűtés kialakítását, 
valamint a szennyvíztisztító telep légbeviteli rendszerének rekonstrukciójához 
történő berendezések beépítését, a frekvenciaszabályozott üzem kialakítását, a 
2011. évi Vízügyi Építési Alap terhére. 

 

 

Erről értesítést kap: 
 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szegedi Vízmű Zrt. 
4. Településüzemeltetési csoport 
5. Adó és Pénzügyi csoport 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

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



  

 
 

KIVONAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
196/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Gépjármű használat szabályainak módosítása 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2011. június 29-én megtartott ülésén 
megtárgyalta Torma Tiborné képviselő „Gépjármű használat szabályainak módosítása” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az 1/2007. (X.31.) szabályzatát az 
alábbiak szerint módosítja 2011. július 1-től: 

a) I./2. pont:  
„Az (1) pontba nem tartozó, magáncélú gépjármű igénybevételt írásban kell 
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz, az igénybevételt megelőző héten, az 
Alpolgármester jóváhagyja a gépjármű igénybevételének szükségességét, 
valamint meghatározza az igénylő részére használatba kerülő gépjárművel.  
 
b) I./7. pont : 
„ A civil szervezetek minden évben két alkalommal,, lehetőleg hétvégén, 
jogosultak térítésmentesen igénybe venni a hivatal tulajdonát képező 
Mercedes Sprinter típusú gépjárművet üzemanyagköltség térítés mellett.” 
 
c) a használatbavételről szóló megállapodásba kerüljön bele az alábbi 
rendelkezés: 
- „Ha a gépjárműben kár keletkezik (baleset, vagy rongálás, nem 
rendeltetésszerű használat következtében) és ez a használónak (beleértve a 
gépjárművezetőt) felróható, akkor a gépjármű vezetője vállalja a felelősséget, 
és köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.” 
- (Amennyiben az igénybevett gépjármű CASCO biztosítással rendelkezik, 
akkor az alábbi rendelkezés is kerüljön bele a megállapodásba.) 
„A gépjármű vezetője tudomásul veszi, hogy a gépjármű Casco biztosítással 
rendelkezik, mely szerint az esetleges kár 10 %-át, de min. 50.000,-Ft-ot 
önerőként kell megfizetni és amennyiben a gépjárművezetőnek felróható 
okból következik be a kár, ezen önerőt köteles megtéríteni a Polgármesteri 
Hivatal felé.” 
 
d) a 3. sz. melléklet (A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló, 
polgármesteri engedéllyel rendelkező gépjárművezetők által használható 
gépjárművek) felsorolásából kimarad a Mercedes Sprinter kisbusz. 

 



  

Erről értesül: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Gonda János alpolgármester 
3. Dr. Varga Ildikó jegyző 
4. Intézményvezetők 
5. Civil szervezetek vezetői 
6. Pénzügy és Adócsoport 
7. Irattár Helyben 

 
K.m.f. 

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



  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
197/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft működésére vonatkozó 163/2011. (V.25.) Kt. határozat 
végrehajtása 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, megtárgyalta a „Gyevitur Kft működésére 
vonatkozó 163/2011. (V.25.) Kt. határozat végrehajtása” tárgyban készült 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Borbála fürdőben kialakítandó Kneipp 

medencével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és szükségesnek tartja a 
következő testületi ülésen a fürdőfejlesztésre (33-as vagy 50-es hosszúságú 
kültéri medence és a Kneipp medence megvalósítása) vonatkozó döntést 
meghozni, amelyben kéri az ügyvezetőt, hogy mutasson be látványterveket. 

 
2. A Képviselő-testület a fejlesztések hatásának figyelembevételével, 

tevékenységenként elkészített üzleti tervvel kapcsolatban szükségesnek tartja a 
fejlesztési ütemek megvalósítása után a tevékenységre vonatkozó éves üzleti 
terv módosítását. 

 
3. A Képviselő-testület kéri az Ügyvezetőt a gazdasági társaság 2011.I-IV. havi 

gazdálkodási veszteség csökkentésére javasolt intézkedések végrehajtására. 
 

4. A Képviselő-testület egyetért a Borbála Fürdő belépőjegyei, bérletei és 
szolgáltatásai árának 10 %-os emelésével 2011. szeptember 1. napjától. Az 
áremelés alól kivételt képez a helyi lakosságára vonatkozó kedvezményes 
díjszabás. 

 
5. A Képviselő-testület jóváhagyja a Borbála Fürdő területén kialakítandó 

játszótérhez szükséges játékszerek beszerzését 3.000.000 Ft értékben, az 
Általános Fejlesztési Alap terhére, melyet a Gyevitur Kft-nek tőketartalékként 
biztosít. 

 
Erről értesül: 
1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) GYEVITUR Kft ügyvezető 
4) Pénzügyi és Adócsoport 
5) Irattár helyben 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
198/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. által biztosított szociális étkeztetés díjemelése  

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2011. június 29-én megtartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Gyevitur Kft. által biztosított szociális étkeztetés 
díjemelése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 21/2011. (VII.05.) Ör. rendeletben 
elfogadott nyersanyagértékekre számított 100 %-os rezsiköltséget hagy jóvá a Gyevitur 
Kft. részére 2011. augusztus 1. napjától. 
 
2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert megállapodás aláírására. 
 
Erről értesítést kap: 
 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Kovács Erika pü. és adócsoportvezető 
4. Gyevitur Kft. 
5. Pénzügyi és Adócsoport  
6. ESZI intézményvezető 
7. Irattár 
 
 
 

 

 

 
 

K.m.f. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 



  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
199/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Gyevitur Kft. könyvvizsgálói megbízási szerződése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi 
jogait gyakorló testület 2011. június 29-i taggyűlésén megtárgyalta Herczeg József 
polgármester a „Gyevitur Kft. könyvvizsgálói megbízási szerződése” tárgyban készült 
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait 
gyakorló testület a Gyevitur Kft. könyvvizsgálójának Csikós Józsefnét bízza meg 
2011. június 01. napjától 2012. május 31. napjáig. 

2./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére a változások átvezetésével kapcsolatban. 

  
 
Értesítést kapnak: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Gyevitur Kft. (Márton Mária ügyvezető) 
4. Könyvvizsgáló 
5. Irattár 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 



  

KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
200/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: 2011. évi Kulturális Alap előirányzatának II. félévi kiegészítése 

 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Polgármester 
„2011. évi Kulturális Alap előirányzatának II. félévi kiegészítése” tárgyú előterjesztését 
és az alábbi döntést hozta: 
 
 

1.) Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Alap 
előirányzatának II. félévre történő 1 millió Ft összegű emelésével egyetért a 
Költségvetés Általános Fejlesztési tartaléka terhére. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1. pontban elfogadott összeget a 

Költségvetés módosításánál vegye figyelembe. 
 

3.) A Képviselő-testület felhívja a Faluház, Könyvtár és Tájház vezetőjét, hogy 
szeptember havi testületi ülésre terjessze elő a 2012. évi rendezvények tervezett 
előadóinak névsorát.  

 Határidő: szeptemberi testületi ülés.  
 Felelős: Bene Zoltán intézményvezető 

 
 
 
 
Értesítést kapnak: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Algyői Faluház Könyvtár és Tájház vezetője 
4. Pénzügyi Csoport 
5. Irattár 
 

K.m.f. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
213/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Az új általános iskola előtti területen park építése és az iskolaudvar 
öntözőrendszerének kiépítése 

 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Az új általános iskola előtti területen park 
építése és az iskolaudvar öntözőrendszerének kiépítése” tárgyú előterjesztését és az 
alábbi döntést hozza: 
 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az iskola előtti park és az iskola belső 
eddig elkészült udvarának öntözőrendszer kiépítése tervek szerint egy időben 
készüljön el. 

2. A Képviselő-testület megvalósításra a 2011. évi költségvetés 8 sz. mellékletének 
34. sorához (Új Általános Iskola előtti Park kialakítása I. ütem) további 10 millió 
Ft-ot biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános fejlesztési 
tartalék előirányzata terhére. 

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

4. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye 
figyelembe az 2. pontban foglaltakat.  

5. A Képviselő-testület felhívja a Fejlesztési csoportot, hogy az öntözőrendszer 
kiépítésére vonatkozóan három cégtől kérjen árajánlatot. 

 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 

K.m.f. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
KIVONAT 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
214/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Az új általános iskola kamera rendszer bővítésével kapcsolatos tárgyalás 
eredménye 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Az új általános iskola kamera rendszer 
bővítésével kapcsolatos tárgyalás eredménye” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
döntést hozza: 
 
 

1. A Képviselő Testület egyetért az új iskola betervezett 
kamerarendszerének 12 kamerával történő bővítésével és bruttó: 
1.000.000,-Ft-ot biztosít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
általános fejlesztési tartalék előirányzata terhére. 

2. A Képviselő Testület egyetért az új iskola hőfogadó szellőzésének és 
öltözőblokk szellőzésének vezérlés megoldásával és biztosítja az ehhez 
szükséges bruttó: 625.913,-Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános fejlesztési tartalék előirányzata terhére. 

3. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz 
szükséges intézkedések megtételére. 

4. A Képviselő Testület felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál 
vegye figyelembe az 1. és 2. pontban foglaltakat.  

 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

KIVONAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
215/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Könyvtár homlokzatának felújítása és nyílászárók cseréje 
 
 

HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester, „Könyvtár homlokzatának felújítása és 
nyílászárók cseréje” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület 1 618 736 Ft-ot biztosít a Könyvtár homlokzatának 
felújítására és nyílászárók cseréjére az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános fejlesztési tartalék előirányzata terhére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása 
ügyében eljárjon. 

3. A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában szereplő 
összeget a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe. 

 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 

 

 
 

K.m.f. 
 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
216/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Kastélykert utca 106. alatti ingatlan felújítása során felmerült további 
igények 
 
 

HATÁROZAT 

 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Kastélykert utca 106. alatti ingatlan 
felújítása során felmerült további igények” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kastélykert utca 106. alatti 
ingatlanban kerüljön felújításra az elektromos hálózat, kerüljön kiépítésre a fűtés, 
szociális blokk, teakonyha. Biztosítja az ehhez szükséges további bruttó 
5.000.000,-Ft-ot az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános 
fejlesztési tartalék előirányzata terhére. 

2. A Képviselő-testület felhívja a fejlesztési csoportot kivitelezési program 
összeállítására és három árajánlat beszerzésére azzal, hogy a Hírmondóban 
jelentesse meg, hogy várja vállalkozók jelentkezését a kivitelezés végrehajtására. 

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

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

 

Erről értesítést kap: 
 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 
 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
217/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Szabadtéri tusoló, öltöző és sporteszköz beszerzése a Borbála Fürdőben 

 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester, „Szabadtéri tusoló, öltöző és sporteszköz 
beszerzése a Borbála Fürdőben” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 

1. A Képviselő-testület 2 250 000 Ft-ot biztosít a Borbála Fürdő kültéri 
zuhanyzóinak, kültéri öltözőjének kialakítására és sporteszköz beszerzésére az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános fejlesztési tartalék 
előirányzata terhére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása 
ügyében eljárjon. 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a határozat 1. pontjában szereplő 
összeget a költségvetés következő módosításánál vegye figyelembe. 

 
Erről értesítést kap: 

1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési csoport 
4. Pénzügyi és adó csoport 
5. Irattár 

 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
218/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Fehér Ignác emléktábla megrendelésének ügye 

 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. június 29. napján tartott testületi ülésén 
megtárgyalta Herczeg József polgármester, „Fehér Ignác emléktábla megrendelésének 
ügye” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
 
1. A Képviselő-testület Fritz Mihály képzőművész emléktábla készítésére adott ajánlatát 
támogatja és fogadja el, az önkormányzat 2011. évi általános fejlesztési tartalékának 
terhére. 
2. Az emléktábla a „Fehér” iskola falán kerüljön elhelyezésre, az alkotók szakmai 
véleményének figyelembe vételével. 
3. Az emléktábla avatása 2011. október elsején, Algyő napján, ünnepélyes keretek 
között legyen végrehajtva, Fehér Ignác tiszteletére, díszpolgárrá avatásának évfordulója 
alkalmából. 
4. A Képviselő-testület elfogadta az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola feliratának, az 
iskolaépület utcafronti homlokzatán, jelen határozat melléklete „Iskola felirat – 3” címmel 
jelölt változat szerinti megjelenítését azzal, hogy felhívja a Fejlesztési csoportot, hogy 
három árajánlatot szerezzen be, a kivitelezés 2011. augusztus 20-i határidővel 
valósuljon meg, az Általános Fejlesztési Tartalék terhére. 
 
 
Erről értesül: 

1. Herczeg polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Pénzügyi és adócsoport 
4. Településüzemeltetési csoport 
5. Fejlesztési csoport 
6. Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 
7. Irattár Helyben 

 
 
 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
219/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztatás pályázati támogatás visszafizetéséről 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2011. június 29. napján tartott ülésén 
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztatás pályázati támogatás visszafizetéséről” 
tárgyában készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a bölcsődék és közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet 
alapján benyújtott pályázata fel nem használt támogatásának visszafizetését. 
 
 

 
Erről értesül: 
 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Fejlesztési Csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Irattár 

 
K.m.f. 

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



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
220/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Szeged-Algyő Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás, Társulási 
megállapodásának módosítása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József polgármester 
„Szeged-Algyő Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás, Társulási 
megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot 
hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi „Szeged – Algyő” Ivóvízminőség – javító 
Önkormányzati Társulás pályázati anyagának aktuális állásáról szóló tájékoztatót. 
 
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 
 

 

 

Erről értesítést kap: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 
4. Üzemeltetési csoport 
5. Adó és Pénzügyi csoport 
6. Irattár 
 
 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

220/2011. (VI.29.) Kt. hat. melléklete 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

PREAMBULUM 

 

A tagönkormányzatok képviselő-testületei (továbbiakban: Tagok) – a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. 

évi CXXXV. törvény 16-18. § alapján „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás néven Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) hoznak létre. 

 

A Társulás célja, hogy: 

- a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség – javító Programjának II., beruházási szakaszát 

megvalósítsák, 

- ehhez a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem 

térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek 

 

A megvalósuló környezetvédelmi beruházás eredménye összességében: 

 

- az Európai Unió 98/83-as számú EK irányelvben foglaltaknak megfelelő minőségű 

egészségesebb ivóvíz biztosítása a Társulás hatáskörébe tartozó lakosság számára. 

 

A Tagok rögzítik, hogy társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben 

tartásával, kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat 

megvalósítása érdekében hozzák létre és az ebben vállalt kötelezettségeiket együttesen és 

egyenként is tiszteletben tartják. 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A társulás neve: „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

2. A társulás székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. 

3. A társulás tagjai: 

 

1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztora 

székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.-11. 

2. Algyő nagyközség Önkormányzata 

székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. 

 

4. A Társulást képviseli: 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, mindenkori polgármestere. 

5. Az ügyviteli feladatokat Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri 

Hivatal útján teljes körűen látja el. 

6. A Társulási Megállapodás területi hatálya a társulásban résztvevő települési 

önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 

7. A Társulási Megállapodás időbeni hatálya: 

A társulási megállapodás határozatlan időre, de sikeres pályázás esetén legalább az 

Ivóvízminőség-javító Program Támogatási Szerződésében előírt beruházási és 

működtetési időtartamra jön létre. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, 

felmondását a társulás bármely tagja csak a Társulási és Támogatási, illetve egyéb 

szerződésekben, megállapodásokban vállalt feltételek betartásával kezdeményezheti. 

8. A Társulási megállapodást - mivel annak működése várhatóan több évig tart és 



  

tagönkormányzati költségvetési pénzügyi kötelezettségvállalást is tartalmaz, - valamennyi 

település képviseletében a polgármester és a jegyző írja alá. 

9. A társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel 

hozott döntése szükséges: 

- a megállapodás jóváhagyásához; 

- a megállapodás módosításához; 

- a megállapodás megszüntetéséhez; 

- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 

- a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

10. A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. 

11. Nyilvántartásba vétel: 

a Társulás Elnöke a Társulási Megállapodást megküldi: 

- az aláírástól számított 15 napon belül a székhely szerint illetékes Dél-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatalnak, valamint, 

- a jóváhagyásától számított 8 napon belül a székhely szerint illetékes Magyar 

Államkincstár Területi Igazgatóságának (MÁK) bejegyzés céljából. 

12. A Társulás megalakultnak tekinthető, ha a résztvevő önkormányzatok 

képviselőtestületeinek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, valamint a Társulás 

alapító okiratát. 

 

 

II. A TAGÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT 

ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

A társulás tagjai, a tagönkormányzatok az ivóvíz biztosítás, mint közfeladat ellátásáért felelős 

szervek vállalják, hogy együttesen a következő feladatokat valósítják meg, illetve az alábbi 

kötelezettségeket teljesítik együttesen: 

- A tagönkormányzatok határidőben meghozzák a Társulással kapcsolatos döntéseket és 

végrehajtják azokat. 

- Együttműködnek egymással és a projektben közreműködő egyéb 

szervekkel,szervezetekkel a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program tervezési 

szakaszának jogszerű befejezésében, a pályázatuk előkészítésében, benyújtásában, a 

Támogatási szerződés és abban megszabott feladatok végrehajtásában, a beruházás 

működtetésében. 

- Költségvetésük keretében biztosítják a Program megvalósításához szükséges saját 

forrást. 

- Helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva, a magasabb szintű jogszabályokkal 

összhangban, biztosítják a projekt működtetésének helyi jogszabályi feltételeit. 

- Közreműködnek a projekt lebonyolításában. 

 

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

 

- A Társulás – az Európai Unió által biztosított fejlesztési forrásokból és a központi 

költségvetésből támogatott, jövedelemtermelő környezetvédelmi projektek támogatási címzettje 

(kedvezményezettje) lehet, a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáért felelős önálló jogi 

személy, amelynek tagjai a társult helyi önkormányzatok. 

- Az önkormányzati társulás tagjai rögzítik, hogy a társulással kapcsolatos önkormányzati 

feladatokat (pl. egyes munkafolyamatok ellenőrzése) saját szervezeti egységükön, a 

polgármesteri hivatalon keresztül látják el, míg az ivóvízminőség-javító projekt végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátására a Projekt Megvalósítási Egységet (PME), a Közbeszerzésekről 

szóló hatályos jogszabályok szerint választják ki. 

- A polgármester legalább évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületének a társulás 



  

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

 

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

 

Társulási Tanács: 

- A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tagok polgármestereiből álló Társulási Tanács. 

A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti. 

- A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács tagjai írják 

alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes Dél-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatalnak. 

- A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazássál, egyhangúlag hozza. Szavazni 

személyesen vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján 

lehet. 

- A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de minimum évente két alkalommal tartja. A 

Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Megállapodásban illetve a Társulási 

Tanács által meghatározott időpontban. 

- A Tanács ülésén – amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik elfogadó 

döntés – a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

Társulás Elnöke: 

- A Társulás Elnöke: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere. 

Társulás Elnökhelyettese: 

- A Társulás Elnökhelyettese: Algyő Nagyközség Önkormányzatának polgármestere. 

- Az Elnökhelyettes az Elnök jogkörében jogosult helyettesként eljárni, az Elnök 

távollétében  vagy külön felkérésre. 

 

IV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA 

 

- A Társulásnak, mint önálló jogi személynek a tagönkormányzatok által leltár szerint 

bevitt, később szerzett, és ezek hozadékaként keletkezett saját tulajdonú vagyona van. 

- A Társulásban résztvevő tagok a társulás működési költségeit a Társuláshoz való 

egyszeri hozzájárulás mértékével arányosan viselik. 

- A Társulás alapításkori vagyona: 1 Ft/lakos, amelyet a tagok Településük 

Lakos számának arányában egyszeri hozzájárulásként fizetnek meg. 

- A társult önkormányzatok az egyszeri hozzájárulás tekintetében a megvalósítás és a 

Támogatási  szerződés szerinti kötelező időszakra elfogadják a 2009. január 1-gyel 

rögzített KSH, ill. 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szerinti rögzített lakosságszámot, 

minden a lakosságszám szerint számítandó adat alapjaként. 

- A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melynek szaporulata a társulást illeti meg. 

- A tagok vállalják, hogy hozzájárulásokat az alábbi táblázat szerint és a költségvetésük 

keretében biztosítják: 

Szeged – Algyő Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás beruházási adatai az 

Önerő Alap támogatás figyelembe vételével: 

 

 

Település 

 

Önrész összesen 

(Ft.) 

 

Önerő Alap támogatás 

(Ft.) 65% 

 

Önkormányzati saját forrás 

(Ft.) 35% 

Algyő 78.379.287 50.265.313 28.113.974 

Szeged 529.594.157 344.236.202 185.357.955 

Összesen: 607.973.444 394.501.515 213.471.929 



  

 

V. ÜZEMELTETÉS 

 

A Társulás a projekt keretében létrejövő vízi közmű létesítmények üzemeltetését a Társulási 

Tanács által a Támogatási szerződés, a hatályos jogszabályok, elsődlegesen a 2007-2013 

programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. 

(I. 28.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően kiválasztott üzemeltetővel valósítja meg. 

A Társulási Tanács az üzemeltető kiválasztásakor minden esetben a tagönkormányzatok által 

meghatározott feltételek szerint jár el. 

A kiválasztott szolgáltató révén a projekt keretében megvalósuló rendszer használatáért a 

Társulásnak fizetendő díjba a Társulás beépíti a KEOP-ból származó támogatásból épített 

létesítmények amortizációs költségét. 

A Társulás a jogszabályokban meghatározott általános irányadó elvek, szabályok 

alapulvételével a Kohéziós Alapra, KEOP pályázatra, egyéb előírásokra vonatkozó 

rendelkezéseket (pl.: önkormányzati önerő kiegészítő támogatásra benyújtandó pályázatban 

foglaltak) tekinti irányadónak a díjpolitika vonatkozásában. 

A társulási megállapodásban a társult Felek az együttműködési elveket állapítják meg. A 

részletes üzemeltetés a társulási alapelvek mentén, és a támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségek figyelembe vételével és betartásával, a mindenkori körülmények ismeretében 

szabályozható és aktualizálható. 

 

VI. ELLENŐRZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

A Társulás tagönkormányzatainak polgármestere legalább évente egyszer köteles beszámolni a 

képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról. A Társulás mint költségvetési szerv együttműködik a Dél-alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatallal és a Magyar Államkincstárral. Mint helyi önkormányzati 

költségvetési szervnek, az ellenőrzésére a tagönkormányzatok képviselő-testületei jogosultak. A 

Társulást, mint költségvetési szervet jogosultak ellenőrizni az Államháztartási törvény és egyéb 

jogszabályok szerinti szervek, a KEOP pályázat eredményessége esetén az Irányító Hatóság 

(NFÜ) és a Közreműködő Szervezet (KvVM), illetve a Támogatási szerződés szerinti szervek. 

 

 

VII. A FELMONDÁS, KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI 

 

1. A társulás megszűnik: 

- ha a társulás valamennyi tagja elhatározza a társulás megszüntetését 

- bíróság jogerős döntése alapján. 

2. Alkalmatlan a felmondás illetve a kilépés időpontja, amennyiben a tag vagy tagok 

kiválása a társulás által kitűzött célok megvalósítását ellehetetlenítené, vagy a célok 

megvalósítását jelentős többletkiadással tenné lehetővé. 

 

 

VIII. EGYEBEK 

 

A tagok kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a vízszolgáltatás biztosításában kiemelt 

fontosságú Északi Vízmű tulajdonviszonyainak rendezésében, illetve az ingatlan nyilvántartási 

bejegyzés módosításában együttműködnek és amennyiben lehetséges a létesítmény ingatlanának 

biztosítását területcserével oldják meg. Tagok a tulajdonviszony rendezésének, illetve az ingatlan 

nyilvántartási bejegyzés módosításának határidejéül a pályázat benyújtásának határidejét 

(előreláthatóan 2010. június 30.) jelölik meg. 



  

A tagok kinyilvánítják, hogy a beruházás kapcsán megvalósult létesítmények üzemelésével a 

jelenleg szerződésben álló szolgáltatót kívánják megbízni. 

 

 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján, egymás között – szükség szerint 

érdek-képviseleti vagy szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik 

meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére a társulás területe szerint illetékes és 

hatáskörrel rendelkező megyeszékhelyi bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá 

magukat. 

2. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi. CXXXV.  

törvény valamint a 2008. évi CV. törvény rendelkezései irányadók. 

3. A Felek a megállapodást elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

 

 

Kelt: Algyő, 2011. június 29. 

 

 

 

Társult Önkormányzatok: 

 
 

 

 

Sorszám 

A tag 

önkormányzat 

neve, képviselője 

A tag 

önkormányzat 

székhelye 

Képviselő-

testületi 

határozat 

száma 

 

Jegyző aláírása, 

bélyegzője 

 

Cégszerű aláírás 

1. Szeged Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

Szeged 

Széchenyi tér 

10. 

   

2. Algyő 

Nagyközség 

Önkormányzata 

Algyő, 

Kastélykert u. 

40. 

   

 

 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
221/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: 2011 évi nyári intézményi felújítási, karbantartási munkák 
 
 

HATÁROZAT 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete megtárgyalta Herczeg József polgármester „2011 
évi nyári intézményi felújítási, karbantartási munkák” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozta: 

 

1/ Algyő Nagyközség Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
rendeltetésszerű használatához szükséges nyári karbantartási feladatok végrehajtására 
vonatkozóan felhatalmazza a TÜK Bizottságot, hogy a 2011. évi költségvetésben 
biztosított 15.000 e Ft előirányzat terhére jelölje meg a legkedvezőbb árajánlatok 
alapján a 2011. évben elvégzendő feladatokat és fogadja el azok ütemezését is. 

 

2/ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok és a 
TÜK Bizottság véleménye alapján kösse meg a „Vállalkozási Szerződéseket”. 

 

Erről értesül: 
1) Herczeg polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Pénzügyi és adócsoport 
4) Településüzemeltetési csoport 
5) Irattár Helyben 
 
 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
 
222/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Pénzkezelési rendjének ellenőrzéséről 

 
 
 

HATÁROZAT 

 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Jegyző „Belső 
ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Pénzkezelési rendjének 
ellenőrzéséről” tárgyú előterjesztését és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
 
 
 
 
Erről értesül: 
1./Herczeg József polgármester 
2./Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 
4./Pénzügyi Csoport 
5./Irattár 
 
 
 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
223/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2011. II. félévi munkaterve 

 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2011. június 29-én megtartott ülésén 
megtárgyalta az Alpolgármester „Algyő Nagyközség Képviselőtestülete 2011. II. félévi 
munkaterve” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja a 2011. II. félévi munkatervet. 

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

 
 
Erről értesül: 

1) Herczeg József polgármester 
2) Dr. Gonda János alpolgármester 
3) Dr. Varga Ildikó jegyző 
4) Dr. Nagy Judit Pálma aljegyző 
5) Csoportvezetők 
6) Intézményvezetők 
7) Gazdasági társaságok ügyvezetői 
8) Irattár Helyben 
 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

223/2011. (VI.29.) Kt. határozat melléklete 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 
2011. II. félévi munkaterve 

 
 

Július hó: 
1./ Helyi kitüntetések adományozása 
 Előadó: Polgármester 
2./ Beszámoló az Algyői Általános Iskola 2010/2011-es tanévben végzett oktató-nevelő 

munkájáról. 
 Előadó: Intézményvezető 
3./ Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról. 
 Előadó: Intézményvezető 
4./ Algyő Nagyközség Önkormányzata Egészségtervének felülvizsgálata 
 Előadó: Polgármester 
5./ Helyi piac és szatócsbolt megnyitása 
 Előadó: Polgármester 
6./ Az Algyői Általános Iskola napközis csoport létszámának megállapítása. 
 Előadó: Polgármester 
 
 
Szeptember hó: 
1./ Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló. 
 Előadó: Pénzügyi és adóiroda vezető 
2/ Beszámoló az adócsoport munkájáról, valamint a kintlévőségek behajtásáról 
 Előadó: Jegyző 
3./ Igazgatási csoport beszámolója 
  Előadó: Jegyző 
4./ Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
 Előadó: Polgármester 
 
 
Október hó: 
 
1./ Sportfejlesztési koncepció felülvizsgálata. 
  Előadó: Pénzügyi-Humán bizottság elnöke 
2./ Beszámoló az oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól. 
 Előadó: Intézményvezetők 
3./ A 2012. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai 
 Előadó: Polgármester 
4./ Beszámoló a 2011. I-III. negyedévi szociális juttatásokról. 
 Előadó: Polgármester 
5./ Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól. 
 Előadó: Faluház igazgató 
   Gyevitur Kft ügyvezető 
6./ Algyő Nagyközség Önkormányzata Turisztikai koncepciójának felülvizsgálata 
 
 

223/2011. (VI.29.) Kt. határozat melléklete 



  

 
November hó: 
1./ Az Önkormányzat 2011. évi I.-III. negyedévi mérlegjelentése és költségvetési 
jelentése. 
 Előadó: Polgármester 
2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója. 
 Előadó: Pénzügyi és adócsoportvezető 
3./ Beszámoló az intézmények 2011. évi pályázati tevékenységéről és a 2012. évi 

pályázatok előkészítése. 
 Előadó: Intézményvezetők 
4./ Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap munkákról  
 Előadó: Polgármester 
5./ Tájékoztató a mezőőri munka végzéséről. 
 Előadó: Polgármester 
6./ Intézményvezetők teljesítményértékelése. 
 Előadó: Polgármester 
 
 
December hó: 
1./ Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodása. 
 Előadó: Polgármester 
2./ 2012. évi közüzemi díjak megállapítása. 
 Előadó: Jegyző 
3./ Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 2012. évi I. félévi munkaterve. 
 Előadó: Alpolgármester 
4./ Háziorvosi rendelők közműdíjainak és takarítási költségének viseléséről 
 Előadó: Polgármester 
 
 



  

 
KIVONAT 

 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
224/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Algyő nagyközség csatlakozása a 2011. évi Európai Mobilitási Héthez 

 
 
 

HATÁROZAT 
 

 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. június 29.-i ülésén megtárgyalta Herczeg 
József polgármester „Algyő nagyközség csatlakozása a 2011. évi Európai Mobilitási 
Héthez” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 2011. 
szeptember 16-22-e között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási 
Héthez és a nemzetközi Autómentes Naphoz. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a karta aláírására, valamint az 
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház munkatársait a rendezvénysorozat 
megszervezésére és lebonyolítására.  

 

 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
 
1./ Herczeg József polgármester 
2./ Dr. Varga Ildikó jegyző 
3./ Dr. György Antal elnök (Pénzügyi és Humán Bizottság) 
4./ Mészáros Imre vezető-tanácsos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
5./ Bene Zoltán igazgató (Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház) 
6./ Bereczné Lázár Nóra közoktatási, ifjúsági és sportreferens 
7./ Irattár 
 

 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 



  

 
 

KIVONAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2011. június 29-én megtartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
225/2011.(VI.29) Kt. határozat 
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt eseményekről 
 
 
 

HATÁROZAT 
 

 

 

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2011. június 29.-i ülésén megtárgyalta Herczeg 
József polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt 
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 

 
 
 
 
Erről értesül: 
1. Herczeg József polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár Helyben 
 
 
 

 

K.m.f. 
 
 Herczeg József sk.      Dr. Varga Ildikó sk. 
     polgármester       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 

 


