
KIVONAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. április 4. napján tartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 
 
98/2017. (IV.04.) Kt. határozat 
Tárgy: 2017. április 4. napján tartott testületi ülés napirendjének elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 
Nyílt ülés: 

1. A Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata II. 
Előterjesztők: dr. Bakó Ildikó 
   dr. Gonda János 
   Herczeg József 
   Pongrácz Tamás 
   dr. Roczkó András 

2. Egyebek 
 
Zárt ülés: 

3. Gyevitur Nkft. B-68-as melléfúrásos kút jelenlegi helyzetének tulajdonosi 
véleményezése, állásfoglalásra történő előterjesztése 
Előterjesztő: Szűcs Szabolcs ügyvezető 

4. Iványi László kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

5. Piri László Attila kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt 
Előterjesztő: Jegyző 

6. Kovács Máté kérelme az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. szám alatti bérlakás 
bérletének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Polgármester 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Varga Ildikó jegyző 
3. Irattár 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. április 4. napján tartott soros nyílt ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
99/2017. (IV.04.) Kt. határozat 
Tárgy: A Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. április 4. napján tartott ülésén megtárgyalta 
dr. Bakó Ildikó, dr. Gonda János, Herczeg József, Pongrácz Tamás, dr. Roczkó András „A 
Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata II.” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1) Algyő Nagyközség Képviselő – testülete a 22/2013. (XII.23.) önkormányzati 
rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
 
 R. 2.§ (2) A Képviselő-testület 

 a költségvetési rendeletben rendelkezésére álló keretösszegről dönt. 
 év közben kiegészítheti az addig meghatározott keretösszeget, 

amennyiben erre a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság az 
aktuális pénzügyi helyzet ismeretében javaslatot tesz. 
 

 R. 3.§ (1) bekezdésének módosítása a következők szerint: 
„3.§ (1)  
a) E rendelet célja a helyi civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi 
társadalmi szerepvállalásának erősítése, az önkormányzattal való jó 
együttműködés biztosítása. 
b) Az Önkormányzat elismeri és támogatja a helyi civil szervezetek helyi 
közéletre gyakorolt hatását, az önkormányzati feladatok megvalósítása 
érdekében végzett tevékenységet. Támogatja a polgárok közéletbe való 
bevonását, a kulturális, a közművelődési, az oktatás-nevelési, a szociális és 
karitatív tevékenységet, a természeti és épített környezet megóvását, a 
közrend- és vagyonvédelem biztosítása érdekében végzett tevékenységet, a 
sportolás és egészséges életmód, a szórakozás, az esélyegyenlőség, a 
hagyományápolás megteremtése és a rászorulók támogatása érdekében 
végzett tevékenységet.  
Ezen belül: 

 állami és közösségi ünnepek, sport, kulturális, események, 
megemlékezések megrendezésének segítése, 

 a rendezvények színvonalának emelése, 
 helyi egyesületek, intézmények és közösségek kapcsolatának 

erősítése, 
 a testvértelepüléssel kapcsolatos események szervezése, rendezése, 



 minden olyan esemény, amely Algyő Nagyközség hírnevét pozitív 
módon öregbítheti, 

 társadalmi szervezetek és egyesületek részére pályázati önrész 
biztosítása, 

 a nagyközség verseny- és szabadidő-sportjának anyagi segítése,  
 gyermekek táboroztatásának segítése.” 

 
 R. 1 sz. melléklet Pályázati adatlap 10. pont 5. alpont 4. bekezdése: 

• a pályázaton nyert összeggel a támogatott a szerződésben 
megszabott határidőre az Algyői Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Adócsoportján köteles elszámolni számlaösszesítővel, az eredeti számlák 
bemutatásával. Ellenkező esetben a támogatást vissza kell fizetnie, és 3 
évig nem kaphat támogatást Algyő Nagyközség Önkormányzatától. 

 
 R. 3.§ (2) Támogatás csak bejegyzett, bírósági nyilvántartásba vett 

szervezet részére, vagy a pályázó pályázatának megyei szervezet által 
történő támogatásával folyósítható. 
 

2) Algyő Nagyközség Képviselő–testülete felkéri a Jegyzőt az 1. pont szerinti 
módosítások rendeletbe foglalására. 
Határidő: 2017. április havi testületi ülésre 

 
 
 
A határozatról értesül: 

1) Molnár Áron polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Előterjesztők 
4) Irattár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. Dr. Varga Ildikó sk. 
polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


