
KIVONAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. aügüsztüs 16. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

233/2013.(VIII.16.) Kt. határozat 
Tárgy: 2013. augusztus 16-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
 Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété élfőgadja Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
napiréndjavaslata t az ala bbiak szérint: 
 
Nyí lt ü lé s: 

1. A Bőrba la Fü rdő  ő ltő ző jé nék kivitélézé sé ré vőnatkőző  kő zbészérzé si  
    élja ra s érédmé nyé 
    Elő térjésztő :Pőlga rméstér 
2. Ta jha z infrastrüktüra lis féjlészté sé I. ü tém 
    Elő térjésztő :Gyévitür Kft. ü gyvézétő  
3. Batthya néüm Ö küméniküs Egyha zi Alapí tva ny ta mőgata sa 

     Elő térjésztő :Pőlga rméstér 
 

E rtésí té st kap: 

1) Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 

2) Dr. Varga Ildikő  jégyző  

3) Angyal Zsőlt aljégyző  

4) Iratta r  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

K. m. f 
 
 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér aljégyző  
 
 
 

A kivőnat hitélé ü l: 



KIVÖNAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. aügüsztüs 16. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

 
234/2013.(VIII.16.) Kt. határozat 
Tárgy:  A Borbála Fürdő öltözőjének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési 

eljárás eredménye 
 

HATÁROZAT 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. aügüsztüs 16. napja n tartőtt réndkí vü li 
ü lé sé n mégta rgyalta a Pőlga rméstér „A Bőrba la Fü rdő  ő ltő ző jé nék kivitélézé sé ré 
vőnatkőző  kő zbészérzé si élja ra s érédmé nyé” ta rgya ban ké szü lt élő térjészté sé t é s a 
kő vétkéző  hata rőzatőt hőzza: 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a kő zbészérzé si élja ra s kií ra sa t é rvé nyésnék, 

dé érédmé nytélénnék tékinti, mért a béadőtt aja nlatők aja nlati a ra magasabb 
ő sszégü , mint a kő ltsé gvété sbén a bérüha za s mégvalő sí ta sa ra réndélkézé sré a llő  
főrra s ő sszégé. 

2. A Ké pvisélő -téstü lét az 1. pőntban méghata rőzőttak kő vétkézté bén ké ri ü j térvéző i 
kő ltsé gbécslé s élké szí té sé t az é rintétt é pü lét vőnatkőza sa ban. 
Hata ridő :2013. széptémbér 15. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Gyévitür Kft. ü gyvézétő jé t ü j kő zbészérzé si élja ra s 
élő ké szí té sé ré, az ő ltő ző  é pü lét vőnatkőza sa ban, amélybén a pa lya ző k alkalmassa gi 
krité riümai kő ző tt né szérépéljén, hőgy mü kő dé sü k sőra n kivitéléző ké nt ré szt vétték 
fü rdő  é pí té si münka latőkban. A Ké pvisélő -téstü lét ké ri, hőgy a kií ra s félté téléi kő ző tt 
tőva bbra is szérépéljén a kő zhasznü  é pí tmé ny é pí té sé ré vőnatkőző  référéncia. 
Hata ridő :2013. széptémbér 15. 

4. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Gyévitür Kft ü gyvézétő jé t, hőgy a „szaünavila g” 
é pü létré sz lé tésí té sé ré is ké rjén a raja nlatőt. 

5. A Ké pvisélő -téstü lét mégké ri a Gyévitür Kft. kő zbészérzé si szaké rtő jé t, hőgy 
vizsga lja még az éléktrőniküs a rléjté s alkalmaza si léhétő sé géit az Ö nkőrma nyzat é s a 
Gyévitür Kft. a ltal főlytatőtt kő zbészérzé si élja ra sők tékintété bén, é s énnék 
érédmé nyé rő l ta jé kőztassa a Ké pvisélő -téstü létét. 
Hata ridő : 2013. széptémbér 15. 

Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Ö krő s Erika - Gyévitür Kft ü gyvézétő jé 
5. dr. Gé czi Jő zséf kő zbészérzé si szaké rtő  
6. Féjlészté si csőpőrt 
7. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 

8. Iratta r 
K. m. f 

Hérczég Jő zséf sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér aljégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



KIVÖNAT 
 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. aügüsztüs 16. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 

 
235/2013.(VIII.16.) Kt. határozat 
Tárgy:  Tájház infrastrukturális fejlesztés I. ütem 
 

HATÁROZAT 
 
 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a 2013. aügüsztüs 16-a n mégtartőtt ü lé sé n 
mégta rgyalta a Gyévitür Kft „Ta jha z infrastrüktüra lis féjlészté sé 1. ü tém” ta rgyban 
ké szü lt élő térjészté st, é s az ala bbi hata rőzatőt hőzta: 

 
1. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a kő vétkéző  tartalőmmal élfőgadja a Ta jha z 

félü jí ta sa t: 
- a Kőva csmü hély fő lő tti a tétő cséré plé c cséré jé t 270.000.- főrinté rt,  
- a tartő pillé r javí ta si münka latait 50.000.- főrinté rt,  
- csapadé kví z élvézété sé t 100.000.- főrinté rt (kő rnyézétvé délmi 

szaba lyőknak mégfélélő  ví zélvézété si mégőlda ssal) 
- 5db fé szértartő  őszlőp javí ta sa t 150.000.- főrinté rt,  
- fé szér na dfédélés tétő szérkézété nék cséré ppél tő rté nő  fédé sé t bőnta si 

münka latőkkal 460.157.- főrinté rt.  
- kéméncé tü zté r ü jravakőla sa 50.000.- főrinté rt,  
- félü jí tőtt székérék mégva sa rla sa 1.000.000.- főrinté rt,  

A félü jí ta s téljés kő ltsé gé ő sszésén 2.371.799.- főrint. 
2. Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété 2.371.799.- főrintőt bőcsa jt a Gyévitür Kft 

ré szé ré a Ta jha z félü jí ta s kő ltsé géinék fédézé sé ré az A ltala nős Féjlészté si Tartalé k 
Elő ira nyzat térhé ré. 

3. A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a Jégyző t, gőndőskődjőn az 1. pőntban méghata rőzőtt 
ő sszég kő ltsé gvété sbén valő  a tvézété sé rő l. 

 
Errő l é rtésü l: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Gyévitür Kft ü gyvézétő  
5. Pé nzü gyi é s Adő csőpőrt 
6. Iratta r  

K. m. f 
 

Hérczég Jő zséf sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér aljégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 

 



 
KIVONAT 

 
Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lét 2013. aügüsztüs 16. napja n mégtartőtt réndkí vü li 
nyí lt ü lé sé nék jégyző kő nyvé bő l 
 
236/2013.(VIII.16.) Kt. határozat 
Tárgy: BATTHYA NEUM Ö küméniküs Egyha zi Alapí tva ny ta mőgata sa 
 
 

HATÁROZAT 
 

 

Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő téstü lété a 2013. aügüsztüs 16-a n mégtartőtt réndkí vü li  
ké pvisélő -téstü léti ü lé sé n mégta rgyalta Hérczég Jő zséf pőlga rméstér „BATTHYA NEUM 
Ö küméniküs Egyha zi Alapí tva ny ta mőgata sa” ta rgyü  élő térjészté sé t,  é s az ala bbi 
hata rőzatőt hőzza: 
 
1./Algyő  Nagykő zsé g Ké pvisélő -téstü lété a BATTHYA NEUM Ö küméniküs Egyha zi 
Alapí tva ny a ltal mégjélő lt cé l mégvalő sí ta sa t ta mőgatja. 
 
 2./ A Ké pvisélő -téstü lét a ta mőgata s ő sszégé t 600.000,-Ft-ot a kő ltsé gvété s A ltala nős 
Féjlészté si Tartalé k élő ira nyzata térhé ré biztősí tja. 
 
3./ A Ké pvisélő -téstü lét félké ri a jégyző t, hőgy a 2.) pőntban mégjélő lt ő sszégét a 
kő ltsé gvété s mő dősí ta sa na l végyé figyélémbé.  
 
4./ A Ké pvisélő -téstü lét félhatalmazza a pőlga rméstért a méllé klétbén széréplő  
ta mőgata si szérző dé s ala í ra sa ra. 
 
 
Errő l é rtésí té st kap: 
1. Hérczég Jő zséf pőlga rméstér 
2. Dr. Varga Ildikő  jégyző  
3. Angyal Zsőlt aljégyző  
4. Kőva cs Erika pé nzü gyi é s adő csőpőrt vézétő  
5. Savélin Zőlta n plé ba nős, alapí tva nyi élnő k 
6. Iratta r 
 

 
 

K. m. f 
 
 

Hérczég Jő zséf sk. Angyal Zsőlt sk. 

pőlga rméstér aljégyző  

 
A kivőnat hitélé ü l: 



 

T Á M O G A T Á S I  S Z E R Z Ő D É S 

 

amely létrejött egyrészt Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 

40., képviseli: Herczeg József polgármester) mint támogató, másrészről a(z)  

Martonosi Egyházi BATTHYÁNEUM Ökumenikus Alapítvány (adószáma: PIB 

103100326  címe: Szerbia / Kanizsa /BRATSTVA JEDINSTVA 11;  

képviselője (név): Savelin Zoltán plébános, alapítványi elnök, mint támogatott pályázó 

között, a mai napon az Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2013. (III.11.) 

Önkormányzati rendeletének Általános Fejlesztési Tartalék előirányzata terhére 600.000.- Ft, 

azaz hatszázezer forint támogatás felhasználásáról az alábbi feltételekkel. 

 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.11.) Ö.r.-ben a fent 

nevezett részre/ a 236/2013.(VIII.16.) Kt. határozata szerint, az alábbi program 

megvalósítására 600.000.-, azaz hatszázezer forint összegű fejlesztési célú pályázati 

támogatást hagyott jóvá a 2013. évi Költségvetés Általános Fejlesztési Tartalék 

előirányzat terhére, a Magyarkanizsai Egyházi BATTHYÁNEUM Ökumenikus 

Alapítvány által létrehozott idősek otthonának fűtés-hűtés rendszerének befejezésére, 

napkollektorok beszerzésére. 

 

2. A program megnevezése:  

 Magyarkanizsai Egyházi BATTHYÁNEUM Ökumenikus Alapítvány által 

létrehozott idősek otthonának fűtés-hűtés rendszerének befejezésére, 

napkollektorok beszerzésére. 

 A támogatott vállalja, hogy a támogatás fejében a határon túli magyarság, 

valamint magyar nemzetiségű idősek ellátását előnyben részesíti. 

  

A program megvalósításának ideje: 2013. év 

3. A támogató a támogatást a támogatott: CRKVENI FOND BATTHYANEUM  

IBAN kód: RS35355000320011170050  

320011170050 számú bankszámlájára utalja át forintban és egy összegben. Az átváltási 

költség a támogatott számlájáról kerül levonásra. 

4. A támogatás átutalásának határideje: szerződés aláírásától számított 8 napon belül 

5. A támogatott vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél 

megvalósítására fordítja. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott 

támogatást a tervezett cél időpontját követő 30 napon belül köteles visszafizetni a 

támogatónak. 

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást csak az említett dokumentumban 

foglaltaknak megfelelő módon használhatja fel, illetve hogy az azokban foglaltak szerint 

kell elszámolnia. 

7. Támogatott köteles a támogatott program megvalósulásáról az Algyői Közös 

Önkormányzati Hivatalt tájékoztatni, nyomtatott és elektronikus szórólapjain, meghívóin, 

plakátjain Algyő Nagyközség Önkormányzatát támogatóként feltüntetni, ezt a 

beszámolójában igazolni. 

8. Támogatott kijelenti, hogy köztartozásait (vám, központi és helyi adó, illeték) megfizette, 

illetve, hogy köztartozása nincs. Amennyiben Algyő Nagyközség Önkormányzatától a 



2013-ban kapott támogatása meghaladja az 500.000 forint összeget, a támogatott a 

támogatás kiutalása előtt köteles köztartozásainak nemlétéről igazolást benyújtani. 

9. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatási összeg egészét nem fordítja a 

szerződésben meghatározott célra, a fel nem használt összeget köteles visszautalni a 

támogatónak. 

10. A támogatott az igénybe vett támogatásról legkésőbb a költségvetési évet követő hó 31-ig, 

azaz 2014. január 31-ig köteles elszámolni az eredeti számlák, valamint a 

számlaösszesítő benyújtásával Algyő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és 

Adócsoportja felé. Az ellenőrzés után az eredeti számlák és a számlaösszesítő 1 db. eredeti 

példánya a támogatott társadalmi szervezet részére visszajuttatásra kerül. Az elszámolási 

határidőt indokolt esetben a pályázó kérésére a támogató legkésőbb a tárgyévet követő 

március 31-éig meghosszabbíthatja. Ezt a pályázó legkésőbb az elszámolási határidő 

lejártát 30 nappal megelőzően kérelmezheti.  

11. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 9. pontban említett elszámolási 

kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét, az erre 

vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és részére újabb 

támogatás 3 évig nem folyósítható. 

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók.  

 

 

 

Algyő, 2013. augusztus 13. 

 

 

 

 

 

...................................................................... ........................................................................ 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 

Herczeg József  polgármester 

                                                                                                                                                                                                                        

 

BATTHYÁNEUM Ökumenikus Alapítvány 

Savelin Zoltán plébános, alapítványi elnök              

  

 

 


