
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 
1/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: 2004. január 30.-i testületi ülés napirendjének elfogadása. 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség képviselő-testülete elfogadja Dr. Piri József napirendjavaslatát az alábbiak szerint: 
Nyilvános ülés: 
1) Beszámoló a mezőgazdasági termelésről Algyő nagyközségben 2003. évben. 
2) Távhőszolgáltatás díjáról szóló 39/1998. (XII.28.) Önk. sz. rendelet módosítása. 
3) 2004. évi vízterhelési díj alkalmazása. 
4) Intézményi térítési díjak módosítása. 
5) Céljellegű decentralizált támogatás fel nem használt előirányzatáról lemondás. 
6) A 2004. évi étkezési hozzájárulás mértékének változása. 
7) Közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről szóló 19/2001. (XI.4.) Önk. sz. rendelet módosítása. 
8) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények 

meghatározását szolgáló kiemelt célok. 
9) A háziorvosok megállapodásának módosítása. 
10) Oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának vitaanyaga. 
11) Algyő Nagyközség Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási, intézkedési és fejlesztési tervének 

felülvizsgálata. 
12) Algyő Nagyközség Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének 

minőségirányítási programja. 
13) Közművelődési intézmények 2004. évi munkaterve. 
14) Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének vitaanyaga. 
15) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
16) Egyebek, bejelentések. 
Zárt ülés 
17) Algyő Park Kft részére tagi hitel megfizetése. 
Tulajdonosi taggyűlés 
18) Kábeltelevíziós hálózat értékesítése. 
19) GYEVIÉP Kht 2004. évi üzleti terve. 
 
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: 

 

 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
3/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: 2004. február havi lakossági távhőszolgáltatási díjemelés költségei 
egy részének átvállalása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakossági 

távhőszolgáltatási díjemelés március havi bevezetése miatti február havi 
szolgáltatói díjkiesés – számításokkal alátámasztott – 50 %-át az önkormányzat 
átvállalja. 

 
2) A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a fenti rendelkezést a 2004. évi 

költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Prometheus Rt. Szeged 
4) Műszaki csoport 
5) Pénzügyi és adócsoport 
6) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 
 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
4/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: 2004. évi vízterhelési díj alkalmazása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József 22-13/2004. 
számú „2004. évi vízterhelési díj alkalmazása” tárgyú előterjesztését és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
A képviselő-testület a Szegedi Vízmű Rt által készített előterjesztés alapján a 
vízterhelési díj áthárítás elveivel és alkalmazásra kerülő díjak 

- kommunális szennyvíz vízterhelési díja  3,10 Ft/m3  
- ellenőrzött, vizsgált szervek vízterhelési díja  7,70 Ft/m3  
- folyékony hulladék vízterhelési díja         369,10 Ft/m3  

mértékével egyetért. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Pénzügyi és adócsoport 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
5/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Beszámoló a mezőgazdasági termelésről Algyő nagyközségben 2003. 
évben. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete a 2004. január 30.-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Falugazdász „Beszámoló a mezőgazdasági termelésről Algyő 
nagyközségben 2003. évben” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség képviselő-testülete a Falugazdász 2003. évi mezőgazdasági 

termelésről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
2) Szükségesnek tartja a képviselő-testület, hogy az új falugazdász programjával 

mutatkozzon be a testület előtt. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Hajdú Csaba falugazdász 
4) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
6/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Intézményi térítési díjak módosítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete a 2004. január 30.-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Intézményi térítési díjak módosítása” tárgyú előterjesztését 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség képviselő-testülete a Waldorf 2000 Bt működésében lévő 

Horizont Étterem által javasolt 5 %-kos haszonkulcsemelést elfogadja, így a 
haszonkulcs mértéke 2004. szeptember 1.-től 75 %. 

 
2) A képviselő-testület felhatalmazza dr. Piri József polgármestert a megállapodás 

módosítás aláírására. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Waldorf 2000 Bt Horizont Étterem, 6701 Szeged, Mol Rt Pf.: 37. 
4) Pénzügyi és adócsoport 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
7/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Céljellegű decentralizált támogatás fel nem használt előirányzatáról 
lemondás. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 22-
8/2004. számú „Céljellegű decentralizált támogatás fel nem használt előirányzatáról 
lemondás” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A képviselő-testület a 060 003101D támogatási szerződés szerinti, útfelújítások 
tárgyú, 4.990.000.- Ft céljellegű decentralizált támogatás fel nem használt 123.830.- 
Ft összegű előirányzatáról – alacsonyabb költség címen – lemond. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Műszaki csoport 
4) Pénzügyi és adócsoport 
5) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 
 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
8/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: A 2004. évi étkezési hozzájárulás mértékének változása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete megtárgyalta a 2004. évi étkezési 
hozzájárulás mértékének változásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete intézményeinek 2004. évtől étkezési 

hozzájárulásként adómentesen kifizethető összegnek megfelelő keretet biztosít. 
 
2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2004. évi költségvetés 

elkészítésénél az 1. pontban szereplő tételt vegye figyelembe. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Intézményvezetők 
4) Pénzügyi és adócsoport 
5) Személyügyi előadó 
6) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
9/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó 
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok. 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete 2004. január 30.-i ülésén megtárgyalta a 
Jegyző „A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését magalapozó 
teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok” tárgyban készült 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a köztisztviselők 2004. évi munkateljesítmény 
értékelésének alapját képező célokat és kiemelt feladatokat a határozat melléklete 
szerint határozza meg. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Személyügyi előadó 
4) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 



 
KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
10/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: A háziorvosok megállapodásának módosítása. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosok 
megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Piri József polgármestert 

a házi-, házi gyermek-, és fogorvossal kötendő melléklet szerinti megállapodások 
elkészítésére és aláírására. 

 
2) A képviselő-testület megbízza dr. Piri József polgármestert a település lakosainak 

helyben történő laborvizsgálati anyag levételével kapcsolatos szolgáltatás 
értékének felmérésére, illetve az ezzel kapcsolatos díjazás megállapítására, a 
külön megállapodás elkészítésére és aláírására. 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
11/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának vitaanyaga. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2004. január 30.-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának 
vitaanyaga” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a vitaanyagban felmerült kérdésekben az 
alábbi döntést hozza: 

 
1) Algyői Általános Iskola: 

- a német nyelvoktatás maradjon továbbra is a pedagógiai program része, 
- az úszásoktatás az I-II. évfolyamon kötelező, azaz ingyenes, 
- a környezeti nevelés oktatás maradjon a program része, azonban meg kell 

vizsgálni azon lehetőségeket, hogy az önkormányzat adottságaiból kifolyóan 
képezhető-e olyan erdei iskolai oktatási fórum, ahol fogadható más erdei 
iskola is. 

- az emelt szintű testnevelés oktatás maradjon a hosszú távú pedagógiai 
program része. 

 

2) Szivárvány Óvoda: 
A képviselő-testület döntése szerint az óvodai nevelési programot a Montessori 
pedagógia irányelvei alapján kell végrehajtani. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Intézményvezetők 
4) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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

A kivonat hiteléül: 



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
12/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási, 
intézkedési és fejlesztési tervének felülvizsgálata. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete a 2004. január 30.-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzat közoktatási feladat-
ellátási, intézkedési és fejlesztési tervének felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a felülvizsgált közoktatási feladat-ellátási, 
intézkedési és fejlesztési tervet elfogadja. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Intézményvezetők 
4) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 
 
 



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
13/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Algyő Nagyközség Önkormányzata közoktatási intézményrendszere 
működésének minőségirányítási programja. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete a 2004. január 30.-án megtartott ülésén 
megtárgyalta a Jegyző „Algyő Nagyközség Önkormányzata közoktatási 
intézményrendszere működésének minőségirányítási programja.” tárgyú 
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Önkormányzata 
közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programját 
elfogadja. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Intézményvezetők 
4) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
14/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Közművelődési intézmények 2004. évi munkaterve. 
 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség képviselő-testülete a 2004. január 30.-án megtartott ülésén 
megtárgyalta az Alpolgármester „Közművelődési intézmények 2004. évi munkaterve” 
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Faluház és Szabadidőközpont, valamint 

a Könyvtár és Tájház - határozat mellékletét képező - 2004. évre vonatkozó 
munkatervét jóváhagyja azzal, hogy az abban szereplő fejlesztési igények 
szükségességét a 2004. évi költségvetés elfogadásakor tárgyalja. 

 
2) A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 

közművelődési intézmények 2004. évi esemény-naptárát. 
 
 
Erről értesül: 
1) Dr. Piri József polgármester 
2) Dr. Varga Ildikó jegyző 
3) Intézményvezetők 
4) Irattár Helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 
 



KIVONAT 
 

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
15/2004. (I. 30.) Kt. szám 
Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének vitaanyaga. 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének 
vitaanyagát megtárgyalta és az anyagot a költségvetés végleges elkészítésének 
alapjául elfogadja az alábbi szempontok figyelembevételével: 
 
1) A Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság valamint a Pénzügyi bizottság 

sporttámogatásra, bérfejlesztésre és a lakáscélú intervenciós alap mértékére 
vonatkozó észrevételeinek vizsgálata a költségvetés tervezésekor. 

2) Az intézményi működési kiadások a 2003. évi költségvetési előirányzathoz képest 
csak a legindokoltabb dologi kiadásokkal emelkedhetnek. 

3) A költségvetés tervezetet a lehetséges esetleges intézményi racionalizálások 
elvégzésével kell elkészíteni. 

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

Kmf. 
 
 
 
 
 

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

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. január 30. napján megtartott nyilvános 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
16/2004. (I. 30.) Kt. szám 
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 
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9/2004. (I. 30.) Kt.sz. határozat 

melléklete 

 

Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a köztisztviselők 2004. évi 
munkateljesítmény értékelés alapját képző célokat és kiemelt feladatokat a 

következők szerint határozza meg: 
 

I. Átfogó célok: 
 
Az önkormányzat átfogó célkitűzései arra irányulnak, hogy működését az 
elkövetkezendő évben az alábbiak jellemezzék: 
 

- Folyamatosan rendelkezésre álljanak a település helyzetére és annak 
változásaira vonatkozó információk előrejelzések; 

- Teljes körű kép álljon az önkormányzat rendelkezésére az erőforrásokról, 
lehetőségekről, amelyek a döntési mozgásteret befolyásolják; 

- A kialakított koncepciók megvalósítását végrehajtási programok, tervek 
szolgálják, amelyek a szükséges feltételeket is biztosítják; 

- A döntések rövid és hosszú távú hatásainak folyamatos nyomon követése; 
 
Az átfogó célok az önkormányzat teljes körű működésére vonatkozó 
követelményeket határozzák meg, amilyenné a vezetés kívánja alakítani a szervezeti 
és működési viszonyokat. 
 
 
 II. Célfeladatok: 
 
 a.) A helyi gazdaság fejlesztése körében 
 

 kiemelt feladat: a település gazdasági fejlődésének ösztönzése,   
vállalkozásélénkítés és a foglalkoztatási helyzet javítása. 

- A falusi turizmus adta lehetőségek vizsgálata, kapcsolatfelvétel az e 
területen már gyakorlottabb községekkel, esetleg a Falusi Turizmus 
Országos Szövetségéhez. 

- Tovább erősíteni a nemzetközi kapcsolatokat, kulturális programok 
rendezésének lehetőségeinek kutatása. 

- Ki kell használni a gazdaság és a településfejlesztésével kapcsolatos 
hosszú távú koncepciókhoz, tervekhez igazodó központi források 
felhasználásában, illetve az EU-s pályázatokban rejlő lehetőségeket. 

- Készüljön foglalkoztatás-élénkítési terv, amely térjen ki arra, hogy az 
önkormányzat milyen erőforrásokat képes a cél érdekében támogatni. 

- Informatikai együttműködések kezdeményezése a település intézményei, 
vállalkozásai és a lakosság, illetve a polgármesteri hivatal között. 
(Készüljön pályázat a rendelkezésre álló pénzügyi források kiegészítése 
érdekében.) 

 
 b.) A helyi közszolgáltatások és a településműködtetés körében 
 
 kiemelt feladat: a helyi közszolgáltatások körébe tartozó intézmények és 
szolgáltatások színvonalának emelése és a szolgáltatásokat igénybe vevő polgárok 



megelégedettségének javítása, valamint a működtetés eredményességének 
emelése. 
 

 Egészségügy: 
 

- Készüljön a település egészségügyi helyzetének fejlesztése érdekében egy 
középtávú fejlesztési koncepció; 

- A házi-, gyermek-, és fogorvos(ok) megállapodásának felülvizsgálata. 
 

Közművelődés: 
 

- Gondoskodni kell a közművelődési intézmények működtetéséről és 
szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről; 

- Részt kell venni a helyi közművelődési intézményekkel, a hagyományok 
ápolásában, az új típusú kezdeményezésekben, kísérletekben, fejlesztő 
programok kidolgozásában, közreadásában, szellemi műhelyekkel, civil 
szervezettekkel való együttműködésben; 

- Biztosítani kell a településszintű rendezvényeken való minél nagyobb 
részvételt; 

- Részt kell vállalni az ifjúság iskolarendszeren kívüli öntevékeny, 
életminőséget és életesélyeket javító lehetőségek megteremtésében, 
valamint a fiatalok kulturált szabadidő-eltöltéséhez a feltételek 
biztosításában; 

- Gondoskodni kell a Könyvtár és Tájház, illetve Teleház -lehetőség szerinti- 
folyamatos fejlesztéséről.; 

 

Oktatás: 
 

- A település népességmegtartó erejének növelése érdekében javítani kell 
az iskola gyakorlati és technikai feltételein. (Pl.: Informatikai, és más 
pályázatok) 

- Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjainak az 
önkormányzat érdekeivel, valamint a közoktatási törvénnyel összhangban 
történő módosítása; 

 

Szociális igazgatás: 
 

- A lakosság szociális biztonságának megteremtése és megőrzése céljából 
gondoskodni kell az átmeneti segély és étkezés biztosításáról azoknak a 
rászorulóknak a részére, akiknek az élete, testi épsége veszélyeztetett; 

- Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének 
javítása érdekében javítani kell a foglalkoztatás (közmunka, közhasznú 
vagy közcélú munka) szervezését; 

- Gondoskodni kell a rendszeres szociális segélyt kérelmezők bevonásáról 
az önkormányzat (kht.) által szervezett foglalkoztatásba; 

- Javítani kell a családsegítő szolgálat tevékenységének hatékonyságát; 
- Értékelni kell az INO szakmai munkájának eredményességét; 
- Gondoskodni kell a szociális intézményekben (INO, GYEJÓ) foglalkoztatott 

szakemberek tervszerű továbbképzéséről, illetve hogy a szakmai létszám 
jogszabályban rögzítetteknek megfelelő legyen; 

- Készüljön szolgáltatásszervezési koncepció, amelyet az előzőleg 
elkészített szociális térkép alapozzon meg; 

 
 
 



Sport: 
 

- A településen élő polgárok részére biztosítani kell a rendszeres testedzést, 
és javítani kell a helyi közösség sport- és mozgáskultúráját; 

- El kell érni, hogy a testnevelés és a sport helyi rendszere járuljon hozzá a 
lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, 
valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez; 

- A sport részterületeit (óvodai és iskolai testnevelés, versenysport, 
lakossági szabadidősport) kiegyensúlyozottan kell támogatni; 

 

 Környezet és természetvédelem: 
 

- A településen az életminőség környezeti feltételeinek javítása; 
- A lakosság részvételének elősegítése a környezet védelmére irányuló 

tevékenységében, illetve a lakossági kezdeményezések támogatása; 
- A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a 

településfejlesztési koncepcióban és a településfejlesztési tervekben foglalt 
elképzelések várható környezeti hatásainak vizsgálata, értékelése és a 
szükséges környezetvédelmi intézkedések megtétele.(akár 
környezetvédelmi programban, vagy tervben való rögzítéssel); 

- Készüljön hulladékgazdálkodási terv 
 
 c.) A hatósági és közigazgatási (hivatali) ügyintézés körében 
 
 kiemelt feladat: A hivatali ügyintézésben a szolgáltató jelleg erősítése. 
 

- Az ügyfelek hatékonyabb, eredményesebb tájékoztatása és felvilágosítása 
(több fórum, Interneten több információ a közigazgatási szolgáltatásokról); 

- Az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése; 
- Javítani kell az ügyfelekkel való kapcsolatokat (pl.: a lakosság igényeihez 

lehet igazítani az ügyfélfogadás rendjét); 
- Javítani kell a hivatal csoportjai közötti kommunikációt az ügyfelek 

tehermentesítésének céljából (a informatikai hálózat fejlesztése, az Internet 
hatékonyabb kihasználhatóságának biztosítása); 

- A szakmai jártasság és a kapcsolatteremtő kézség szintjének emelése; 
- A köztisztviselők szakmai munkájának színvonalának érdekében 

továbbképzéseken való részvétel; 
 
 d.) A helyi vagyongazdálkodás körében 
 
 kiemelt feladat: Az önkormányzati vagyontárgyak kezelése és 
hasznosítása magasabb színvonalon történjen. 
 

- Biztosítani kell a vagyonhasznosítás rendjét az önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint; 

- Az önkormányzati vagyonkataszter folyamatos karbantartása. 
 
 e.) A helyi pénzügyi-költségvetési gazdálkodás és működés körében 
 
 kiemelt feladat: Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök 
biztosítása és hatékony felhasználása. 
 



- Ki kell alakítani a tervkészítés általános szabályaihoz kapcsolódva a 
költségvetési tervezés menetrendjét. 

- Határidőre be kell nyújtani a költségvetési javaslatot; 
- A helyi adóbeszedés hatékonyságával növekedjenek az önkormányzat 

bevételei; 
- Az ÁSZ vizsgálat által feltárt hiányosságok folyamatos pótlása az 

elfogadott intézkedési terv szerint; 
 
 f.) A helyi humán-erőforrás gazdálkodás körében 
 
 kiemelt feladat: Magasan képzett , feladatát eredményesen ellátó, az 
önkormányzatoz lojális személyi állomány biztosítása és fejlesztése. 
 

- Gondoskodni kell a teljesítményértékeléshez szükséges dokumentumok 
beszerzéséről, illetve határidőre el kell készíteni az egyéni 
teljesítménykövetelmények meghatározását; 

- Hivatali értekezletet kell tartani, ahol valamennyi köztisztviselőt tájékoztatni 
kell a teljesítményértékelés és az ösztönzés közötti összefüggésről; 

- Határidőre el kell készíteni az éves továbbképzési tervet, illetve elő kell 
segíteni, hogy a köztisztviselők minél korábban teljesítsék közigazgatási 
alap-, illetve szakvizsga kötelezettségüket és ehhez megfelelő felkészítési 
időt kell biztosítani; 

- Ki kell alakítani (a Ktv.-ben megjelölt határidőig) a helyi szabadságolási 
ütemtervet és az ehhez kapcsolódó nyilvántartást; 

- A megváltozott jogszabályi rendelkezésekhez igazodóan módosítani kell a 
közszolgálati alapnyilvántartást, és biztosítani kell a vezetéséhez, 
tárolásához szükséges tárgyi feltételeket; 

- Ellenőrizni kell a törvényben meghatározott feltételek szerinti 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését. 

 
 g.) A képviselő-testület működésének körében 
 
 kiemelt feladat: Az önkormányzati szervek, intézmények hatékony 
működtetése, valamint a helyi demokrácia erősítése. 
 

- Biztosítani kell a testület törvényes működésének alapfeltételeit. 
Részletesen ütemezett munkatervet kell kidolgozni a testületi döntések 
meghozatalához, amelynek végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. Ennek érdekében a testületnek határidőre el kell készíteni és a 
testületi tagok részére meg kell küldenie a döntéshozatalhoz szükséges 
dokumentumokat, biztosítania kell hogy a döntéssel érintettek kifejthessék 
véleményüket. 

- Az előterjesztések és a rendeletek, határozatok szövegét úgy kell 
megszerkeszteni, hogy az egyértelmű, világos, a magyar nyelv 
szabályainak megfelelő legyen és szakmai kifejezéseket csak akkor 
tartalmazzon, ha azok nélkül a pontos jogi szabályozás nem oldható meg. 

 
 III. Eseti célok: 
 



Előfordulhatnak olyan feladatok, célok, amelyek esetenként egy meghatározott 
időpontban válnak aktuálissá, teljesítésükhöz komoly közérdek fűződik. Ebben az 
évben az alábbi eseti kiemelt célkitűzések megállapítása indokolt: 
 

- Az EU-s parlamenti választások törvények és sikeres lebonyolítása; 
- A helyi önkormányzati rendeletek folyamatos európai uniós 

jogharmonizációjának befejezése; 
- Az önkormányzat 2004. évi költségvetési gazdálkodásának kiemelt szinten 

történő előkészítése; 
 
 
Algyő, 2004. január 30. 
 
 
 
 
 
 
        Dr. Varga Ildikó  
         jegyző 


