KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
115/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
2019. április 18. napján tartott soros ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend
javaslatát az alábbiak szerint:
Nyílt ülés
1. Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2018/2019. évi
működéséről
Előterjesztő: Intézményvezető
2. Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Polgármester
3. Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Polgármester
4. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének a kitüntető címek, díjak és elismerő
oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2007. (X.03.) Ör.
rendelet módosítása II.
Előterjesztő: Polgármester
5. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.23.)
Ör. módosítása (III.)
Előterjesztő: Polgármester
6. Algyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló, Pénzmaradvány elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
7. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019.(III.01.) Ör. módosítása (I.)
Előterjesztő: Polgármester
8. Beszámoló a 2019. I. negyedévi szociális ellátásokról
Előterjesztő: Polgármester
9. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzésének
éves összefoglaló jelentéséről
Előterjesztő: Jegyző
10. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 kódszámú „Esély otthon az algyői
fiataloknak”című pályázathoz kapcsolódó lakhatási rendelet alkotása
Előterjesztő: Jegyző
11. Gyermektáboroztatási Alap felhasználására érkezett támogatási kérelmek
elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
12. Lehet Könnyebben Egyesület támogatási kérelme Karitatív tevékenységek
alapjából
Előterjesztő: Polgármester

13. Csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, Vállalkozási szerződés 2. számú
módosítása – Vitéz 2002. Bt.
Előterjesztő: Polgármester
14. „Algyő DNy-i lakópark II. üteme szerinti útépítés” tárgyú Vállalkozási szerződés 1.
számú módosítása – Délút Kft
Előterjesztő: Polgármester
15. Rendezési terv módosítása óvoda és bölcsőde építés érdekében II.
Előterjesztő: Polgármester
16. 2019. évi járdafelújítás
Előterjesztő: Polgármester
17. Algyő 01720 hrsz-ú ingatlan bérbe adása
Előterjesztő: Polgármester
18. Algyő 01770/15. hrsz-ú terület „d” alrészlet bérbe adása
Előterjesztő: Polgármester
19. Algyő 1859 hrsz. alatti ingatlan visszavásárlása
Előterjesztő: Polgármester
20. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Aljegyző
21. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester
22. Egyebek
Zárt ülés
23. Algyő 1771/94. hrsz. alatti ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Polgármester
24. Szociális kintlévőségek kezelésének lehetősége II.
Előterjesztő: Jegyző
25. Bálint Sándorné, Algyő, Szamóca u. 15. szám alatti lakos fellebbezése
gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság
elutasítása ügyében
Előterjesztő: Polgármester
26. Bacsó Piroska Jolán, Algyő, Kócsag u. 33. szám alatti lakos fellebbezése
gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság
elutasítása ügyében
Előterjesztő: Polgármester
27. Szűcs Vidor, Algyő, Bartók B. u. 58. 2/6. szám alatti lakos fellebbezése
gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság
elutasítása ügyében
Előterjesztő: Polgármester
28. Szűcs Vidorné, Algyő, Bartók B. u. 58. 2/6. szám alatti lakos fellebbezése
gyógyszerköltséghez nyújtható települési támogatásra való jogosultság
elutasítása ügyében
Előterjesztő: Polgármester
29. Uhercsák Anita kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt
Előterjesztő: Jegyző
30. Tösmagi Lászlóné kérelme lakáscélú önkormányzati támogatás megállapítása
iránt
Előterjesztő: Jegyző

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
116/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde
2018/2019. évi működéséről I.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Beszámoló az Egyesített
Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2018/2019. évi működéséről” tárgyú
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beszámolót az Algyői Egyesített
Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2018/2019. évi működéséről elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri Jankovicsné Veres Katalint, hogy vizsgálja meg az
idősek számára tartott gyógytorna költsége biztosításának további lehetőségeit.
Felelős: Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető
3. A Képviselő-testület kéri, hogy a május havi Algyői Hírmondóban jelenjen meg a
2019. április hónaptól alkalmazott védőnők bemutatkozása.
Felelős: Angyal Zsolt aljegyző

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
117/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde
2018/2019. évi működéséről II.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető „Beszámoló az Egyesített
Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde 2018/2019. évi működéséről” tárgyú
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
Bóbita Bölcsődében bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozási díjat 2019. évben
sem szándékozik bevezetni.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
118/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Az Algyői Egyesített
módosítása

Szociális

Intézmény

alapító

okiratának

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
alapító okiratának módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete
szerint módosítja az Algyői Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú
mellékletében található.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Angyal Zsolt aljegyző
5. Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető
6. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága
7. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

1. sz. melléklet a 118/2019.(IV.18.) Kt. határozathoz
Okirat száma: 1/2019.

Módosító okirat
Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által 2016.
február 18. napján kiadott, 2/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 118/2019.(IV.18.) Kt. határozatra
figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Algyői Egyesített Szociális Intézmény
Bóbita Bölcsőde

6750 Algyő, Kastélykert utca 15.

2

Algyői Egyesített Szociális Intézmény
Védőnői Szolgálat

6750 Algyő, Egészségház utca. 42.

2. Az alapító okirat 3.1.1. és a 3.2.1. pontjában szereplő „Algyő Nagyközség
Önkormányzat” szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül:
Algyő Nagyközség Önkormányzata
3. Az alapító okirat 4.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.1.3. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, gyermekek napközbeni
ellátása, korai fejlesztés, gondozás
4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása
bentlakás nélkül. Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai.

5. Az alapító okirat 4.4. pontjában a „Gyermekek bölcsődei ellátása” szöveg helyébe a
„Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása”, a „Szociális étkeztetés”
szöveg helyébe a „Szociális étkeztetés szociális konyhán” szöveg lép.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Algyő, időbélyegző szerint

P.H.

Molnár Áron
Polgármester

2. sz. melléklet a 118/2019.(IV.18.) Kt. határozathoz
Okirat száma: 2/2019.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Algyői Egyesített
Szociális Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Algyői Egyesített Szociális Intézmény

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6750 Algyő Piac tér 17.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Algyői Egyesített Szociális Intézmény
Bóbita Bölcsőde

6750 Algyő, Kastélykert utca 15.

2

Algyői Egyesített Szociális Intézmény
Védőnői Szolgálat

6750 Algyő, Egészségház utca 42.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.05.01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3.1.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
4.1.1. szociális alapellátás, a szociális étkeztetés, családsegítés és házi segítségnyújtás,
nappali ellátási formák biztosítása
4.1.2. a területi védőnői ellátás, a védőnői szolgálat, valamint az család-, nő-, gyermek- és
csecsemővédelmi feladatok, ifjúság-egészségügyi gondozás ellátása
4.1.3. gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység, gyermekek napközbeni
ellátása, korai fejlesztés, gondozás

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

881000

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
nélkül. Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladat

2

041231

Rövid Időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

5

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

6

102031

Idősek nappali ellátása

7

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

8

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

9

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

10

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

11

107052

Házi segítségnyújtás

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Algyő Nagyközség teljes
közigazgatási területe. Amennyiben az Algyői Egyesített Szociális Intézmény Bóbita
Bölcsődéjébe az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről jelentkezők száma nem éri el
a felvehető maximális gyermeklétszámot, abban az esetben a felvétel történhet más
településről is.

1

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet előírásai
szerint.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény

3

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
119/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján megtartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának
módosítása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jelen határozat 1. számú melléklete szerint
módosítja az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratát.
2. A Képviselő–testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú
mellékletében található.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Ozsváth Lászlóné intézményvezető
6. MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága
7. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

Okirat száma: 3/2019.

1. sz. melléklet a 119/2019.(IV.18.) Kt. határozathoz

Módosító okirat
Az Algyői Szivárvány Óvodának az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által 2019.
február 21. napján kiadott, 2/2019. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21. § (2) bekezdése alapján – a 119/2019.(IV.18.) Kt. határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.3 pontja szereplő „Nkt.” szövegrész helyébe a „2011. évi CXC
törvény” szövegrész kerül.
Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény:
feladatellátási hely megnevezése
1

tagozat megjelölése

Algyői Szivárvány Óvoda székhelyén

maximális gyermek-,
tanulólétszám
255

Jelen módosító okiratot 2019. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Algyő, időbélyegző szerint

P.H.

Molnár Áron
Polgármester

Okirat száma: 4/2019.

2. sz. melléklet a 119/2019.(IV.18.) Kt. határozathoz

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Algyői Szivárvány Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Algyői Szivárvány Óvoda

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 17.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998.07.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda, a gyermek hároméves kortól a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda
a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is, valamint a 2011. évi CXC. törvény 47. §-a alapján a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált nevelését. A költségvetési szerv alaptevékenysége a 2011. évi CXC.
törvény 4. § szerinti óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése. Az intézmény az óvodai nevelést biztosítja a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség teljesítésének megkezdéséig tartó időszakban.
Továbbá az óvodai nevelés keretében biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
számára a pedagógiai feltételeket (személyi és tárgyi), úgymint a látássérült, gyengén látó
gyermekeknek, a hallássérült nagyothalló gyermekeknek, az enyhén értelmi fogyatékos
gyermekeknek, a beszédfogyatékos gyermekeknek. Az intézmény a jogszabályoknak
megfelelően kiemelt figyelmet fordít az óvodába járó hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére integrált kereteken belül, a Montessori
pedagógiai módszer felhasználásával. A nevelési tevékenységen túl az intézmény
gondoskodik az óvodás gyermekek és a munkahelyi étkeztetés szervezett
megvalósításáról.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

6

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

7

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

8

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1

5

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Algyő Nagyközség teljes
közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről
jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermeklétszámot, abban az esetben a
felvétel történhet más településről is.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános
pályázat útján, a Képviselő-testület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet előírásai
szerint.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

munkaviszony

3

megbízási jogviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló gazdasági szervezettel nem
rendelkező önálló költségvetési szerv. A gazdasági feladatokat az Algyői
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja (6750 Algyő, Kastélykert utca 40.) látja
el.

6.2.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény:

feladatellátási hely megnevezése
1

Algyői Szivárvány Óvoda székhelyén

6.3.

1

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám
255

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

6750 Algyő Kastélykert utca 17.
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használati jog

óvoda

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
120/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 18/2007. (X.3.) Ör. a kitüntető
címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló rendelet módosítása II.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testület 18/2007.
(X.3.) Ör. a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló rendelet módosítása II.” tárgyban készült előterjesztését, és a következő
határozatot hozta:
1. Algyő
Nagyközség
Képviselő-testülete
elfogadja
az
előterjesztett
rendeletmódosítást az alábbi módosítással:
 a rendeletmódosítás VIII. fejezetében az „Algyő jó diák sportcsapata”
elnevezés helyett „Az év algyői diák sportcsapata” elnevezés szerepel,
 a rendeletmódosítás VIII. fejezet 1.§ (1) bekezdése helyére az alábbi
szövegrész kerül:
„A Képviselő-testület „Az év algyői diák sportcsapata” elismerő oklevelet
adományozhat annak az általános iskolás vagy középiskolás korú személyekből
álló algyői sportcsapatnak, amelyik kiemelkedően jó sport teljesítményt ért el.”
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pont szerinti módosításokat az
előterjesztett rendeletmódosításon vezesse át, és gondoskodjon annak
kihirdetéséről.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Horgos Nóra személyügyi referens
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
121/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló” tárgyban készült előterjesztését, és a
következő határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolót 5.331.246 eFt halmozódás-mentes bevételi, és 2.484.484 eFt
halmozódás-mentes kiadási főösszeggel hagyja jóvá.
2. A Képviselő-testület a 2018. évi maradvány összegét 2.846.763 eFt-al hagyja jóvá.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének módosításakor 57.492e Ft-ot a Fejlesztési céltartalék sorára-,
1.580.641e Ft-ot fel nem használható, zárolt tartalékként képezzen meg.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
122/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
6/2019.(III.01.) Ör. módosítása (I.)
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 6/2019.(III.01.) Ör. módosítása (I.)” tárgyban készült
előterjesztését, és a következő határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés szerinti
rendeletmódosítást az alábbiak figyelembevételével:
 a Képviselő-testület kéri, hogy történjen meg az óvodabővítés céljára elkülönített
összeg felhasználásának megtárgyalása, konkretizálása,
 a Képviselő-testület kéri a Közbiztonsági Alap felhasználási módjának
pontosítását,
 a Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi Kerekasztalt, hogy a költségvetési
keret várható túllépése miatt tárgyalja át az Algyői Egészséghét, valamint az
Egészségügyi Alap felhasználásának kérdéseit, lehetőségeit.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Jankovicsné Veres Katalin koordinátor – Egészségügyi Kerekasztal
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
123/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló a 2019. I. negyedévi szociális ellátásokról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18 napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló a 2019. I. negyedévi szociális
ellátásokról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. év I. negyedévi szociális
ellátásokról szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Volford Beáta ügyintéző
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
124/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat
2018. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről” tárgyú előterjesztését, és
az alábbi határozatot hozta:
1.)

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a „Tájékoztató Algyő Nagyközség
Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzésének éves összefoglaló jelentéséről”
szóló belső ellenőrzési jelentésben leírt megállapításokat elfogadja.

2.)

A Képviselő-testület kötelezi a Jegyzőt a belső ellenőrzési jelentésben
megfogalmazott hiányosságok megszüntetésére.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2019. június 30.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht.
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
125/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 kódszámú „Esély otthon az algyői
fiataloknak” című pályázathoz kapcsolódó lakhatási rendelet
alkotása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta dr. Varga Ákos jegyző „Az EFOP-1.2.11-16-2017-00045 kódszámú „Esély
otthon az algyői fiataloknak” című pályázathoz kapcsolódó lakhatási rendelet alkotása”
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1.)

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az „Esély Otthon az algyői fiataloknak"
lakhatási támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet (továbbiakban:
Rendelet) az alábbi módosításokkal fogadja el:
 A Rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul:
5.§ Az „Esély Otthon az algyői fiataloknak" (EFOP-1.2.11-16-2017-00045)
elnevezésű pályázat keretében az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám alatti
ingatlanban 13 lakás került kialakításra.
-

1. lakás nagysága: 47,03 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
2. lakás nagysága: 47,38 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
3. lakás nagysága: 46,73 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
4. lakás nagysága: 47,02 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
5. lakás nagysága: 46,96 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
6. lakás nagysága: 47,02 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
7. lakás nagysága: 47,60 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
8. lakás nagysága: 47,62 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
9. lakás nagysága: 50,01 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 1 fő.
10. lakás nagysága: 52,89 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
11. lakás nagysága: 60,65 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.

-

12. lakás nagysága: 56,47 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.
13. lakás nagysága: 65,05 m2, a Rendelet személyi hatályának megfelelő felnőtt
beköltözők tervezett száma legalább: 2 fő.

 A Rendelet 6.§ (2) bekezdés c. pontja az alábbiak szerint módosul:
„c) aki a projekt keretében megszervezett mentorprogramon (életpálya tervezést
segítő helyi programok), képzésen - ide nem értve az (1) bekezdés d) pontban
meghatározott programot -, részt vesz;”
 A Rendelet 6.§ (2) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
„d) aki foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.”
 A Rendelet 8.§ (7) bekezdésétől számítva, a bekezdések sorszáma - változatlan
szövegezés mellett - két számmal növekszik, az új (7) bekezdés helyére a
következő szövegrész kerül:
„(7) Ha az azonos feltételek mellett pályázó, előnnyel nem rendelkező pályázók
száma meghaladja a szabad lakások számát, akkor a lakáshoz jutás nyilvánosan
tartott sorsolás útján kerül megállapításra.”
az új (8) bekezdés helyére a következő szövegrész kerül:
„Azon pályázók, akik a (7) bekezdés szerinti sorsolás alkalmával nem jutottak
lakáshoz és a jövőben is fenntartják igényüket, lakás megüresedése esetén előnyt
élveznek a későbbi pályázókkal szemben.
 A rendelet 8.§ eredeti (11) bekezdése törlésre kerül.
2.)

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott
szempontokat a Rendeletbe építse be, és gondoskodjon annak kihirdetéséről.

3.)

A Képviselő-testület a Rendeletben meghatározott szempontok alapján felkéri az
Aljegyzőt a pályázati kiírás elkészítésére, a Humán és Ügyrendi Bizottságot a
pályázati kiírás véleményezésére, valamint a pályázathoz kapcsolódó határnapok
meghatározására.
Felelős: Aljegyző
Határidő: 2019. május havi rendes Humán és Ügyrendi Bizottsági ülés

4.)

A Képviselő-testület az Esély Otthon az algyői fiataloknak" (EFOP-1.2.11-162017-00045) elnevezésű pályázat keretében az Algyő, Kosárfonó utca 16. szám
alatti ingatlanban kialakított lakások közös költségét havi 15.000,- forintban
határozza meg, a kaució mértéke 100.000,- forint.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Humán és Ügyrendi Bizottság elnök
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport, Katona Máté
6. Pénzügyi és Adócsoport
7. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
126/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyermektáboroztatási Alap felhasználására érkezett támogatási
kérelmek elbírálása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Gyermektáboroztatási Alap felhasználására
érkezett támogatási kérelmek elbírálása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot
hozta:
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő valamennyi
gyermektáboroztatási pályázat esetében egységesen, 1.000,- Ft/fő/nap összeggel
támogatja a 18 év alatti, algyői lakcímmel rendelkező gyermekek táboroztatását.
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a támogatási szerződések
előkészítésére, melyek tartalmazzák a támogatás elszámolásának szabályait is.
3./ A Képviselő-testület kéri a támogatási szerződések 1./ pont szerinti támogatási
kerettel történő kifizetését, a támogatási kérelemben foglalt összegektől függetlenül.
4./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
szerződések aláírására.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Pénzügyi és Adócsoport, Juhász Rita
5. Pályázók
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
127/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Lehet Könnyebben Egyesület
tevékenységek Alapjából

támogatási

kérelme

Karitatív

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Lehet Könnyebben Egyesület támogatási
kérelme Karitatív tevékenységek Alapjából” tárgyú előterjesztését, és az alábbi
határozatot hozta:
1./ Algyő Nagyközség Képviselő- testülete 400.000,- Ft támogatásban részesíti a Lehet
Könnyebben Egyesület önkéntességen alapuló segítő munkáját, 2019. január 31.
napjától 2019. június 30. napjáig tartó időszakra, a költségvetés Karitatív tevékenységek
Alapja sorának terhére.
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés
előkészítésére, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait is.
3./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Pénzügyi és Adócsoport, Juhász Rita
5. Lehet Könnyebben Egyesület, Landler Ibolya
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
128/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Csapadékvíz elvezető rendszer felmérése, Vállalkozói szerződés 2.
számú módosítása – Vitéz 2002 Bt.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Csapadékvíz elvezető rendszer felmérése,
Vállalkozói szerződés 2. számú módosítása – Vitéz 2002 Bt.” tárgyú előterjesztését, és az
alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, az „Algyő,
belterületi utcák geodéziai felmérése” tárgyú Vállalkozási szerződés 2. számú
módosítását.
2./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az „Algyő,
belterületi utcák geodéziai felmérése” tárgyú Vállalkozási szerződés 2. számú
módosításának aláírására.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Vitéz 2002 Bt. (6750 Algyő, Könyök utca 8.)
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
129/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
„Algyő DNy-i lakópark II. üteme szerinti útépítés” tárgyú Vállalkozási
szerződés 1. számú módosítása – Délút Kft.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyő DNy-i lakópark II. üteme szerinti
útépítés” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása – Délút Kft.” tárgyú
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét
képező, az „Algyő DNy-i lakópark II. üteme szerinti útépítés” tárgyú Vállalkozási
szerződés 1. számú módosítását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az „Algyő DNy-i lakópark II.
üteme szerinti útépítés” tárgyú Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának
aláírására.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Délút Kft (6750 Algyő, Kastélykert utca 171.)
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
130/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Rendezési terv módosítása óvoda és bölcsőde építés érdekében II.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Rendezési terv módosítása óvoda és bölcsőde
építés érdekében II.” tárgyban készült előterjesztését, és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Algyő 1867, 01291
és 01292 hrsz.-ú területeket, az új óvoda és bölcsőde építési beruházás érdekében, a
biológiai aktivitás érték szinten tartásának biztosításához.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Új-lépték Bt. Balogh Tünde
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
131/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
2019. évi járda felújítás
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „2019. évi járda felújítás” tárgyú
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Gyeviép Nkft-t bízza meg a 2019. évi
Kastélykert utca páratlan – Vásárhelyi utca páros oldali, Komp utcától Vásárhelyi
utca 80. házszámú épület 47-es út felőli végéig tartó járdaszakasz felújításával.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a járdafelújítás elvégzéséhez szükséges
forrást, bruttó 29.569.539,- forintot biztosít a költségvetés Járdafelújítás 2019.
évre (Vásárhelyi u. - Kastélykert u.) sora terhére.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
132/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő 01720 hrsz.-ú ingatlan bérbe adása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő 01720 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása”
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az ALGYŐI OFF-ROAD Club Sportegyesület
(6750 Algyő, Tiszavirág u. 62., képviseletében Kaponyás Zsolt elnök) részére
bérbe adja 2019. május 1-től kezdődően, határozatlan időtartamra, 5.000,- Ft/év
díjért, az Algyő külterület 01720 hrsz-ú, anyagbánya művelési ágú, 6 ha 3933 m2
nagyságú területet, gyakorlópálya céljára.
2) A Képviselő-testület kéri, hogy a bérleti szerződés 7. pontja egészüljön ki a
következő szövegrésszel:
„A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül jogosult felmondani.”
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont alapján kiegészített,
az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás aláírására.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Kaponyás Zsolt elnök
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
133/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő, 01770/15. hrsz-ú terület „d” alrészlet bérbe adása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április hó 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, 01770/15. hrsz-ú terület „d” alrészlet
bérbe adása” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete OLÁH ENDRE 6750 Algyő, Szeder u. 41.
szám alatti lakos részére bérbe adja 2019. május 1-től határozatlan időtartamra,
5.000,- Ft/év díjért, az Algyő külterület 01770/15 hrsz. alatti terület „d”
megjelölésű alrészletét, melynek területe 2 ha 9839 m2, gyakorlópálya céljára.
2. A Képviselő-testület kéri, hogy a bérleti szerződés 7. pontja egészüljön ki a
következő szövegrésszel:
„A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül jogosult felmondani.”
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont alapján kiegészített,
az előterjesztés melléklete szerinti megállapodás aláírására.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Oláh Endre (6750 Algyő, Szeder u. 41.)
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
134/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő 1859 hrsz. alatti ingatlan visszavásárlása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő 1859 hrsz. alatti ingatlan
visszavásárlása” tárgyú előterjesztését, és a következő határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, belterület 1859 hrsz. alatt fekvő,
858 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, volt önkormányzati
tulajdonú ingatlan ½-ed - ½-ed részét visszavásárolja Nyerges Zoltán és Nyerges
Henriett 6724 Szeged, Tópart u. 4. fszt. 1. szám alatti lakosoktól, mindösszesen
6.435.000,- Ft vételárért.
2. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás fedezetét a 2019. évi költségvetés
Ingatlanforgalmazási alapja terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan visszavásárlásával
kapcsolatos adásvételi szerződés aláírására, és felkéri, hogy gondoskodjon az
ingatlan licitáláson történő újbóli értékesítéséről.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Angyal Zsolt, aljegyző
4. Nyerges Zoltán és Nyerges Henriett (6724 Szeged, Tópart u. 4. fszt.1.)
5. dr. Maróthy Kornél ügyvéd
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport
7. Pénzügyi és Adócsoport
8. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
135/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Jelentés a Képviselő–testület határozatainak végrehajtásáról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megvitatta Angyal Zsolt aljegyző „Jelentés a Képviselő-testület határozatainak
végrehajtásáról” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2019. április 18. napján tartott soros, nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
136/2019. (IV.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2019. április 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester előterjesztését az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről, és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

