KIVONAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 16-án tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
301/2012. (VIII.16.) Kt. határozat
Tárgy: 2012. augusztus 16-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester
napirendjavaslatát az alábbiak szerint:
Nyílt ülés
1. Szabadidőközpont konyha-fejlesztés tervezése
Előterjesztő: Polgármester

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

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. augusztus 16-án tartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
302/2012. (VIII.16.) Kt. határozat
Tárgy: Szabadidőközpont konyha-fejlesztés tervezése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2012. augusztus 16. napján tartott testületi
ülésén megtárgyalta Herczeg József polgármester „Szabadidőközpont konyha-fejlesztés
tervezése” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete „A 6750 Algyő, Téglás utca 151. sz. alatti
szabadidőközpont területén meglévő konyhaépület bővítésének, korszerűsítésének
kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése” tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást Kbt. 76.§ (1) bekezdés c), illetve d) pontjai alapján
eredménytelennek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a költségvetés 8. sz. melléklet „Szabadidőközpont 600 adagos
konyha bővítése” előirányzatot „Étterem kialakítása a Szabadidőközpont területén”
előirányzatra módosítja 89.688.975,- Ft összeggel.
3. A Képviselő-testület az alábbi tervezési programot hagyja jóvá:
- 200 adagos konyha kialakítása (jogszabályoknak megfelelő kiszolgáló egységgel),
amely az étteremen keresztül kiszolgálja a szálló, és külső étkező vendégeket is
kulturált körülmények között
- 50 fős étterem, amely egyéb rendezvények megtartására alkalmas legyen,
akadálymentes megközelítéssel és részben fedett teraszon keresztüli
kertkapcsolattal
- Az új konyha és az étterem a meglévő konyha, étkező, irodák, oktatóterem
vizesblokk területét is felhasználva és azok szükség szerinti bővítésével kerüljön
megtervezésre
- A két épületnek (konyha-étterem és szálló) gépészeti helyisége padlástérben
kerüljön elhelyezésre, és a tervezés során vizsgálni kell tetőtér hasznosításának
lehetőségét, ill. annak egy későbbi ütemben történő megvalósítását
- Az étterem és a szálló közti átjárást biztosítani kell a tervezés során
- Tervezni kell az épület környezetbe való illeszkedését, és megközelítését (pl.
parkolók, gazdasági bejárat)
- Tervezés során a szálló épülettel való összhangra is figyelemmel kell lenni, mind
működésben, mind külső megjelenésben
- A testület felkéri a tervezőt, hogy mutassa be elképzeléseit egy, a jelenleginél
nagyobb, megjelenésében igényes, lehetőleg fedett terasz kialakítására
vonatkozóan.

4. A Képviselő-testület kéri a hivatal Fejlesztési csoportját, hogy a megvalósításhoz
szükséges módosított engedélyterveket készíttesse el és azok alapján szerezze be a
jogerős építési engedélyt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megvalósításhoz szükséges
intézkedések megtételére. Kérik a polgármestert, hogy a Szeged-Csanádi
Egyházmegye püspökével folytatott tárgyalásokról folyamatosan tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
6. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye
figyelembe az 2. pontban foglaltakat.

Erről értesítést kap:
1.
2.
3.
4.
5.

Herczeg József polgármester
Dr. Varga Ildikó jegyző
Fejlesztési csoport
Pénzügyi és adó csoport
Irattár
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