KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
1/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
2017. január 19. napján tartott testületi ülés napirendjének
elfogadása
HATÁROZAT
Nyílt ülés:
1. AKTV Kft. 2017. évi üzleti terve
Előterjesztő: AKTV Kft. ügyvezető
2. Gyeviép Nkft. 2017. évi üzleti terve
Előterjesztő: Gyeviép Nkft. ügyvezető
3. Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezető megbízása
Előterjesztő: Polgármester
4. Algyői Faluház és Könyvtár beszámolója és munkaterve
Előterjesztő: Bene Zoltán intézményvezető
5. Az Algyői Faluház és Könyvtár, intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat
elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
6. Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn
Előterjesztő: Polgármester
7. DNy-i lakópark bővítésének közművesítése
Előterjesztő: Polgármester
8. Határ menti turisztikai fejlesztések Csongráddal és Óbecsével
Előterjesztő: Polgármester
9. Határ menti turisztikai fejlesztések Magyarkanizsával
Előterjesztő: Polgármester
10. 2017. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás
Előterjesztő: Polgármester
11. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetése I.
Előterjesztő: Polgármester
12. Algyői napelempark beruházás megvalósulásához pályázat kiírása
Előterjesztő: Polgármester
13. A Búvár u. Téglás utca sarkán a termelői piacon levő ingatlanban 1 darab helyiség
bérbeadása
Előterjesztő: Polgármester
14. Algyő, Búvár u. 9. fszt. 2. szám alatti költségalapú bérlakásra benyújtott
pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
15. Szegedi Vízmű Zrt. 2016. évi Vízügyi Építési Alap elszámolása
Előterjesztő: Polgármester
16. Tájékoztató
az
intézményeken
elhelyezett
napelemes
rendszerek
teljesítményéről
Előterjesztő: Polgármester

17. Az Algyő DNy-i lakóparkban építési telkek értékesítéséről beszámoló
Előterjesztő: Polgármester
18. Tájékoztató a 2016. évi erdőgazdálkodási határozat végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
19. A helyi adókról szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosítása
Előterjesztő: Jegyző
20. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a
Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
Előterjesztő: Polgármester
21. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartások, elszámolások, hátralék
behajtásának ellenőrzéséről
Előterjesztő: Jegyző
22. Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat közbeszerzési
eljárásainak ellenőrzéséről
Előterjesztő: Jegyző
23. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Aljegyző
24. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester
25. Egyebek
Zárt ülés:
26. ARB Classic Kft. pályázata a gazdaságélénkítésről szóló önkormányzati rendelet
keretében támogatott „új munkahelyek létrehozása” című pályázati felhívásra
Előterjesztő: Polgármester
27. Vidács Sándor mezőőr felmentése
Előterjesztő: Polgármester

A határozatról értesül:

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
2/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
AKTV Kft. 2017. évi üzleti terve
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló
testület 2017. január 19. napján tartott ülésén megtárgyalta az ügyvezető 2016. évi
üzleti tervére vonatkozó javaslatát, mely alapján a következő határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az AKTV Kft. 2017. évi üzleti tervét 55 808 000 Ft bevételi
főösszeggel, a 2017. évi működési kiadásokra vonatkozó tervét 43 710 000 Ft kiadási
főösszeggel jóváhagyja,
2. Az értékcsökkenés és az adófizetési kötelezettség elszámolását figyelembe véve az
AKTV Kft. adózás után várható eredményét 5 309 000 Ft összegben határozza meg.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. AKTV Kft. ügyvezető
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
3/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyeviép Nkft. 2017. évi üzleti terve
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép Nkft. tulajdonosi jogait gyakorló
testület, 2017. január 19. napján tartott ülésén megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft.
2017. évi üzleti tervét és az alábbi döntést hozta:
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft 2017. évi üzleti
tervét 224.612.132-Ft várható bevétellel, és 217.620.132,- Ft várható kiadással
elfogadja.
2) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati működési támogatás összegét
121.040.132,- Ft-ban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó
10.000.000 Ft összeget állapít meg.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Gyeviép Nkft. ügyvezető
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
4/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai NKft. ügyvezető megbízása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai
NKft. ügyvezető megbízása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testület felkéri a hivatalt, jelen napirendben, a februári
soros Képviselő-testületi ülésre, az alábbiak szerinti „A”, „B” és „C” változatot magában
foglaló határozati javaslattal ellátott előterjesztés elkészítésére:
„A” változat
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Szűcs Szabolcsot kinevezi a Gyevitur Algyői
Vendégház és Turisztikai NKft. ügyvezetőjének, 2017. április 1-től kezdődően
határozatlan időtartamra.
2. A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét 450.000,- Ft/hó összegben és a
Gyevitur NKft. Cafeteria-rendszere szerinti 15.000,- Ft/hó egyéb juttatásban
állapítja meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pont szerinti
tartalommal kötött munkaszerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a cégnyilvántartáson történő átvezetés iránt.
„B” változat
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályáztatás útján kívánja
kinevezni a Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezetőjét.
„C” változat
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Szűcs Szabolcsot bízza meg a Gyevitur Algyői
Vendégház és Turisztikai Kft. ügyvezetői tisztségének ellátására 2017. április 1.
napjától kezdődően 2018. március 31. napjáig.
2. A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét ……………..,- Ft/hó összegben és a
Gyevitur Kft. Cafeteria-rendszere szerinti ………………….,- Ft/hó egyéb juttatásban
állapítja meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2. pont szerinti
tartalommal kötött munkaszerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket a cégnyilvántartáson történő átvezetés iránt.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Horgos Nóra személyügyi előadó
4. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
5/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Faluház és Könyvtár beszámolója és munkaterve
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető az „Algyői Faluház és Könyvtár beszámolója
és munkaterve” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztett
beszámolót és munkatervet.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Bene Zoltán intézményvezető
4. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
6/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Az Algyői Faluház és Könyvtár, intézményvezetői munkakörére kiírt
pályázat elbírálása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján megtartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Az Algyői Faluház és Könyvtár,
intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása” tárgyú előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete kinevezi Bene Zoltánt öt éves, határozott
időtartamra 2017. március 1. napjától kezdődően 2022. február 28. napjáig az Algyői
Faluház és Könyvtár intézményvezetőjének.
2./ Havi illetményét a következők szerint állapítom meg:
garantált illetmény:
garantált illetmény növelő további szakképesítési pótlék
magasabb vezetői pótlék:
munkáltatói döntésen alapuló illetmény:
Összesen:

182.595,- Ft
12.782,- Ft
40.000,- Ft
49.400,- Ft
284.800,- Ft

3./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy tegye meg a kinevezéssel kapcsolatos
további intézkedéseket.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Bene Zoltán intézményvezető
4. Horgos Nóra személyügyi előadó
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
7/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Rotavírus elleni védőoltási program folytatása Algyőn
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Rotavírus elleni védőoltási program
folytatása Algyőn” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza:
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. évben is támogatja a
rotavírus elleni oltási program folytatását és a védőoltás térítésmentesen történő
beadását Algyőn, a 2017. évben születendő, algyői állandó lakcímmel rendelkező
csecsemők esetében.
2.) A Képviselő-testület a 2017. évben várhatóan születendő, állandó algyői lakóhellyel
rendelkező csecsemők mintegy 30 fős létszámára tekintettel a gyermekenként
háromszori 38.000 Ft-os védőoltás költségét figyelembe véve 1.140.000 Ft-os
keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetés Település-egészségügyi feladatok
előirányzata terhére.
3.) A Képviselő-testület felkéri dr. Molnár Máriát, hogy a 2017. évben születendő
csecsemők szüleinek írásbeli nyilatkoztatását követően a rotavírus elleni védőoltási
programot 2017. évben folyamatosan hajtsa végre.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert, hogy a rotavírus
elleni „Rotateq” elnevezésű vakcina beszerzése és a védőoltás beadása, továbbá az
előterjesztésben foglaltak teljesítése érdekében kössön 2018. február 28. napjáig szóló
együttműködési megállapodást az MSD Pharma Hungary Kft-vel, az Euromedic Pharma
Gyógyszernagykereskedelmi Zrt-vel, illetve Dr. Molnár Mária gyermekorvossal.
5.) A Képviselő-testület kéri, hogy a költségvetésben 1.500.000,- forintos keretösszeg
kerüljön elkülönítésre az agyhártyagyulladás elleni védőoltási program elindítására. A
testület felkéri az Egészségügyi Kerekasztalt, hogy tegyen javaslatot a keretösszeg
felhasználásának módozataira.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Dr. Molnár Mária gyermekorvos (dr. Molnár Mária és Társa Bt.)
5. Jankovicsné Veres Katalin szakmai koordinátor
6. Dr. Gonda János JÜH Bizottság elnöke
7. Pénzügyi és Adócsoport
8. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
8/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
DNy-i lakópark bővítésének közművesítése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „DNy-i lakópark bővítésének közművesítése”
tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a teljes bővítés közműterveinek
elkészítésére, az egész terület földfeltöltésére és a bővítés II. üteme szerinti 28
telek (1820-1830, 1832-1842, 1856-1858 és 1864-1866 hrsz.) közműveinek
kivitelezésére forrást különítsen el a 2017. évi költségvetésben 196.350.000,- Ft
összegben.
2. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy
a beérkezett tervek, árazatlan költségvetések beérkezését követő 3 hónapon
belül dolgozza ki a pontos beruházási költségeket.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt megvalósításhoz
szükséges intézkedések megtételére.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
9/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Határ menti turisztikai fejlesztések Csongráddal és Óbecsével
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Határ menti turisztikai fejlesztések Csongráddal és
Óbecsével” tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Interreg-IPA
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA
HUSRB/1602) pályázat - Csongrád vezető partner vonatkozásában a pályázat
benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és
dokumentumok aláírásával, nyilatkozatok megtételével.
2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás
összegét a költségvetésben elkülöníti a Határon átnyúló pályázatok alapja
terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben nem nyer
támogatást a pályázat, úgy a pályázat beadásához felmerült pályázatírás
költéségének 1/3-át vállalja, azaz bruttó 1.058.333,- Ft-ot és a költségvetésben
elkülöníti a Határon átnyúló pályázatok alapja terhére.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
10/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Határ menti turisztikai fejlesztések Magyarkanizsával
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Határ menti turisztikai fejlesztések Magyarkanizsával”
tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Interreg-IPA
Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (InterregIPAHUSRB/1602 pályázat - Magyarkanizsa vezető partner vonatkozásában a
pályázat benyújtásához és végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és
dokumentumok aláírásával, nyilatkozatok megtételével.
2. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás
összegét a költségvetésben elkülöníti a Határon átnyúló pályázatok alapja
terhére.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
11/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
2017. évi cafeteria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén megtárgyalta
Molnár Áron polgármester a „2017. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott
juttatás” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
I.

2017. évi cafeteria juttatás

1.
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére, Algyő Nagyközség Önkormányzat
közalkalmazottainak, és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozóinak részére, valamint Algyő
Nagyközség Önkormányzat közalkalmazotti és Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére cafetériajuttatás bruttó mértékét 200.000.- Ft/fő/év összegben határozza meg 2017. évben.
2.
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata és
Intézmény közalkalmazottai és Mt. hatálya alá tarozó dolgozói, valamint az Algyői Polgármesteri
Hivatal Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére 2017. évre, egyszeri, 2017. júniusban
kifizetendő, 1 havi bruttó bérnek megfelelő keretet biztosít.
3. A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot.
II.

2017. évi egyes meghatározott juttatásnak minősülő juttatás

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és az
Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére, Algyő Nagyközség Önkormányzat közalkalmazottainak,
és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozóinak részére, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat
közalkalmazotti és Mt. hatálya alá tartozó dolgozói számára az egyes meghatározott juttatást
nettó 35.000.,- Ft/fő/hó összegben határozza meg.
2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy kizárólag a
betervezett összeggel gazdálkodhatnak.
3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés készítése során vegye
figyelembe a fenti pontokban foglaltakat.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Intézményvezetők
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Horgos Nóra személyügyi előadó
6. Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

K.m.f.
Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

11/2017. (I.19.) Kt. határozat melléklete
CAFETERIA ÉS EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA
I. A jogosultak köre
A szabályzat hatálya kiterjed az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, Algyői
Polgármesteri Hivatal Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, Algyő Nagyközség Önkormányzat
köztisztviselőire, közalkalmazotti, valamint Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, valamint Algyő
Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó közalkalmazottakra, valamint az Mt.
hatálya alá tartozó dolgozókra (továbbiakban: munkavállalók)
II. Nem jogosult a juttatásokra Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó
közalkalmazott, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozó ha:






a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára);
a fegyelmi büntetés ezzel sújtja;
a 30 napot meghaladó betegség idejére, az első naptól kezdődően;
a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejére, az első naptól kezdődően;
azon időtartam, amelyre illetmény nem jár.

III. Nem jogosult a juttatásokra az Algyői Polgármesteri Hivatal és Algyő Nagyközség
Önkormányzat köztisztviselője, közalkalmazottja, valamint a Mt. hatálya alá tartozó
dolgozója ha:






a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára),
a fegyelmi büntetés ezzel sújtja.
tartós külszolgálaton lévők
30 napot meghaladó távollét idejére, az első naptól kezdődően;
azon időtartam, amelyre illetmény nem jár.

Az a munkavállaló, akire a nyilatkozattétel időpontjában nem teljesülnek a jogosultsági
feltételek, nem választhat.
III. Juttatási keret
1. Béren kívüli juttatások kerete
A munkavállalót megillető cafetéria-juttatás éves kerete bruttó 200.000 forint, mely magába
foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkavállalói terhelő
közterheket is.
2017-ben a kedvezményes juttatás annyit jelent, hogy a munkáltatót az éves cafetéria kereten
belül 34,22 % közteher terheli, amely a következő elemekből tevődik össze: 18% szuperbruttó,
15% SZJA, 14% EHO. 1,18x (0,15+0,14)=34,22 %
A jogosult által kiválasztott juttatások együttes összege nem haladhatja meg a fenti keretet, a
munkavállaló az esetleges túllépés esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik.
A tárgyévben igénybe nem vett keret a tárgyévet követő évre nem vihető át.

2. Egyes meghatározott juttatás kerete
A munkavállaló juttatási kerete bruttó 52.346,--forint/hó, mely magába foglalja az egyes
meghatározott juttatáshoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.
2017-ban az egyes meghatározott juttatások 49,56 % közteher terheli, amely a következő
elemekből tevődik össze: 18% szuperbruttó, majd 15% SZJA, 27% EHO 1,18 x (0,15+0,27) =
49,56%
IV. A jogosultság terjedelme Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, Algyői
Polgármesteri Hivatal Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, Algyő Nagyközség
Önkormányzat köztisztviselőire, közalkalmazotti, valamint Mt. hatálya alá tartozó
dolgozóira, valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó
közalkalmazottakra, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozókra tekintetében.
A munkavállalónak juttatásokról a teljes tárgyévre vonatkozóan kell nyilatkoznia. Amennyiben a
munkaviszony év közben megszűnik, a juttatások időarányos része jár. Amennyiben a
munkavállaló munkaviszonya évközben biztosan megszűnik, a juttatások időarányos részét
igényelheti csak, nyilatkozatát ennek megfelelően kell megtennie.
A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a teljes munkaidőre számított éves
keretösszeg időarányos részére jogosult csak.
Az év közben cafetéria-juttatásra jogosultságot szerző kormánytisztviselő keretösszegét a
jogosultság keletkezésének napján kell megállapítani.
VI. Béren kívüli juttatás keretében nyújtható kedvezményes adózású juttatások:
1. SZÉP-kártya támogatás
1.1. SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás
1.2. SZÉP kártya melegkonyhás étkezés
1.3. SZÉP kártya szabadidő eltöltés
2. Pénzjuttatás

(225.000 forint)
(150.000 forint)
(75.000 forint)
(max.: 100.000.- forint)

1.
SZÉP-kártya támogatás
Béren kívüli juttatásnak minősül, a munkáltató által a SZÉP-kártyára utalt támogatás. A
kapcsolódó Kormányrendelet azonban, leírja, hogy ezt a támogatás három egymástól
elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható:
1.1. Szálláshely-szolgáltatás:
A szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra
felhasználható legfeljebb 225.000,- forint támogatás.
1.2. Vendéglátás szolgáltatás:
Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi
étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható
legfeljebb 150.000,- forint támogatás.
1.3. Szabadidő eltöltését, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás:
Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló,
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75.000,- forint
támogatás.

2. Pénzjuttatás:
Pénzjuttatásnak tekinthető a munkavállalónak közvetlenül átadott készpénz és a munkavállaló
bankszámlájára utalt összeg
IX. Eljárási szabályok
A munkavállaló kitölti a személyügyi ügyintéző által részére eljuttatott Cafeteria nyilatkozatot. A
nyilatkozat táblázatos formában tartalmazza a választáshoz szükséges adatokat, így
 rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg,
 választható juttatások listája, rövid bemutatása,
 felhasználási korlátok stb., valamint
 az egyes juttatási elemek választásához szükséges kiegészítő nyomtatványok.
A Cafeteria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. A Cafeteria nyilatkozatot két
példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy példányt eljuttat a személyügyi
ügyintézőnek, másik példányát megőrzi.
Amennyiben a jogosult olyan juttatást választ, amelyhez további kiegészítő nyomtatvány
kitöltése is szükséges, azt szintén kitölti, kinyomtatja és csatolja a Cafeteria nyilatkozathoz.
Nyilatkozatát elektronikusan is elküldi a személyügyi ügyintézőnek a megadott gyűjtő e-mail
címre.
X. Cafeteria nyilatkozat érvényessége
Amennyiben a munkavállaló a cafetéria nyilatkozat tételére meghatározott határidőt
önhibájából elmulasztja, a munkáltató a munkavállaló részére cafetéria juttatást nem biztosít.
XI. Cafeteria nyilatkozat időközi módosítása
A cafeteria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben,
megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. Az időközi módosítást
a munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet közvetlen felettesének
kell átadnia, aki azt továbbítja a személyügyi ügyintézőnek. A döntésről a személyügyi ügyintéző
írásban tájékoztatja a kérelmezőt.
Jelen Szabályzat 2017. február 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a 15/2016. (I.21.) Kt.
határozat mellékletét képező szabályzat hatályát veszti.

………………………………….
Molnár Áron
polgármester

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
12/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési
tervezet I.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi
költségvetési tervezet I.” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a rendelet előkészítésénél vegye
figyelembe az alábbi módosításokat:
a)
b)
c)
d)
e)

Rotavírus elleni védőoltási program keretösszege:
1.140.000,- Ft
Agyhártyagyulladás elleni védőoltási program keretösszege:
1.500.000,- Ft
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretösszege: 1.800.000,- Ft
Újszülöttek támogatásának keretösszege:
3.000.000,- Ft
a rendelet szöveges részében kerüljön feltüntetésre a polgármesteri illetmény
változása

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. évi költségvetés előterjesztése
2./Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, az 1. pontban foglaltak
alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatok szerinti előirányzatokkal képezze
meg a 2017. évi költségvetési rendeletet.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2017.évi költségvetés előterjesztése

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Intézményvezetők
4. Csoportvezetők
5. Gazdasági társaságok ügyvezetői
6. Pénzügyi és Adócsoport
7. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
13/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői napelempark beruházás megvalósulásához pályázat kiírása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Algyői napelempark beruházás megvalósulásához
pályázat kiírása” tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza.
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a napelempark egyéb
vállalkozás által történő megvalósítását, egyben az Algyő 01250/2. hrsz-ú
területet pályáztatás útján történő értékesítésre jelöli ki, az alábbi feltételekkel:
a. induló ár:
12.000.000,- Ft
b. biztosíték összege:
1.200.000,- Ft
c. benyújtási határidő:
2017. február 8. 10 óra
d. pályázat bontásának időpontja:
2017. február 8. 11 óra
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő 01250/2. hrsz. alatti területre
történő napelempark létesítését az előterjesztés melléklete szerinti pályázati
dokumentáció szerinti kiírás alapján, kívánja megvalósítani.
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
4. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
pályáztatás eredményéről, illetve a teljes projekt megvalósítására vonatkozó
előterjesztést legkésőbb 2017. március havi soros Képviselő-testületi ülésre
terjessze elő.
5. A Képviselő-testület kéri, hogy szakember által, tanulmányterv keretében
kerüljön bemutatásra, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata tudná-e
gazdaságosan megvalósítani és üzemeltetni a napelemparkot.
Határidő: 2017. február havi soros Képviselő-testületi ülés
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

13/2017. (I.19.) Kt. határozat melléklete

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése
Algyő Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 11/2013. (VII. 8.) számú rendelete alapján a következő
pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Algyő Nagyközség Önkormányzata
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Telefonszám: +36 62517517
Fax szám: +36 62517516
2. A pályázat célja: önkormányzati ingatlan és az ingatlanon létesítésre kerülő
napelempark engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának értékesítése.
3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egy fordulós.
4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
Algyő 01250/2 helyrajzi számú ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes. Az
ingatlanra vonatkozóan az Önkormányzat engedélyes és kiviteli szintű
tervdokumentációval rendelkezik napelempark létesítése tárgyban. A létesítésre
vonatkozó tervdokumentáció az értékesítésre kerülő terület adás-vételi szerződésének
részt képezi, a területtel együttesen kerül meghirdetésre.
Az ingatlan induló ára: 12.000.000,- Ft + ÁFA
5. Pályázati biztosíték:
Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 1.200.000,- Ft biztosíték (vételárelőleg) letétbe
helyezésével lehet. A biztosíték összegét Algyő Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat
benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.
Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére
jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként
elhelyezett biztosítékot elveszti.
A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni az
eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.
6. Pályázati feltételek:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
pályázhat, akinek az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig
semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn. Természetes személy
személyazonosító igazolvány bemutatásával, gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi
cégkivonat és aláírási címpéldány bemutatásával, egyéb szervezet pedig a szervezet
közhiteles nyilvántartásba vételéről szóló - 30 napnál nem régebbi - igazolás és aláírási

címpéldány bemutatásával vehet részt a pályázaton. Meghatalmazotti részvétel esetén, a
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
7. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
8. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban
kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő
szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az Algyő 01250/2 hrsz-ú ingatlan
megvételére”
9. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és
összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál - azonos vételármegajánlás esetén - előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben
fizeti meg.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálástól számított 60.
napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak
visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
- pályázó nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati
feltételeket,
- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy semmilyen lejárt esedékességű
tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben
- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár
nagyságáról
(bruttó, egyösszegű, forintban megadott megajánlást kér a kiíró),
- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
- a biztosíték megfizetésének igazolása.
11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2017. február 8. 10:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be
kell érkezniük).
12. A nyilvános bontás ideje, helye:
2017. február 8. 11:00 óra, Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.).

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához az elbírálástól számított 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség
az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. Az ajánlattevő
ajánlatát a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja.
14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
Ludányi Attila, telefonszám: +36 62517517, e-mail cím: ludanyi.attila@algyo.hu.
15. Pályázatok elbírálása, eredményhirdetés:
A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság soros ülésén vizsgálja meg és
javaslata alapján Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és
dönt a pályázati eljárás eredményről vagy eredménytelenségről. Az eredményéről vagy
eredménytelenségéről az Önkormányzat az elbírálást/döntést követő 3 munkanapon
belül írásban tájékoztatja a pályázókat. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által
kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.
16. Egyéb információ:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés előtt az állam elővásárlási jogával
élhet a nyertes pályázó által tett vásárlási feltételekkel azonos feltételekkel. Az
állam nyilatkozattételének jogvesztő határideje: a kézbesítéstől számított 35 nap.
A szerződéskötés feltétele tehát, hogy a Magyar Állam nem él elővásárlási jogával,
vagy a törvényi határidőn belül nem nyilatkozik az elővásárlási jog gyakorlásáról.
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár
indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben
bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának
határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell
zárni a pályázati eljárásból.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi
műszaki és jogi állapotban történik.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt
terhelik.
A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
A pályázati kiírás az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és a honlapján
(www.algyo.hu) kerül meghirdetésre.
Kelt: Algyő, 2017. január 19.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Molnár Áron polgármester s. k.

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
14/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
A Búvár u. Téglás utca sarkán a termelői piacon levő ingatlanban 1
darab helyiség bérbeadása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „A Búvár u. Téglás utca sarkán a termelői piacon levő
ingatlanban 1 darab helyiség bérbeadása” tárgyban készült előterjesztését és a
következő határozatot hozza:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Búvár u. Téglás utca sarkán a termelői
piacon levő ingatlanban lévő 1 darab helyiség lángossütőként történő
bérbeadását pályáztatás útján kívánja megvalósítani.
2. A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a bérbe adandó ingatlanra a
gázszolgáltatás bevezetésre kerüljön.
3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot,
hogy határozza meg a pályázati kiírás feltételeit.
A pályázat kiírásának határideje 2017. január 24. napja.
A pályázat beadásának határideje 2017. február 8. napja.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Karasz István, 6750 Algyő, Szeder u. 6.
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
15/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 2. szám alatti költségalapú bérlakásra
benyújtott pályázatok elbírálása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyő, Búvár u. 9. fszt. 2. szám alatti
költségalapú bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztését és az
alábbi határozatot hozza.
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. fszt. 2. szám alatti, 2
szobás, 55 m2-es, összkomfortos költségalapú bérlakás bérlőjéül:
Hollósi Miklós Algyő, Nagyfai célgazdaság 31. szám alatti lakost jelöli ki,
2017. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időtartamra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a
bérleti szerződést kösse meg.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Hollósi Miklós Algyő, Nagyfai célgazdaság 31.
5. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport
6. Pénzügyi és Adócsoport
7. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
16/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Szegedi Vízmű Zrt. 2016. évi Vízügyi Építési Alap elszámolása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Szegedi Vízmű Zrt. 2016. évi Vízügyi Építési Alap
elszámolása” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. évi Vízügyi Építési Alap
elszámolására vonatkozó beszámolót elfogadja.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
17/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az intézményeken elhelyezett napelemes rendszerek
teljesítményéről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztató az intézményeken elhelyezett napelemes
rendszerek teljesítményéről” tárgyában készült előterjesztését és a következő
határozatot hozza:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület kéri, hogy a tájékoztató egészüljön ki az intézményeken
elhelyezett napelemes rendszerek 2016. évi teljesítményére vonatkozó
adatokkal.
Határidő: 2017. márciusi Képviselő-testületi ülés

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
18/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Az Algyő DNY-i lakóparkban építési telkek értékesítéséről beszámoló
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 21. napján tartott
ülésén megtárgyalta a Polgármester „Az Algyő DNY-i lakóparkban építési telkek
értékesítéséről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület „Az Algyő DNY-i lakóparkban építési telkek értékesítéséről
beszámoló” tárgyú előterjesztést elfogadja.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Dukai Attila műszaki ügyintéző
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

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

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
19/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató a 2016. évi erdőgazdálkodási határozat végrehajtásáról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztató a 2016. évi erdőgazdálkodási határozat
végrehajtásáról” tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. évi erdőgazdálkodási határozat
végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési és
Üzemeltetési csoportot, hogy az erdőterületek vonatkozásában ismételten
keresse meg az alábbi erdőterületek tulajdonosait a vételi ajánlattal:
68/E. (01223/2. hrsz.): területe 9.947 m2, értéke: 1.048.000.- Ft
68/F. (01221/15. hrsz.): területe 40.183 m2, értéke: 4.210.000.- Ft
68/G. (01221/14. hrsz.): területe 9.463 m2, értéke: 1.093.000.- Ft
68/H. (01221/13. hrsz.): területe 27.403 m2, értéke: 2.889.000.- Ft
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési és
Üzemeltetési csoportot erdővásárlási szándékával kapcsolatban keresse meg a
47. számú főút melletti 1930/3. hrsz-ú (a Csárdától a Kőfal utcáig tartó
véderdő), 01771/100. hrsz-ú (a Téglás utcai körforgalomtól a Borbála fürdőig
tartó véderdő) és 01736/61. hrsz-ú 01736/62. hrsz-ú (Bevezető út-új
körforgalom-47.számú főút-lakópark által határolt) egybefüggő erdő és
véderdő besorolású erdőterületek tulajdonosait a területek megvásárlási
szándékával.
A megkeresést megelőzően készüljön értékbecslés a területekre vonatkozóan.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
20/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatalának
helyi
adókkal
kapcsolatos
nyilvántartások, elszámolások, hátralék behajtások ellenőrzéséről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2017. január 19. napján tartott
ülésén megtárgyalta a Jegyző „Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartások,
elszámolások, hátralék behajtások ellenőrzéséről” tárgyú előterjesztését és az abban
leírt megállapításokat elfogadja.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
21/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség
közbeszerzési eljárásainak ellenőrzéséről

Önkormányzat

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2017. január 19. napján tartott
ülésén megtárgyalta a Jegyző „Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség
Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak ellenőrzéséről” tárgyú előterjesztését és az
abban leírt megállapításokat elfogadja.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
22/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. napján tartott ülésén
megtárgyalta Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak
végrehajtásáról 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 Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. január 19. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
23/2017. (I.19.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. január 19. 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 Ildikó jegyző
3. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

