KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános ülésének
jegyzőkönyvéből.
17/2004. (II. 27.) Kt. szám
Tárgy: 2004. február 27.-i testületi ülés napirendjének elfogadása.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség képviselő-testülete elfogadja Dr. Piri József napirendjavaslatát az alábbiak
szerint:
Nyilvános ülés:
1) Az Önkormányzat 2004. évi költségvetése.
2) Egyesített Szociális Intézmény létrehozása.
3) Társadalmi szervezetek 2003. évi beszámolója és 2004. évi támogatási igénye.
4) Támogatási kérelmek elbírálása.
5) Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2003. (II.26.) Kt. rendelet
módosítása.
6) SAPARD program pályázatok előkészítése.
7) Bartók B. u. 62. sz. épület tetőfelújítás támogatás kérelem.
8) Kábeltelevízió stúdió működése.
9) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.
10) Egyebek, bejelentések
Erről értesül:
1. Dr. Piri József polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

Kmf.

Dr. Piri József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános ülésének
jegyzőkönyvéből.
18/2004. (II. 27.) Kt. szám
Tárgy: Társadalmi szervezetek 2003. évi beszámolója és 2004. évi támogatása.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség képviselőtestülete megtárgyalta a társadalmi szervezetek beszámolója és
támogatási igényéről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta.
1) Algyő Nagyközség képviselőtestülete tudomásul veszi és elfogadja a társadalmi
szervezetek 2003. évi munkájáról szóló beszámolókat.
2) A képviselő-testület a támogatás odaítélésére vonatkozó döntését az alábbiak szerint
hozza meg az Önkormányzat 2004. évi költségvetés Társadalmi szervezetek Alap terhére:
Algyői Nyugdíjasklub:
170 e Ft
Ősgyeviek Baráti Köre:
100 e Ft
Algyői Gazdakör
550 e Ft
Faluvédő Egyesület:
340 e Ft
Algyői Nőegylet:
340 e Ft
DINAMIX Ifjúsági Kerekasztal:
110 e Ft
Algyői 4 H Klub
100 e Ft
Magyarországi Montesszori Egyesület:
100 e Ft
Algyői Általános Iskola Alapítvány:
100 e Ft
Boldog Gyermekkor Alapítvány:
100 e Ft
Algyői Kormorán Horgászegyesület:
170 e Ft
Algyői Művészkör:
90 e Ft
Algyői Hagyományőrző Együttes:
80 e Ft
Parlando Énekegyüttes
100 e Ft
Mozgáskorlátozottak Csm.-i Egyesülete
Szeged Városi Csoport
50 e Ft
3) A társadalmi szervezetek részére megállapított támogatások összege 2.500 e Ft
4) A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi- és Adócsoport vezetőjét, a 2004. évi
költségvetésről szóló rendeletben meghatározott elszámolási rend betartására.
2) A képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a támogatások átutalására a 2. pontban felsorolt
szervezetek javára a 2003. évi támogatással történő elszámolást követő 8 napon belül.
Erről értesül:
1) Dr. Piri József polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Valamennyi társadalmi szervezet vezetője
4) Pénzügyi csoport
5) Irattár
Kmf
Dr. Piri József s.k.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó s.k.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános ülésének
jegyzőkönyvéből.
19/2004. (II.27.) Kt. szám
Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény létrehozása.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2004. február 27-én megtartott ülésén megtárgyalta a
Polgármester „Egyesített Szociális Intézmény létrehozása” tárgyú előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:
1./ Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a mellékelt alapító okirat szerint létrehozza az
Egyesített Szociális intézményt, Algyő Piac tér 15. szám alatti székhellyel és Egészségház u.
42. alatti telephellyel, ezzel egyidejűleg a 161/1998. (XII.14.) Kt. határozattal létrehozott Algyő
Nagyközség Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot (törzsszám:
358433203) integrálja a 68/1998 (V.21.) Kt. határozattal létrehozott Idősek Napközi
Otthonához (törzsszám: 358433205) 2004. május 1-jével azzal, hogy a jogutód elnevezése
Egyesített Szociális Intézmény (továbbiakban: intézmény), mindkét eddigi intézmény
vezetőjének vezetői megbízását visszavonja.
2./ Az intézmény létszámát az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló rendelete
határozza meg 13 főben azzal, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat két álláshely
megszüntetésével integrálódik az intézményhez.
A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a létszámcsökkentéssel
érintett munkavállalóknak az önkormányzat költségvetési szerveinél való foglalkoztatásának
lehetőségét.
A vizsgálatot követően annak eredményének megfelelően 2004. május 1. napjáig intézkedjen
a közalkalmazotti létszámból történő csökkentésről, az ehhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
3./ A Képviselőtestület az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot ír ki (2. sz.
melléklet). Az intézményvezető kinevezéséig Jankovicsné Veres Katalint bízza meg az
intézményvezetői feladatok ellátásával.
4./ A Képviselő-testület utasítja a megbízott intézményvezetőt, hogy az alapító okirat alapján
készítse el az integrált intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra.
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés
Felelős: intézményvezető
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy az intézmény alapításával
összefüggő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2004. március 31.
Felelős: Polgármester
6./ A képviselő-testület szükségesnek látja megvizsgálni az Egyesített Szociális Intézmény
végleges elhelyezésének lehetőségét.

Felelős: Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság elnöke
Műszaki csoport vezetője
Határidő: 2004. márciusi testületi ülés
Erről értesítést kap:
1) Dr. Piri József polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Műszaki csoport
4) Községfejlesztési és Üzemeltetési bizottság elnöke
5) Intézményvezetők
6) MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága, Szeged Széchenyi tér
7) Irattár

Kmf

Dr. Piri József sk
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

19/2004. (II.27.) Kt. határozat 1. sz. melléklete

Egyesített Szociális Intézmény
Alapító Okirata
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. tv. 88. §-a, továbbá a
szociális igazgatásokról szóló 1993. évi III. tv., továbbá a gyermekek védelméről szóló
1997. évi XXXI. tv. felhatalmazása alapján Algyő Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete
Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratát
az alábbiak szerint hozza létre:

I.
Intézmény megnevezése: Egyesített Szociális Intézmény
II.
Székhelye: 6750 Algyő, Piac tér 17.
Telephelye: 6750 Algyő Egészségház u. 42.
III.
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:
(KSH által kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati rendje szerinti besorolás
alapján, zárójelben megjelölve a szakfeladatszámokat is)
1. Tevékenységi köre:
Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 85.31 (85318-1)
elhelyezéssel
Tevékenysége:
55.51 (55241-1)
85.32 (85325-7)
( 85323-5)
(85329-1)
(85324-6)
(85322-4)
85.14
(85129-7)
(85191-2)

Szociális ellátás

Munkahelyi étkeztetés
Szociális ellátás elhelyezés nélkül
Családsegítés
Egyéb szociális szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Védőnői Szolgálat
Anya-, gyermek és csecsemővédelem

2. Típusa: szociális intézmény
3. Jogállása: önálló jogi személyiségű költségvetési szerv.

IV.
Alapító szerv neve:
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

V.
Felügyeleti szerve:
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
VI.
Az intézmény feladata:
1. Egészségügyi feladatai körében: védőnői szolgálat, valamint az anya-, gyermek- és
csecsemővédelmi feladatok ellátása 5/1995 (II.8) NM rendelet szerint.
2. Szociális feladatai körében: segítség nyújtása mindazoknak, akik életkoruk, egészségi
állapotuk, vagy valamilyen fogyatékosságuk miatt erre rászorulnak. Az otthonban
elhelyezett időskorúak teljes körű gondozása, ápolása.
Ellátási formák: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, átmeneti
elhelyezés
3. Családsegítés feladatai körében: közreműködik az igénylő családi gondjainak
rendezésében, mentális problémák enyhítésében, életvezetési (nevelési, pszichológiai,
egészségügyi) tanácsokat ad, krízishelyzetben segítő beavatkozást végez.
4. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai körében: a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a gyermekek
fejlődését biztosító támogatásokról tájékoztatás, a gyermek veszélyeztetettségét előidéző
okok feltárása, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése
érdekében tett intézkedések, szükség esetén a gyermek érdekében hatósági beavatkozás
kezdeményezése.

VII.
Gazdálkodási jogkör:
1. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatát tekintve, részben önállóan gazdálkodó, teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
2. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátását külön megállapodásban (2. sz. melléklet)
foglaltak szerint:
Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 6750. Algyő, Kastélykert u. 40.
végzi.

VIII.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
1. Az intézmény vezetője: az intézményvezető, mely állást nyilvános pályázat útján kell
betölteni.
2. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az
önkormányzat jegyzője köteles lefolytatni.

3. A pályázati feltételeket az 1/2000.( I.17.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete, és a Kjt-nek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján a képviselőtestület határozza meg. A
pályázati felhívást a Szociális és Családügyi
Minisztérium és az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség hivatalos lapjában (Szociális és
Munkaügyi Közlöny) közzé kell tenni.
4. Az intézményvezetői megbízást az önkormányzat képviselőtestülete adja. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5. A megbízás öt évre, legfeljebb 10 évre szól.

IX.
Ellátandó vállalkozási tevékenységek köre, mértéke:
1. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

X.
A feladat ellátását szolgáló vagyon:
1. Az intézmény működését szolgáló alapításkori - az alapító okirat jóváhagyásakor meglevő
ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona.
2. Az átadásra kerülő vagyontárgyak jegyzékét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. Az intézmény vezetője a vagyontárgyakért átadás-átvételi jegyzőkönyv (4.sz.melléklet)
alapján felel.

XI.
Vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
1. A vagyon feletti rendelkezési jogosultsága a 3 sz. mellékletben felsorolt, valamint az
intézmény működése során keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapítónak
van.
2. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a tevékenységi körében felsoroltak
ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.

XII.
Az intézmény megszüntetése:
1. Az intézményt a jogszabály által meghatározott esetekben Algyő Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete jogosult megszüntetni.
2. A megszüntetésről megszüntető okiratban kell dönteni.

Záradék
Az Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratát Algyő Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete a 2004. február 27-i testületi ülésén a 19/2004.(II.27.) Kt. sz. határozatával
hagyta jóvá, s egyidejűleg a 172/2003. (IX.26.) sz. és 181/1999. (XI.19.) Kt. sz. határozatát
hatályon kívül helyezte.

Dr. Piri József
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

19/2004. (II.27.) Kt. határozat 2. sz. melléklete

Pályázati felhívás
Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az Egyesített Szociális Intézmény
Intézményvezetői
álláshely betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek:
- felsőfokú szociális alapvégzettség (1/2000. SzCsM rend. 3. mell. szerint)
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (257/2000 Korm. rend 3. §
(3) a.)
- büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- végzettségeket, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket,
- nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a
jogszabályban rögzített bizottság tagjai megismerhessék.
Bérezés:
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:
- a Szociális Közlönyben történő megjelenésétől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje:
- a pályázat benyújtási határidejét követő 30 nap
Az állás betölthető:
A vezetői megbízás időtartama:

2004. május 01.-jétől.
5 év

A pályázatot Algyő nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani
(6750 Algyő, Kastélykert u. 40.).
Érdeklődni a 62/517-517 telefonon lehet.

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Megszüntető Okirata
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 90. § -a alapján Algyő Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot az
alábbiak szerint szünteti meg:
I.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 161/1998. (XII.14.) Kt. határozattal
létrehozott Algyő Nagyközség Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálatot (Algyő, Egészségház u. 42.) (törzsszám: 358433203) megszünteti és
feladatait (szakfeladatszám: 85323-5) az Egyesített Szociális Intézmény veszi át
2004. május 1. napjától a 19/2004. (II.27.) Kt. határozat alapján.

II.

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat jogutódja az Egyesített Szociális
Intézmény (Algyő, Piac tér 17.).

III.

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat megszűnéskori vagyona felett a
jogutód intézmény rendelkezhet.

IV.

A Szolgálat alkalmazottainak foglalkoztatásáról a 19/2004. (II.27.) Kt. határozat
rendelkezik.

Dr. Piri József
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.
20/2004. (II.27.) Kt. szám
Tárgy: Támogatási kérelmek elbírálása.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester
„Támogatási kérelmek elbírálása” tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi
döntést hozza:
A képviselő-testület nem tartja indokoltnak a testületi hatáskörbe tartozó
Egészségügyi és szociális alapban nyilvántartani az egészségügyi jellegű alapítványi
kérelmeket, hanem tudomásul veszi, hogy a szükségesség felmerülésekor a
támogatás Polgármesteri alapból rendezhető.
Erről értesül:
1. Dr. Piri József polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár Helyben

Kmf.

Dr. Piri József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.
21/2004. (II.27.) Kt. szám
Tárgy: Az önkormányzat
kapcsolatos intézkedések.

2004.

évi

költségvetésének

végrehajtásával

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség képviselő-testülete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének
végrehajtásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1) A 6 %-kos bérfejlesztés vonatkozásában az adóbevallások benyújtása (május
31.) követően dönt a testület arról, hogy a bérfejlesztést végrehajtja-e, milyen
módon, és milyen időponttól kezdődően.
2) A díj és adóhátralékok behajtására tegyen a Jegyző intézkedéseket. A bírósági
végrehajtásra történő átadást megelőzően a hátralékosoknak írott felszólítással
és az Algyői Hírmondóban való megjelentetéssel hirdetmény jelenjen meg a
kamat és végrehatási költség nélküli befizetésre határidő kitűzésével.
3) Oktatási-nevelési intézményeknél a gyermeklétszám csökkenésből adódó
létszámcsökkentésről a 2004. májusi ülésen dönt a képviselő-testület.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál történő létszámcsökkentés az
Egyesített Szociális Intézmény létrehozására szolgáló határozat szerint történik.
4) A Faluház és Szabadidőközpont munkálja ki, hogy milyen arányban alakul a
bevétel illetve milyen ráfordítást igényel a bevétel elérése a Szabadidőközpontnál
megvalósuló étkeztetéssel kapcsolatban.
5) A három háziorvos részére 2004. január 1. napjától havi 15.000 Ft/fő megbízási
díj kifizetését határozza meg a képviselő-testület a laborvizsgálati anyagok
levételének díjazásáért.
6) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat elnevezése Felsőoktatási
pályázati Alapként kerüljön a költségvetésbe, és ehhez készüljön szabályzat
egyeztetve a Csm.-i Önkormányzat által létrehozott alap felhasználásának
lehetőségeivel.
7) A Mázsaház fejlesztési igényével kapcsolatban készüljön tervezet a költségekről,
e mellett a GYEVIÉP Kht terjessze a testület elé a díjemelésre vonatkozó
javaslatát.
8) A sporttámogatás összege 17 millió Ft, ebből 1 millió Ft az utánpótlás nevelésre
használható fel, amely összeg felhasználásáról a Közművelődési, Oktatási és
Sportbizottság készítsen előterjesztést a következő testületi ülésre. Az Algyő
Sportjáért Közalapítvány részére meghatározott 1,1 millió Ft-os sporttámogatást
szabadidős rendezvényszervezésre, versenyfeladatok ellátására használható fel.
Szakosztályonkénti támogatás összege:
Labdarúgás
12.000 e Ft
Női labdarúgás:
800 e Ft
Ökölvívás:
250 e Ft

Prímagáz kispályás labdarúgás
20 e Ft
Kajak-kenu
1.300 e Ft
Működési költség
1.300 e Ft
Karate
130 e Ft
Kézilabda
200 e Ft
9) A Polgármesteri Hivatal tűzjelző rendszerének kiépítése költségének vizsgálata,
annak figyelembevételével, hogy a rendszer központi riasztást tegyen lehetővé.
Erről értesül:
1) Dr. Piri József polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Műszaki csoportvezető
4) Ülleiné dr. Udvardy Gizella igazgatási csoportvezető
5) Kovács Erika csoportvezető
6) Németh József GYEVIÉP Kht vezető
7) Lukács László intézményvezető
8) Oktatási-nevelési intézmények vezetői
9) Közművelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke
10) Irattár
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A kivonat hiteléül:
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KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.
22/2004. (II. 27.) Kt. szám
Tárgy: SAPARD program pályázatok előkészítése.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Piri József polgármester 2222/2004. számú „SAPARD program pályázatok előkészítése” tárgyban készült
előterjesztését, és az alábbi döntést hozza:
1./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a következő SAPARD program
pályázatok műszaki terveinek és a pályázati anyagoknak elkészíttetésével
kapcsolatos intézkedések megtételére:
- Egységes településkép kialakítása érdekében közterületek felújítása ( Fő tér,
egész-ségház-, posta-, takarékszövetkezet-, polgármesteri hivatal előtti, valamint a
Kastélykert-Szamóca u. továbbá a Kastélykert-Tűskevár u. és a Kastélykert-Géza u.
kereszteződésénél lévő közterületek, továbbá a Fazekas u-i rendezési terv szerinti
közpark ) és az egyes fő útvonalak fásítása ( 47-es bekötő út, valamint a Bartók B.
utca volt barakktábor felőli része ).
- A település egyes történelmi értékei helyrehozatalának, védelmének keretén
belül a temető felújítása ( belső utak és terek kialakítása , ravatalozó épület bejárati
rész-, harangtorony létesítése, temetőhöz vezető út melletti parkoló és járda
kialakítása ).
Gyalogosforgalmat biztonságossá tevő járdák felújítása ( Buvár-, Géza-,
Fazekas-, Egészségház-, Téglás-, Hóvirág-, Kastélykert-, Vásárhelyi-, Komp utcák
területén ).
2./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Sándorfalva Nagyközség
beruházásában megvalósításra kerülő „Lénia út”
pénzügyi támogatásával
kapcsolatos egyeztetések lefolytatására az Önkormányzat részéről 2004. évre
történő legfeljebb 5,0 millióFt támogatás és a pályázat összeállítási költség
vállalásának figyelembevételével.
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KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.
23/2004. (II. 27.) Kt. szám
Tárgy: Bartók B. u. 62. sz. épület tetőfelújítás támogatás kérelem.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Piri József polgármester
„Bartók B. u. 62. sz épület tetőfelújítás támogatás kérelem.” tárgyban készült
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület nem támogatja a lakóépület tetőfelújítását azzal a kiegészítéssel,
hogy társasházi alapon induló lakáskorszerűsítési pályázatnál az önkormányzat a
társasház megalakításához együttműködését biztosítja.
Erről értesül:
1) Dr. Piri József polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Műszaki csoport
4) Kérelmező
5) Irattár
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Dr. Piri József sk
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KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.
24/2004. (II. 27.) Kt. szám
Tárgy: Kábeltelevízió stúdió működése.
HATÁROZAT
Algyő
Nagyközség
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
alpolgármester
„Kábeltelevízió stúdió működése.” tárgyban készült előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
A képviselő-testület nem támogatja a helyi kábeltelevízió stúdió működését.
Erről értesül:
1) Dr. Piri József polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Műszaki csoport
4) Kérelmező
5) Irattár
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KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2004. február 27. napján megtartott nyilvános
ülésének jegyzőkönyvéből.
25/2004. (II. 27.) Kt. szám
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megvitatta Dr. Piri József polgármester
előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi
döntést hozza:
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről szóló tájékoztatót.
Erről értesül:
1. Dr. Piri József polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár Helyben
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