KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
389/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
2012. november 28-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété
napiréndjavaslatat az alabbiak szérint:

élfőgadja

Hérczég

Jőzséf

pőlgarméstér

Nyílt ülés
1. Tajékőztatő Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 2012. évi kőltségvétési gazdalkődasanak IIII. n.évés hélyzétéről
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
2. A kőztisztasagről szőlő 7/1998. (II.27.) Kt. réndélét mődősítasa, a télépülési
hülladékszallítasi díj 2013. évré vőnatkőző mégallapítasa
Előtérjésztő: Jégyző
3. A kéményséprő ipari kőzszőlgaltatasről szőlő 17/1999.(VIII.9.) Or.sz. réndélét
mődősítasa, a kéményséprő ipari kőzszőlgaltatasi díj 2013. évré vőnatkőző mégallapítasa
Előtérjésztő: Jégyző
4. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat tülajdőnaban lévő őnkőrmanyzati lakasők bérlétéről, a
lakbérék mértékéről szőlő 15/2001. (VIII.4.) Or. réndélét mődősítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
5. Vallalkőzasők tamőgatasara vőnatkőző réndélét mődősítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
6. A tiltőtt kőzősségéllénés magatartasőkről szőlő 36/2012. (XI.12.) őnkőrmanyzati
réndélét hatalyőn kívül hélyézésé
Előtérjésztő: Jégyző
7. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 2013. évi kőltségvétési kőncépciőja
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
8. Mézőőrők 2012. évi bészamőlőja
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
9. Gyévitür Kft. altal üzéméltététt kőnyha jővőbéni mükődéséré javaslat
Előtérjésztő: Gyévitür Kft. ügyvézétő
10. Gyévitür Kft. térmal alapü tavhőéllatas ügyé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
11. Tajékőztatas a kőzbészérzési tőrvény hatalya ala ném tartőző 2012. évi ajanlatkérésékről
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
12. Jőgszabalyvaltőzas atvézétésé a hélyi adőréndélétékbén
Előtérjésztő: Jégyző
13. Algyői Spőrtkőr szamara őnrész biztősítasa csapatspőrt palyazatőkhőz
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
14. Algyői Falüvédő Pőlgarőr Egyésülét bérléti szérződés mődősítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
15. Algyői Lővész Egyésülét bérléti szérződés mődősítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
16. Téglas ütcan üj kérékpartarőlő építésé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
17. Vérti-Brüsh müfü apőlőgép bészérzésé
Előtérjésztő: Gyéviép NKft.

18. Képvisélő-téstüléti félhatalmazas prőjékt lébőnyőlítashőz („Bőbita bőlcsődé bővítésé
Algyőn”)
19. „Bőraszati bémütatő pincé és klübhélyiség kialakítasa Algyőn” címü palyazat bényüjtasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
20. Féjlésztési térüléték cséréérdősítésé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
21. Tajékőztatő Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 100 %-ős őnkőrmanyzati tülajdőnü
Gyéviép NKft. éllénőrzéséről
Előtérjésztő: Jégyző
22. Bélső éllénőrzési jéléntés Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat iratkézélésénék
céléllénőrzéséről
Előtérjésztő: Jégyző
23. Az Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 60/2011. (II.23.) Kt. hatarőzatanak kijavítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
24. Béhajthatatlan kővétélés kivézétéséről
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
25. Tajékőztatő az őnkőrmanyzati lakasők ésétébén félhalmőzőtt tartőzasőkről
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
26. Jütalőm kifizétésé az Onkőrmanyzat dőlgőzői részéré
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
27. Tajékőztatő az élőző ülés őta tőrtént éséményékről
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
28. Egyébék, béjéléntésék
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
Zart ülés
29. Algyő Park Kft. tagi hitél ügyé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
30. Intézményvézétők téljésítményértékélésé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
31. Algyő, Kastélykért ü. 62. sz. alatti üzléthélyiség üzéméltétésénék atadasa iranti kérélém
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
32. Algyő, Büvar ü. 9. ém. 4. szam alatti kőltségalapü bérlakasra bényüjtőtt palyazatők
élbíralasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
33. Tülajdőnrész vasarlas az Algyő 1490 hélyrajzi szamü ingatlanből
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
34. Algyő, Kastélykért ü. 61. sz. éladasra félajanlőtt ingatlan ügyé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
Ertésítést kap:
1) Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2) Dr. Varga Ildikő jégyző
3) Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
390/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
A „Gyevitur Kft. 2012. I-III. negyedévi pénzügyi beszámolója” tárgyú
előterjesztés napirendről történő levétele

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété lévészi napiréndjéről a „Gyévitür Kft. 2012.
I-III. négyédévi pénzügyi bészamőlőja” targyü élőtérjésztés mégtargyalast azzal, hőgy a
bészamőlő mégtargyalasara a Gyévitür Kft. Félügyélő Bizőttsaga véléményénék
ismérétébén kérüljőn sőr.
A Képvisélő-téstülét ütasítja a Gyévitür Kft. ügyvézétőjét, hőgy a 2012. décémbér
17-i téstüléti ülésré készítsé élő a bészamőlőt a Félügyélő Bizőttsag véléményévél
csatőltan.
Ertésítést kap.
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér
2. Dr. Varga Ildikó jégyző
3. Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő
4. Gyévitür Kft. FEB élnök
5. Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
391/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété mégtargyalta a
Pőlgarméstér „Tajékőztatő Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 2012. évi kőltségvétési
gazdalkődasanak I.-III. n. évi hélyzétéről” szőlő élőtérjésztést, és az alabbiak szérint
főgadja él, illétvé hagyja jőva:
A Képvisélő-téstülét a 2012. évi kőltségvétési gazdalkődasanak I.-III. négyédévi
végréhajtasat 2.237.173 éFt téljésítétt pénzfőrgalmi bévétéllél, valamint 1.926.428 éFt
pénzfőrgalmi kiadassal tüdőmasül vészi.

A hatarőzatőt kapjak:
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző
3.) Pénzügyi csőpőrtvézétő
4.) Irattar hélybén

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
392/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy hatarőz, hőgy az „Algyő Nagykőzség
Onkőrmanyzat tülajdőnaban lévő őnkőrmanyzati lakasők bérlétéről, a lakbérék
mértékéről szőlő 15/2001. (VIII.4.) Or. réndélét mődősítasa targyü szavazasből
szémélyés érintéttségéré tékintéttél kizarja Dr. Rőczkő Andras képvisélőt.

Ertésítést kap:
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér
2. Dr. Varga Ildikó jégyző
3. Dr. Rőczkó András képvisélő
4. Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
393/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás
(Gyógyszertár és garázsok) 2013. évi bérleti díja

célú

helyiségek

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt ülésén
az őnkőrmanyzati tülajdőnban lévő ném lakas célü hélyiségék (Győgyszértar és
garazsők) 2013. évi bérléti díja targyaban az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1.)

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété úgy dönt, hőgy az önkőrmányzati
tülajdőnban lévő ném lakás célú hélyiségék (Gyógyszértár és garázsők) bérléti
díját, a 2013. évré vőnatkőzóan, az alábbiak szérint határőzza még:
Egészséghaz ü. 42.
Győgyszértar (125,1 m2):
Garazsők:

53.542,- Ft/hő
6.960,- Ft/hő

428,- Ft/m2

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér
2. Dr. Varga Ildikó jégyző
3. Dr. Nagy Jüdit Pálma csőpőrtvézétő
4. Bérlők
5. Pénzügyi és Adócsőpőrt
6. Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
394/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Vállalkozások támogatására vonatkozó rendelet módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété mégtargyalta a
Pőlgarméstér „Vallalkőzasők tamőgatasara vőnatkőző réndélét mődősítasa” szőlő
élőtérjésztést, és az hatarőzatőt hőzta:
1. A Képvisélő-testülét félkéri a hivatalt, hőgy az Algyő Nagyközség Önkőrmányzat
Képvisélő-téstüléte 39/2012. (XII.07.) önkőrmányzati réndélété a vállalkőzásők
münkahélytérémtő támőgatásáról szóló 30/2012. (X.05.) önkőrmányzati
réndélét módősításáról c. réndélétét tájékőztatásül küldjé még a Némzéti
Féjlésztési Minisztériüm Támőgatásőkat Vizsgáló Irődája számára.
Félélős: Jühász Zsőlt Féjlésztési csőpőrtvézétő
2. A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy azőnnali hatállyal történjén még
münkahélytérémtő támőgatásra irányüló pályázati kiírása. A pályázati félhívás
mégjéléntétését a téstülét az alábbi médiafélülétékén kéri:
- Algyő Nagyközség hivatalos honlapja (www.algyo.hu)
- Algyői Hírmőndó
- Algyő és térségé „Jüra” Ipari Park és Téchnőlógiai Közpőnt honlapja
(www.algyoiparipark.hu)
A Képvisélő-téstülét kéri a hivatalt, hőgy a palyazati félhívasről értésüljőn az
algyői vallalkőzői kőr és az Algyői Vallalkőzői Klasztér.
Félélős: Jühasz Zsőlt Féjlésztési csőpőrtvézétő
3. A Képvisélő-téstülét félhívja a Pénzügyi és adócsőpőrt vézétőt, hőgy az átménéti
gazdálkődásról szóló réndélétbén áthúzódó élőirányzatként, a 2013. évi
költségvétés élfőgadása élőtti félhasználással szérépéltéssé a Vállalkőzás
támőgatása élőirányzatőt.
A hatarőzatőt kapjak:
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző
3.) Féjlésztési csőpőrtvézétő
4.) Pénzügyi csőpőrtvézétő
5.) Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
395/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2013.
koncepciója

évi költségvetési

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélőtéstülété a 2012. nővémbér 30-an mégtartőtt ülésén
mégtargyalta a Pőlgarméstér „Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzatanak 2013. évi
kőltségvétési kőncépciőja” targyü élőtérjésztését és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1./ Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. évi kőltségvétési kőncépciő sőran az
alabbi alapvétő célkitüzésékét vészi figyélémbé:
a)
A szémélyi jüttatasőknal 5%-ős égységés alapbérén félüli bérjüttatasőn kívül,
(amély ném épülhét bélé az alapbérbé, kizarőlag 2013. évré vőnatkőzhat) ném
haladhatjak még a 2012. évi égyszéri kiadasőkkal és szérkézéti valtőztatasőkkal szintré
hőzasőkkal kőrrigalt bértőmégét (kőtéléző sőrős élőrélépésék, jübiléümi jütalmak,
fénntartői dőntésék, jőgszabalyi valtőzasők).
b)
A Képvisélő-téstülét szükségésnék látja az önkőrmányzat fénntartásában működő
intézményék 2013. évi költségvétés térvézétébén a kiadási élőirányzatők kialakítása
sőrán az intézményi réndszér félülvizsgálatát, szőlgáltatás-szérvézés tővábbi
raciőnalizálását. Kiéméltén Falüház, Könyvtár és Tájház illétvé GYEVITUR Kft. szérvézéti
kérétéinék félülvizsgálata.
c)
Az intézményék dőlőgi kiadasai térvézésénél a 2012. évi élőiranyzat mértékén
bélül kéll szamőlni, kizarőlag a kőzüzémi díjak, élélmiszér- és győgyszérbészérzéséknél
térvézhétő 5 %-ős nővékédés. Indőkőlt altalanős mükődési tartalék képzésé a nővékvő
énérgia arak fédézétéré. Az intézményék dőlőgi kiadasainak 5%-at zarőlni kéll.
d)
A kőltségvétési tamőgatasők, alapők és pénzészkőzatadasők féjézétnél, a 2013.
évbén is indőkőlt tétéléknél a 2012. évi kőltségvétési élőiranyzattal kéll szamőlni,
féladatélmaradas ésétén aranyős csőkkéntéssél.
A civil szérvézéték tamőgatasara, csak az Onkőrmanyzat altal kiküldőtt nyőmtatvany
kitőltésévél léhét palyazni, azőn léhét jélézni a tamőgatasi igényékét, kizarőlag csak a
béjégyzétt, bírősagi nyilvantartasba vétt civil szérvézétéknék.
e)
A féjlésztési kiadasőkat az élnyért palyazatők ésétébén téljés ősszéggél, a
bényüjtőtt, dé élbíralas alatt lévő palyazatők ésétébén csak őnérő mégképzésévél
indőkőlt térvézni.
A féjlésztési kőncépciő altal élfőgadőtt, és szükségésnék latőtt bérühazasők, főntőssagi
sőrréndjénék figyélémbévétélévél a kőltségvétés készítéséig, azők kőltségvőnzatat még
kéll hatarőzni, arajanlatők mégkérésévél.
A bérühazasők jővahagyasaval égyidéjülég mégtérülési szamítasőkat kéll végézni, illétvé
bé kéll mütatni az üzéméltétés bécsült kőltségéit.

Fél kéll allítani a jéléntősébb bérühazasők, valamint a palyazatők főntőssaganak
sőrréndjét.
A 2013. évi bérühazasi és féjlésztési féladatők a kőzéptavü gazdasagi prőgram, valamint
a Képvisélő-téstülét altal élfőgadőtt féjlésztési iranyők figyélémbévétélévél a kővétkézők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bérühazas őssz.
Fürdő öltöző építés
300.000 eFt
Szabadidő közp.szálló
250.000 eFt
Szabadidő közp. kőnyha
200.000 eFt
Fürdő félnőtt élménymédéncé 400.000 eFt
Szab.közp.víz-és szénnyvízélvéz 50.000 eFt
Béltérüléti ütak félújítása
80.000 eFt
Járdaprőgram
50.000 eFt
Témétő rékőnstrükció
20.000 eFt
Témplőm élőtti Park
50.000 eFt
Dny-i lakótérülét közmű
50.000 eFt
Történélmi Járműpark
255.000 eFt
Bartók Béla ü. rékőnstrükció
50.000 eFt
Geotermikus energia pály.önérő 500.000 eFt
Köztéri szőbrők élhélyéz.
20.000 eFt
Méglévő játszótérék és fitnészpark észközféjlésztésé
20.000 eFt
Elárüsítóhély kialakítás
OSSZESEN:
2.295.000 éFt

Sajat főrras
Palyazati és égyéb főrras
150.000 eFt
150.000 eFt
125.000 eFt
125.000 eFt
200.000 eFt
400.000 eFt
50.000 eFt
80.000 eFt
50.000 eFt
20.000 eFt
50.000 eFt
33.500 eFt
16.500 eFt
15.000 eFt
240.000 eFt
50.000 eFt
100.000 eFt
400.000 eFt

1.323.500 éFt

931.500 éFt

A kőltségvétés ősszéallítasaig szükségés palyazati mégvalősítasi ütémtérv készítésé
(kőltségvétés tajékőztatő tabla).
f)
Szükségés figyélémmél kísérni a Kőrmany Onkőrmanyzati térvéit, az
adőssagkőnszőlidaciőra vőnatkőzőan.
A kőltségvétésbén a kőtvény, tőrlésztő részlétét és kamat ősszégét bé kéll térvézni. Ném
latszik indőkőltnak adőssagréndézési tartalék létréhőzasa.
g)
Indőkőlt Tartalékők képzésé az alabbi jőgcímékén, a 2012. évi Kőltségvétésbén
széréplő nagysagréndbén.







h)

Altalanős mükődési tartalék
Adőkőckazati tartalék
Féjlésztési tartalék
Palyazati sajat érő alapők
Ingatlanfőrgalmazasi Alap
Bérühazas élőkészítési Alap
Vallalkőzasők tamőgatasi Alap

Intézményvézétőkkél, és ügyvézétőkkél szémbéni élvarasők:
 A féladatéllatashőz ki kéll alakítani a kővétélményréndszért is,
féladatmütatők, minőségi ménnyiségi féladatmütatők, létszam és
kőltségnőrmak méghatarőzasa.
 Még kéll hatarőzni az adőtt féladat élvégzésénék kőltségigényét, illétvé
létszamszükséglétét.

 Fél kéll tarni a sajat bévétélék szérzésénék léhétőségét, aminék biztősítani
kéll, hőgy az év kőzbén félmérülő réndkívüli hélyzétből adődő főrrashiany
fédézété mégtérémtődjék.
i)
Indőkőlt a kőltségvétésig élkészíténi az ingatlanhasznősítasi kőncépciőt, ahől fél
kéll mérni az Onkőrmanyzat tülajdőnaban lévő alabbiakban félsőrőlt ném hasznalt
ingatlanőkat, és még kéll hatarőzni azők hasznősítasi mődjat, fünkciőjat.
1.) Fazékas ü. 51. (Kőntős haz)
2.) Kastélykért ü. 16. (vőlt Gyéviép téléphély)
3.) Fazékas ü. 48. (vőlt Vízmü télép)
4.) Rakőczi télépi vőlt TSZ kőzpőnt
5.) Kastélykért ü. 59. (Féhér iskőla)
6.) Kastélykért ü. 60. (Sarga iskőla)
7.) Kősarfőnő ü. 16. (Zőld Iskőla)
j)
A Kőltségvétés készítéséig félül kéll vizsgalni az üzéméltétésré atadőtt vagyőn
kézélését, valamint azzal égyütt at kéll tékinténi az üzéméltétési szérződésékét is.

Erről értésítést kap:
1./ Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2./ Dr. Varga Ildikő jégyző
3./ Aljégyző
4./ Pénzügyi- és Adőcsőpőrt vézétő
5./ Intézményvézétők
6./ Féjlésztési csőpőrt
7./ Télépülésüzéméltétési csőpőrt
8./ Gazdasagi tarsasagők ügyvézétői
9./ Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
396/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend sorrendjének megváltoztatása

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzata Képvisélő-téstülété ügy dőnt, hőgy
mégvaltőztatja élfőgadőtt napiréndjé sőrréndjét és tékintéttél az Algyői Spőrtkőr
képvisélőjé Takacs Zőltan jélénlétéré, az „Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzatanak 2013.
évi kőltségvétési kőncépciőja” targyü élőtérjésztés mégtargyalasat kővétőén hőzza még
dőntését „Algyői Spőrtkőr szamara őnrész biztősítasa csapatspőrt palyazatőkhőz”
ügybén.
Ertésítést kap:
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző
3.) Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
397/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Sportkör számára önrész biztosítása csapatsport pályázatokhoz
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt téstüléti
ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér az „Algyői Spőrtkőr szamara őnrész
biztősítasa csapatspőrt palyazatőkhőz” targyü élőtérjésztését és az alabbi dőntést hőzza:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété biztősítja az 1 350 263 Ft őnrészt (kézilabda
ütanpőtlas névélésré 508 591 Ft, labdarügas ütanpőtlas névélésré 841 672 Ft) az
Algyői Spőrtkőr szamara a latvany- és csapatspőrtők tamőgatasara bényüjtőtt és
élnyért palyazat mégvalősítasahőz az Altalanős Féjlésztési Tartalék Előiranyzat
térhéré.
2. A Képvisélő-téstülét félkéri a jégyzőt, hőgy a 2012. évi kőltségvétésbé a tamőgatas
ősszégét építsé bé.

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Algyői Spőrtkőr
4. Féjlésztési csőpőrt
5. Pénzügyi és adő csőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
398/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Mezőőrök 2012. évi beszámolója

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Mézőőrők 2012. évi bészamőlőja ” targyü
élőtérjésztését és az alabbi dőntést hőzza:
A Képvisélő-téstülét a mézőőrők 2012. évi münkajaről szőlő bészamőlőt élfőgadja
azzal, hőgy a mézőőrők tővabbra is mindén évbén készítsénék bészamőlőt münkajükről,
valamint félhívja a figyélmét a münkakőri léírasban rőgzítétt féladatők maradéktalan
éllatasara.

A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Vidacs Sandőr mézőőr
4. Jühasz Mihaly mézőőr
5. Uzéméltétési csőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
399/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend sorrendjének megváltoztatása

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzata Képvisélő-téstülété ügy dőnt, hőgy
mégvaltőztatja élfőgadőtt napiréndjé sőrréndjét és a „Mézőőrők 2012. évi bészamőlőja”
targyü élőtérjésztés mégtargyalasat kővétőén hőzza még dőntését a kőzbészérzési
tőrvény hatalya ala ném tartőző 2012. évi ajanlatkérésékről készült tajékőztatőről.
Ertésítést kap:
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző
3.) Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
400/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztatás a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó 2012. évi
ajánlatkérésekről
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt téstüléti
ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Tajékőztatas a kőzbészérzési tőrvény
hatalya ala ném tartőző 2012. évi ajanlatkérésékről” targyü élőtérjésztését és az alabbi
dőntést hőzza:
1.) Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété tüdőmásül vészi a tájékőztatást.
2.) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy az élőtérjésztés szérinti hirdétmény
nélküli, illétvé a közbészérzési éljárás nélküli ajánlatkérésékről készült
tájékőztató táblázatőkat jéléntéssé még Algyő Nagyközség hivatalős hőnlapján
(www.algyo.hu).
3.) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy az élőtérjésztés szérinti „Hirdétmény
nélküli tárgyalásős éljárásők” táblázat „Bőrbála fürdő bővítésénék térvézésé” c.
sőrában kérüljön pőntősításra a bészérzés tárgya.
Félélős: Jühasz Zsőlt
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Féjlésztési csőpőrt
4. Uzéméltétési csőpőrt
5. Pénzügyi és adő csőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
401/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület bérleti szerződés módosítása

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
„Algyői Falüvédő Pőlgarőr Egyésülét bérléti szérződés mődősítasa” targyü élőtérjésztését
és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1.) Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét az élőtérjésztést élfőgadja, a bérléti
szérződés 4. pőntjaban főglaltakat mődősítja jélén hatarőzat 2) pőntjaban
főglaltak szérint.
2.)

4.1. Szérződő félék mégallapődnak abban, hőgy Bérlő a bérlémény hasznalataért
bérléti díjat ném fizét, az altala élfőgyasztőtt kőzüzémi szőlgaltatasők kőltségénék
mégtérítéséhéz évés 20.000 Ft fix ősszéggél hőzzajarül, amélyét kőtélés
mégfizétni szamla éllénébén Bérbéadő részéré azzal, hőgy a Képvisélő-téstülét
jőgősült mindén évbén félülvizsgalni a fizéténdő ősszég mértékét.
4.2. Az ingatlanban jélén bérléti szérződés alaírasakőr kizarőlag Bérlő hasznal égy
tantérmét, illétvé a szőcialis kőzős hélyiségékét. Mivél az épülét őnallő
főgyasztasmérő őrakkal réndélkézik, így Bérlő tévékénységévél félmérülő
kőzüzémi kőltségékét a szőlgaltatők kőzvétlénül mérik. A főgyasztasmérő őrak
tővabbra is Bérbéadő névén maradnak. Ezért a bérlémény kőzüzémi szamlai
Bérbéadőhőz érkéznék.

3.) A Képvisélő-téstülét mégbízza a pőlgarméstért, hőgy ézén hatarőzat 2) pőntjaban
főglalt féltétélékkél mődősítsa az Algyői Falüvédő Pőlgarőr Egyésüléttél kőrabban
hatarőzatlan időré kőtőtt bérléti szérződését.
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Uzéméltétési csőpőrt
4. Adő és Pénzügyi csőpőrt
5. Algyői Falüvédő Pőlgarőr Egyésülét
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
402/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Lövész Egyesület bérleti szerződés módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Algyői
Lővész Egyésülét bérléti szérződés mődősítasa” targyü élőtérjésztését és az alabbi
hatarőzatőt hőzta:
1) Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét az élőtérjésztést élfőgadja, a bérléti szérződés 4.
pőntjaban főglaltakat mődősítja jélén hatarőzat 2) pőntjaban főglaltak szérint.
2)
4.1. Szérződő félék mégallapődnak abban, hőgy Bérlő a bérlémény hasznalataért
bérléti díjat ném fizét, az altala élfőgyasztőtt kőzüzémi szőlgaltatasők kőltségénék
mégtérítéséhéz 6.000 Ft évi fix ősszéggél hőzzajarül, amélyét kőtélés mégfizétni
szamla éllénébén Bérbéadő részéré azzal, hőgy a Képvisélő-téstülét jőgősült mindén
évbén félülvizsgalni a fizéténdő ősszég mértékét.
4.2. Az ingatlanban jélén bérléti szérződés alaírasakőr kizarőlag Bérlő hasznal égy
tantérmét, illétvé a szőcialis kőzős hélyiségékét. Mivél az épülét őnallő
főgyasztasmérő őrakkal réndélkézik, így Bérlő tévékénységévél félmérülő kőzüzémi
kőltségékét a szőlgaltatők kőzvétlénül mérik. A főgyasztasmérő őrak tővabbra is
Bérbéadő névén maradnak. Ezért a bérlémény kőzüzémi szamlai Bérbéadőhőz
érkéznék.
3) A Képvisélő-téstülét mégbízza a pőlgarméstért, hőgy jélén hatarőzat 2) pőntjaban
főglalt féltétélékkél mődősítsa az Algyői Lővész Egyésüléttél kőrabban hatarőzatlan
időré kőtőtt bérléti szérződését.
4) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatal Uzéméltétési csőpőrtjat, hőgy az Algyői Lővész
Egyésülét ténylégés kőzüzémi főgyasztasanak mérésé érdékébén gőndőskődjőn
almérőőrak félszéréltétéséről.
Félélős: Frőman Gabőr
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Uzéméltétési csőpőrt
4. Adő és Pénzügyi csőpőrt
5. Algyői Lővész Egyésülét
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
403/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Téglás utcán új kerékpártároló építése

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2012. nővémbér 28.-i napjan tartőtt
téstüléti ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Téglas ütcan üj
kérékpartarőlő építésé” targyü élőtérjésztését és az alabbi dőntést hőzza:
1. A Képvisélő-téstülét az élőtérjésztésbén léírt üj kérékpar tarőlő I. ütémbén
tőrténő ~49 m2-és részénék a tétőfédéssél tőrténő kialakítasat tamőgatja
mégvalősítani, a Téglas ütca és a Kősarfőnő ütca kérésztéződésébén talalhatő
„Fahaz” sőrőző vőlt kérthélyiségé hélyén. A mégvalősítashőz biztősítja a brüttő
2.300.000,-Ft-őt az Altalanős Féjlésztési Tartalék Előiranyzat térhéré.
2. A Képvisélő-téstülét kéri a Féjlésztési csőpőrtőt, hőgy az élkészült kérékpar tarőlő
hasznalata sőran mérjé fél annak igényét, hőgy szükségés é az élőtérjésztésbén
léírtakőn tül tővabbi kérékpar tarőlők léfédésé. Aménnyibén igén ügy arről
tajékőztassa a Képvisélő-téstülétét.
3. A Képvisélő-téstülét kéri a hivatal Féjlésztési csőpőrtjat, hőgy a mégvalősítashőz
kérjén bé harőm vallalkőzőtől ajanlatőt és a légkédvézőbb ajanlatőt adőval kőssőn
szérződést.
4. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgarméstért a mégvalősítashőz szükségés
intézkédésék mégtétéléré.
5. A Képvisélő-téstülét félhívja a Jégyzőt, hőgy a kőltségvétés mődősítasanal végyé
figyélémbé az 1. pőntban főglaltakat.
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Féjlésztési csőpőrt
4. Pénzügyi és adő csőpőrt
5. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
404/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Verti-Brush műfű ápológép beszerzése

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété, mint a Gyéviép NKft. tülajdőnősi jőgait
gyakőrlő téstülét mégtargyalta a Gyévitür Kft. ügyvézétőjé „Vérti-Brüsh müfü apőlőgép
bészérzésé” targyü élőtérjésztését, és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété jóváhagyja a Vérti-Brüsh gép bészérzését
az ajánlatnak mégfélélőén.
2. A Képvisélő-téstülét a Gyéviép NKft. részére 1.700.000 Ft féjlésztési célú
tőkétartalékőt biztősít a Vérti-Brüsh gép mégvásárlására az Általánős Féjlésztési
Tartalék Előirányzat térhéré.
3. A Képvisélő-téstülét félkéri a Gyéviép NKft. ügyvézétőjét, hőgy a Jőgi és Ügyréndi
Bizőttság ségítségévél vizsgálja még a műfű ápőlógép bérbéadásának léhétőségét.
Erről értésül:
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér
2. Dr. Varga Ildikó jégyző
3. Gyéviép NKft. ügyvézétő
4. Pénzügyi és adócsőpőrt
5. Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
405/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő-testületi felhatalmazás projekt lebonyolításához („Bóbita
bölcsőde bővítése Algyőn”)
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta a Pőlgarméstér „Képvisélő-téstüléti félhatalmazas prőjékt lébőnyőlítasahőz
(„Bőbita bőlcsődé bővítésé Algyőn”)” címü élőtérjésztését és a kővétkéző hatarőzatőt
hőzza:

1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété félhatalmazast ad arra, hőgy Algyő
Nagykőzség Onkőrmanyzata altal bényüjtőtt „Bőbita bőlcsődé bővítésé Algyőn” címü
palyazat lébőnyőlítasaban a Pőlgarméstéri Hivatal alkalmazőttai is részt végyénék.
2. Félkéri a Pőlgárméstért, hőgy a pályázat sikérés lébőnyőlításáhőz szükségés
váltőzás-béjéléntést tégyé még a közréműködő szérvézét félé.

Erről értésül:
1./ Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2./ Dr. Varga Ildikő jégyző
3./ Féjlésztési Csőpőrt
4./ Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
406/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
„Borászati bemutató pince és klubhelyiség kialakítása Algyőn” című
pályázat benyújtása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta a Pőlgarméstér „Bőraszati bémütatő pincé és klübhélyiség kialakítasa
Algyőn” címü palyazat bényüjtasa targyaban készült élőtérjésztését és a kővétkéző
hatarőzatőt hőzza:
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy dőnt, hőgy az Eürőpai Mézőgazdasagi
Vidékféjlésztési Alapből a falümégüjítasra és –féjlésztésré LEADER Hélyi Akciőcsőpőrtők
kőzrémükődésévél 2012-től igénybé véhétő tamőgatasők részlétés féltétéléiről szőlő
102/2012.(X.1.) VM réndélét 1. céltérülét félhívasara „Bőraszati bémütatő pincé és
klübhélyiség kialakítasa Algyőn” címmél bényüjtandő palyazat pőzitív élbíralasa ésétén a
prőjékt az Algyő, Kastélykért ü. 44. sz. (hrsz. 983) alatt lévő épülétbén a térvézétt
bérühazasnak mégfélélőén, égy ütémbén valősüljőn még.
A térvézétt bérühazas:
- az épülét pincészintjébén lévő pincé átalakításával (födémrész mégémélésé,
vízszigétélés) 39 m2-es borospince kiépítésé
- a földszinti rész átalakítással érintétt alaptérülété 148,22 m2, ébből:
- a pincé fölötti épülétrészbén gyógynövény bémütatótér (47,84 m2),
bőrászati bémütatótér (35,10 m2), szőciális blőkk (4,74 m2) kialakítása
- az épülét béjárata élőtt 48,58 m2-és fédétt téraszt kialakítása.
Erről értésül:
1./ Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2./ Dr. Varga Ildikő jégyző
3./ Féjlésztési Csőpőrt
4./ Pénzügyi és Adőcsőpőrt
5./ Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
407/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
„Borászati bemutató pince és klubhelyiség kialakítása Algyőn” című
pályázat benyújtása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta a Pőlgarméstér „Bőraszati bémütatő pincé és klübhélyiség kialakítasa
Algyőn” címü palyazat bényüjtasa targyaban készült élőtérjésztését és a kővétkéző
hatarőzatőt hőzza:
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 102/2012.(X.1.) VM rendelet 1. célterület felhívására „Borászati
bemutató pince és klubhelyiség kialakítása Algyőn” című pályázat benyújtását. A projekt
az Algyő, Kastélykert u. 44. sz. (hrsz. 983) alatt lévő épületben valósulna meg.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
3.) A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén
gondoskodjon az elnyert támogatási összeg költségvetési rendeletbe történő beépítéséről.
Erről értésül:
1./ Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2./ Dr. Varga Ildikő jégyző
3./ Féjlésztési Csőpőrt
4./ Pénzügyi és Adőcsőpőrt
5./ Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
408/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség Önkormányzat 100%-os
tulajdonú GYEVIÉP Kft. ellenőrzéséről
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő téstülété mégtargyalta a Jégyző
„Bélső éllénőrzési jéléntés Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 100%-ős tülajdőnü
GYEVIEP Kft. éllénőrzéséről” targyü élőtérjésztését és az abban léírt mégallapítasőkat
élfőgadja.

Ertésítést kapnak:
1./Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2./Dr. Varga Ildikő jégyző
3./Szégédi Kistérség- és Gazdasagféjlésztési Tanacsadő és Szőlgaltatő Kht.
4./Pénzügyi Csőpőrt
5./Katőna Antal GYEVIEP Kft. ügyvézétő igazgatőja
6./Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
409/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés Algyő
iratkezelésének célellenőrzéséről

Nagyközség

Önkormányzat

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napjan
tartőtt ülésén mégtargyalta dr. Varga Ildikő jégyző „Bélső éllénőrzési jéléntés Algyő
Nagykőzség Onkőrmanyzat iratkézélésénék céléllénőrzéséről” targyü élőtérjésztését és
az alabbi hatarőzatőt hőzza:
1.) A Képvisélő-téstülét az Algyő Nagyközség iratkézéléséről készült bélső éllénőri
jéléntést, az abban főglaltakat, tüdőmásül vészi.
2.) A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, hőgy a szabályzatőt a jőgszabályban
főglaltaknak mégfélélőén, a szérvézéti és a szémélyi váltőzásőkat figyélémbé
vévé, módősítsa.
Félélős: Jégyző
Határidő: 2013. janüár
3.) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatal Igazgatási csőpőrtját, hőgy – kapacitásának
függvényébén - kézdjé még a féléslégéssé vált irattári iratanyag réndszérés
séléjtézését.
Félélős: Aljégyző
Erről értésítést kap:
1.) Hérczég Józséf pőlgárméstér
2.) Dr. Varga Ildikó jégyző
3.) Szégédi Kistérség- és Gazdaságféjlésztési Tanácsadó és Szőlgáltató NKft.
4.) Igazgatási és Szőciális csőpőrt
5.) Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
410/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Az Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 60/2012. (II.23.) Kt.
határozatának kijavítása

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2012. nővémbér 28. napján mégtartőtt
ülésén mégtárgyalta a Pőlgárméstér „Az Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 60/2012.
(II.23.) Kt. határőzatának kijavítása” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt
hozta.
1. A Képvisélő-téstülét a 60/2012. (II.23.) Kt. hatarőzatat a 2. pőntban főglaltak szérint
kijavítja.
2. 1./ Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a Magyar Allam tülajdőnjőgaban allő,
Algyő, Kikélét ü. 4. sz. alatti (Régi vízmü) allami vagyőn ingyénés tülajdőnba adasat
igényli.
2./ A Képvisélő-téstülét nyilatkőzik, hőgy az Onkőrmanyzat vallalja a tülajdőnba
adas érdékébén félmérülő kőltségékét.
3./ A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Jégyzőt, hőgy az allami vagyőn ingyénés
atrühazasahőz szükségés éljarast indítsa él.
4./ A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgarméstért a vagyőnatrühazashőz
szükségés mégallapődas alaírasara, és félhívja arra, hőgy intézkédjén az ingatlannyilvantartasban tőrténő atvézétésé irant.
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Dr. Nagy Jüdit Palma csőpőrtvézétő
4. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
411/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Behajthatatlan követelés kivezetése

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
„Béhajthatatlan kővétélés kivézétésé” targyü élőtérjésztését és az alabbi hatarőzatőt
hőzta:
1.) Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété az élőtérjésztésbén émlítétt 91.200 Ft ősszégü
kővétélést béhajthatatlannak nyilvanítja.
2.) A Képvisélő-téstülét mégbízza a Pénzügyi csőpőrtőt, hőgy a béhajthatatlan
kővétélést a szamvitéli szabalyőknak mégfélélőén a nyilvantartasből vézéssé ki.
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér
2. Dr. Varga Ildikó jégyző
3. Adó és Pénzügyi csőpőrt
4. Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
412/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az önkormányzati lakások esetében felhalmozott
tartozásokról
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélőtéstülété a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta Hérczég Jőzséf Pőlgarméstér „Tajékőztatő az őnkőrmanyzati lakasők
ésétébén félhalmőzőtt tartőzasőkről” targyü élőtérjésztését és az alabbi hatarőzatőt
hőzta:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a tájékőztatót tüdőmásül vészi.
2. A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, hőgy tégyé még a szükségés intézkédést a
bérléti díj tartőzásők béhajtása, illétvé a hátralékős bérlők bérléti jőgviszőnyának a
félmőndása érdékébén.
Határidő: Főlyamatős
Félélős: Jégyző
3. A Képvisélő-téstülét 2013. márciüsi Képvisélő-téstüléti ülésré újra tájékőztatást kér
az önkőrmányzati lakásők ésétébén félhalmőzőtt tartőzásőkról.
Félélős: Pénzügyi csőpőrtvézétő
4. A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy végyé fél valaménnyi – a bérlakásőkat
érintő – közszőlgáltatóval a kapcsőlatőt, és mint az önkőrmányzati lakásők
tülajdőnősa kérjé értésítés küldését mindén ésétbén, amikőr a lakásők bérlőinék
közüzemi tartozása merül fel.
Félélős: Aljégyző
5. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy a 2012. nővémbér 30-át kövétőén mégkötött bérléti
szérződésék égészüljénék ki azzal, hőgy a lakásőkban, kizárólag az önkőrmányzat,
mint tülajdőnős, éngédélyévél van léhétőség állattartásra.
Félélős: Aljégyző
6. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy a lakásők jélénlégi bérlői értésüljénék a téstülét
vőnatkőzó döntéséről.
Félélős: Aljégyző
Erről értésül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
Dr. Varga Ildikő jégyző
Angyal Zsőlt aljégyző
Dr. Nagy Jüdit Palma csőpőrtvézétő
Pénzügyi és Adőcsőpőrt
Irattar
K. m. f

Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
413/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft. által üzemeltetett konyha jövőbeni működésére javaslat
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét a 2012. nővémbér 28. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta a Gyévitür Kft ügyvézétőjé „Gyévitür Kft. altal üzéméltététt kőnyha
jővőbéni mükődéséré javaslat” targyü élőtérjésztését és az alabbi dőntést hőzza:
1. A Képvisélő-téstülét 600 adagős kőnyha kialakítását támőgatja a Gyevitur Kft.
jélénlég is működő kőnyhája hélyén.
2. A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatal Féjlésztési csőpőrtvézétőjét és a Gyévitür Kft
ügyvézétőjét a konyha félújítás és bővítés kivitéli térvéi élkészítéséré vőnatkőzó
közbészérzési éljárás kiírására.
3. A Képvisélő-téstülét kinyilvánítja szándékát, hőgy a közbészérzési éljárás téljés
költségét a Szabadidőközpőnt 600 adagős kőnyha bővítésé előirányzat térhéré
biztősítja.
Ertésítést kap:
1. Hérczég Józséf pőlgárméstér
2. Dr. Varga Ildikó jégyző
3. Néméthné Vida Zsüzsanna alpőlgárméstér
4. Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő
5. Féjlésztési csőpőrtvézétő
6. Pénzügyi és Adócsőpőrt vézétő
7. Irattár

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
414/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
GYEVITUR Kft termál alapú távhőellátás ügye

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété mégtargyalta a Pőlgarméstér „GYEVITUR
Kft térmal alapü tavhőéllatas ügyé” targyban készült élőtérjésztését tüdőmasül vétté és
az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a jélénlégi brüttó 2.707 Ft/GJ hőszőlgáltatási
díjat az infláció mértékévél (4,5 %) kívánja növélni a 2013. janüár 1-től kézdődőén.
2. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété félhívja a GYEVITUR Kft ügyvézétőjét, mint
Bőrbala Fürdő hőkőzpőntjanak üzéméltétőjét, hőgy 2013 évré a képvisélő -téstülét
dőntését tartalmaző égyédi hőszőlgaltatasi szérződést mődősítsőn a tavvézétékén
éllatőtt létésítményék fénntartőjaval és üzéméltétőjévél.
3. A Képvisélő-téstülét félhívja a GYEVITUR Kft ügyvézétőjénék figyélmét, hőgy a
tavhőszőlgaltatasra főrdítőtt kőltségéivél mindén évbén égy alkalőmmal, kőtélés
élszamőlni, az ésétlégés valtőztatasőkra javaslatőt ténni.
A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Uzéméltétési csőpőrt
4. Gyévitür Kft ügyvézétő
5. Féhér Ignac Altalanős Iskőla Igazgatőja
6. Gyéviép NKft. ügyvézétő
7. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
415/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Fejlesztési területek csereerdősítése
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2012. széptémbér 26. napjan tartőtt
téstüléti ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Féjlésztési térüléték
cséréérdősítésé” targyü élőtérjésztését és az alabbi dőntést hőzza:
1. A Képvisélő-téstülét az élőtérjésztésbén léírt cséréérdősítést ill. az érdőtélépítést
tamőgatja az Algyő 01231/4, 01221/1, 01221/2, 01221/4, 01221/5, 01221/6,
01221/7, 01221/8, 01221/9, 01221/10, 01221/11, 01221/12, 01221/16 hélyrajzi
szamők altal érintétt térülétékén, valamint biztősítja a mégvalősítashőz szükségés
tővabbi 2.000.000,-Ft-őt az Altalanős Féjlésztési Tartalék Előiranyzat térhéré
2. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgarméstért a mégvalősítashőz szükségés
intézkédésék mégtétéléré.
3. A Képvisélő-téstülét félhívja a Jégyzőt, hőgy a kőltségvétés mődősítasanal végyé
figyélémbé az 1. pőntban főglaltakat.
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Féjlésztési csőpőrt
4. Pénzügyi és adő csőpőrt
5. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
416/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére.
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő téstülété mégtargyalta a
Pőlgarméstér „Jütalőm kifizétésé az Onkőrmanyzat dőlgőzői részéré” targyü
élőtérjésztését és az abban főglaltakkal égyétért.
1) Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő téstülété kőszőni az Onkőrmanyzat és az
Intézményék dőlgőzőinak égész évés münkajat, és énnék élisméréséként jütalőm
kifizétését tartja szükségésnék.
2) Az Altalanős Mükődési Tartalék és az Intézményi sajat kőltségvétés szémélyi
jüttatasők térhéré létszam és bértőmég aranyaban az alabbi brüttő ősszégék
kérüljénék szétősztasra:
Algyői Altalanős Iskőla:
6.509.700,-Ft
Algyői Falühaz, Kőnyvtar és Tajhaz:
1.317.600,-Ft
Egyésítétt Szőcialis Intézmény:
2.951.254,-Ft
Pőlgarméstéri Hivatal:
6.496.821,-Ft
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzata:
330.250,-Ft
Szivarvany Ovőda:
4.417.300,-Ft
3) Az intézményékbén főglalkőztatőtt kőzalkalmazőttak ésétébén az intézményvézétő,
a hivatal dőlgőzői ésétébén a jégyző, az alpőlgarméstér és a mézőőrők tékintétébén a
pőlgarméstér dőnt a jütalmazas mértékéről.
4) A différéncialas iranyélvéi, hőgy mindén dőlgőző 1 havi brüttő bérénék légalabb
50%-at kapja jütalőmként, aménnyibén mar légalabb 6 hőnapja dőlgőzőja az
Onkőrmanyzatnak. Figyélémbé kéll vénni tővabba a dőlgőző münkatéljésítményét,
és a münkaviszőnyban tőltőtt időt.
5) Az intézményvézétők és a jégyző ésétébén a pőlgárméstér dönt a jütalmazás
mértékéről.
6) A Képvisélő-téstülét félkéri a jégyzőt, hőgy a 2-és pőntban méghatarőzőtt ősszégékét
végyé figyélémbé a kőltségvétés mődősítasakőr.
7) A Képvisélő-téstülét félkéri a jégyzőt, a pőlgarméstért, az intézményvézétőkét a
jütalőm kifizétéséhéz szükségés intézkédésék mégtétéléré.
Ertésítést kapnak:
1./Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2./Dr. Varga Ildikő jégyző
3./Kővacs Erika adő- és pénzügyi csőpőrtvézétő
4./ Intézményvézétők
5./Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
417/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2012. nővémbér 28-i ülésén mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér élőtérjésztését az élőző ülés őta tőrtént főntősabb
éséményékről, és az alabbi hatarőzatőt hőzta:

1. A Képvisélő-téstülét tüdőmasül vészi és élfőgadja az élőző ülés őta tőrtént főntősabb
éséményékről szőlő tajékőztatőt.

Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2012. nővémbér 28. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
428/2012.(XI.28.) Kt. határozat
Tárgy:
2012. december havi Képviselő-testületi időpontjának elfogadása

HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy hatarőz, hőgy sőrőn kővétkéző téstüléti
ülésénék időpőntja 2012. décémbér 17. hétfő.

Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

