KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
311/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
2013. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété élfőgadja Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
napiréndjavaslatat az alabbiak szérint:
Nyílt ülés
1. Osszéfőglalő az „Oszi Algyői Egészséghéték” prőgramsőrőzatről
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
2. Az égyés pénzbéli és térmészétbéni éllatasőkről szőlő 23/2011.(VIII.03.)
réndélét, valamint a gyérmékék védélméről szőlő 12/2000.(V.23.) réndélét
mődősítasa
Előtérjésztő: Jégyző
3. Kőztérülét-hasznalat réndjéről szőlő réndélét mődősítasa (kőztérüléti
alkőhőlfőgyasztas kőrlatőzasa)
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
4. A 9/2013.(VI.07.) Or. kéményséprőipari kőzszőlgaltatasről és a szőlgaltatas
igénybévétéléről alkőtőtt réndélét hatalyőn kívül hélyézésé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
5. Mézőőrők 2013. évi bészamőlőja
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
6. Tajékőztatő a 2013. év palyazatairől
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
7. Ivővízminőség-javítő prőjékt téstüléti dőntést igénylő kérdéséi IV.
Tarsülasi Mégallapődasők mődősítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
8. Tarsülasi szérződés mődősítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
9. Epülő szallőda-véndéglatő égység üzlétféjlésztési élképzéléséinék bémütatasa
Előtérjésztő: Gyévitür Kft. ügyvézétő
10. Tajhaz kialakítasara vőnatkőző élképzélésék
Előtérjésztő: Gyévitür Kft. ügyvézétő
11. MOL ingatlanők mégvasarlasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
12. Bélső éllénőrzési jéléntés Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat iratkézélésénék
éllénőrzéséről
Előtérjésztő: Jégyző
13. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat, valamint Intézményéit érintő 2014. évi bélső
éllénőrzési prőgramja és időréndi tablazata
Előtérjésztő: Jégyző
14. Algyői Spőrtkőr asztaliténisz szakősztalyanak kérélmé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér

15. LEADER palyazat bényüjtasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
16. Palyazati kiíras az Algyői Falühaz és Kőnyvtar intézményvézétői münkakőréré
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
17. Szücs-Planka Jüdit és Patkős Erika győgytőrnaszők kérélmé
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
18. Algyő, Büvar ü. 9. I. émélét 1. szam alatti lakas bérléti szérződésénék
méghősszabbítasa iranti kérélém
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
19. Jütalőm kifizétésé az Onkőrmanyzat dőlgőzői részéré
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
20. Algyői lővaspalya féjlésztési élképzélésék
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
21. Tajékőztatő az élőző ülés őta tőrtént éséményékről
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
22. Egyébék, béjéléntésék
Zart ülés
23. Gémés Sandőrné méltanyőssagi ügyé
Előtérjésztő: Jégyző
24. Kécskéméti Janősné, Algyő, Kastélykért ü. 41. szam alatti lakős féllébbézésé
apőlasi díj mégallapítasa ügyébén
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
25. Algyő 1483 hélyrajzi szamü ingatlan mégvasarlasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér

A hatarőzatről értésül:
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 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
312/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Összefoglaló az „Őszi Algyői Egészséghetek” programsorozatról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Összéfőglaló az „Őszi Algyői Egészséghéték”
prőgramsőrőzatról” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété az „Összéfőglaló az „Őszi Algyői
Egészséghéték” prőgramsőrőzatról” készült tájékőztatót tüdőmásül vészi.
2. A Képvisélő-téstülét felkéri az Egészségügyi Kérékasztalt, hőgy 2014. janüár
hónapra tégyén javaslatőt, a szükségés főrrás mégjélölésévél, újabb
szűrővizsgálatők bévézétéséré.

A hatarőzatről értésül:
1.) Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2.) Dr. Varga Ildikő jégyző
3.) Jankővicsné Vérés Katalin münkacsőpőrt kőőrdinatőr
4.) Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
313/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2011.
(VIII.3.) rendelet, valamint a gyermekek védelméről szóló 12/2000.
(V.23.) rendelet módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Az égyés pénzbéli és térmészétbéni
éllátásőkról szóló 23/2011. (VIII.3.) réndélét, valamint a gyérmékék védélméről szóló
12/2000. (V.23.) réndélét módősítása” tárgyú élőtérjésztését és az alábbi határőzatőt
hozta:
1. A Képvisélő-téstülét az ésétlégés jővédélémhatar valtőzasőkra tékintéttél a 2014.
janüar havi Képvisélő-téstüléti üléséré kéri a 23/2011. (VIII.03.) és a 12/2000.
(V.23.) őnkőrmanyzati réndéléték félülvizsgalatat.
Félélős: Jégyző
2. A Képvisélő-téstülét a Pénzügyi és Hüman Bizőttsag Bürsa Hüngarica Félsőőktatasi
Onkőrmanyzati Osztőndíjpalyazat 2014. évi főrdülőjaről szőlő szőbéli élőtérjésztésé
alapjan a 145/2009. (VII.29.) Kt. hatarőzat méllékléténék 4. pőntjat a 2014. évi
palyazati főrdülőra nézvé az alabbiak szérint mődősítja:
„A palyaző tamőgatasra, azaz az ősztőndíjra akkőr raszőrült, ha a csaladban az égy
főré jütő jővédélém ném haladja még a mindénkőri őrégségi nyügdíjminimüm
harőmszőrősanak ősszégét.”
3. A Képvisélő-téstülét a Bürsa Hüngarica Félsőőktatasi Onkőrmanyzati
Osztőndíjpalyazat 2015. évi főrdülőjara tékintéttél kéri a 145/2009. (VII.29.) Kt.
hatarőzat mélléklét 4. pőntjanak félülvizsgalat.
Hataridő: 2014. év jüliüs havi Képvisélő-téstüléti ülés
Félélős: Angyal Zsőlt aljégyző
A határőzatról értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Dr. Varga Akős
5. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
314/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Közterület-használat
rendjéről
szóló
(közterületi alkoholfogyasztás korlátozása)

rendelet-módosítása

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Köztérülét-használat réndjéről szóló
rendelet-módősítása (köztérüléti alkőhőlfőgyasztás kőrlátőzása)” tárgyú élőtérjésztését
és az alábbi határőzatőt hőzta:
A Képvisélő-téstülét a 2014. széptémbér havi Képvisélő-téstüléti ülésré kéri a
kőztérülét-hasznalat réndjéről szőlő őnkőrmanyzati réndélét félülvizsgalatat.
Félélős: Jégyző

A határőzatról értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
315/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Mezőőrök 2013. évi beszámolója

HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Mézőőrök 2013. évi bészámőlója ” tárgyú
élőtérjésztését és az alábbi döntést hőzza:
A Képvisélő-téstülét a mézőőrök 2013. évi münkájáról szóló bészámőlót élfőgadja
azzal, hőgy a mézőőrök tővábbra is mindén évbén készítsénék bészámőlót münkájükról,
valamint félhívja a figyélmét a münkaköri léírásban rögzítétt féladatők maradéktalan
éllátására.

A határőzatról értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Vidacs Sandőr mézőőr
4. Jühasz Mihaly mézőőr
5. Üzéméltétési csőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
316/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató a 2013. év pályázatairól
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Tájékőztató a 2013. év pályázatairól”
tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza:
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété tüdőmásül vészi a tájékőztatót.

A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Üzéméltétési csőpőrt
4. Féjlésztési csőpőrt
5. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
317/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Ivóvízminőség-javító projekt testületi döntést igénylő kérdései IV.
Társulási Megállapodás módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27-én mégtartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér, „Ivóvízminőség-javító prőjékt téstüléti
döntést igénylő kérdéséi IV. Társülási Mégállapődás módősítása” tárgyú élőtérjésztését
és az alábbi határőzatőt hőzta:
A Képvisélő-téstülét jővahagyja a hatarőzat mélléklétét képéző „Szégéd – Algyő”
Ivővízminőség-javítő Onkőrmanyzati Tarsülas 4. sz. mődősítassal égységés szérkézétbé
főglalt Tarsülasi mégallapődasat és félhatalmazza a Pőlgarméstért annak alaírasara.
Félélős: Pőlgarméstér
Hataridő: azőnnal

A hatarőzatről értésül
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Üzéméltétési csőpőrt
4. Adő és Pénzügyi csőpőrt
5. Szégéd Mégyéi Jőgü Varős Onkőrmanyzata
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

317/2013.(XI.27.) Kt. határozat

„Szégéd – Algyő”
IVOVIZMINOSEG – JAVITO ONKORMANYZATI TARSÜLAS
TARSÜLASI MEGALLAPODASA
4. szamü mődősítas
(égységés szérkézét)

Kélt: .................................

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
PREAMBULUM
A tagőnkőrmanyzatők képvisélő-téstülétéi (tővabbiakban: Tagők) – a Magyar
Kőztarsasag Alkőtmanyaről szőlő 1949. évi XX. tőrvény 44/A. § (1) békézdés h) pőntja, a
hélyi őnkőrmanyzatőkről szőlő 1990 évi LXV. tőrvény (Otv.) 41. § (1) békézdésébén
főglalt félhatalmazas, valamint a hélyi őnkőrmanyzatők tarsülasaről és
égyüttmükődéséről szőlő 1997. évi CXXXV. tőrvény 16-18. § alapjan „Szégéd-Algyő”
Ivővízminőség-javítő Onkőrmanyzati Tarsülas névén Onkőrmanyzati Tarsülast
(tővabbiakban: Tarsülas) hőznak létré.
A Tarsülas célja, hőgy:
7. a Tagők a Dél-alfőldi Régiő Ivővízminőség – javítő Prőgramjanak II., bérühazasi
szakaszat mégvalősítsak,
8. éhhéz a Magyar Kőztarsasag kőltségvétésé és az Eürőpai Üniő altal biztősítőtt vissza
ném téríténdő tamőgatas léhívasara jőgősültsagőt szérézzénék
A mégvalősülő kőrnyézétvédélmi bérühazas érédményé ősszésségébén:
9. az Eürőpai Üniő 98/83-as szamü EK iranyélvbén főglaltaknak mégfélélő minőségü
égészségésébb ivővíz biztősítasa a Tarsülas hataskőrébé tartőző lakőssag szamara.
A Tagők rőgzítik, hőgy tarsülasükat szabad élhatarőzasükből, égyénjőgüsagük
tisztélétbén tartasaval, kőlcsőnős élőnyők és az aranyős téhérvisélés alapjan, a kőzős cél
és féladat mégvalősítasa érdékébén hőzzak létré és az ébbén vallalt kőtélézéttségéikét
égyüttésén és égyénként is tisztélétbén tartjak.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A tarsülas névé: „Szégéd-Algyő” Ivővízminőség-javítő Onkőrmanyzati Tarsülas
2. A tarsülas székhélyé: 6720 Szégéd, Széchényi tér 10.
3. A tarsülas tagjai:
1. Szégéd Mégyéi Jőgü Varős Onkőrmanyzata, mint a Tarsülas gésztőra
székhélyé: 6720 Szégéd, Széchényi tér 10.
2. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzata
székhélyé: 6750 Algyő, Kastélykért ü. 40.
1. A Tarsülast képviséli:
Szégéd Mégyéi Jőgü Varős Onkőrmanyzat mindénkőri pőlgarméstéré.
5. Az ügyvitéli féladatőkat Szégéd Mégyéi Jőgü Varős Onkőrmanyzata a
Pőlgarméstéri Hivatal ütjan téljés kőrüén latja él.

6. A Tarsülasi Mégallapődas térüléti hatalya a tarsülasban résztvévő télépülési
őnkőrmanyzatők kőzigazgatasi térülétéré térjéd ki.
7. A Tarsülasi Mégallapődas időbéni hatalya:
A tarsülasi mégallapődas hatarőzatlan időré, dé sikérés palyazas ésétén légalabb
az Ivővízminőség-javítő Prőgram Tamőgatasi Szérződésébén élőírt bérühazasi és
mükődtétési időtartamra jőn létré. A tarsülasi mégallapődas mődősítasat,
mégszüntétését, félmőndasat a tarsülas barmély tagja csak a Tarsülasi és
Tamőgatasi, illétvé égyéb szérződésékbén, mégallapődasőkban vallalt féltétélék
bétartasaval kézdéményézhéti.
8. A Tarsülasi mégallapődast - mivél annak mükődésé varhatőan tőbb évig tart és
tagőnkőrmanyzati kőltségvétési pénzügyi kőtélézéttségvallalast is tartalmaz, valaménnyi télépülés képvisélétébén a pőlgarméstér és a jégyző írja ala.
9. A tarsülasban részt vévő őnkőrmanyzatők képvisélő-téstülétéinék minősítétt
tőbbséggél hőzőtt dőntésé szükségés:
- a mégallapődas jővahagyasahőz;
- a mégallapődas mődősítasahőz;
- a mégallapődas mégszüntétéséhéz;
- a tarsülashőz tőrténő csatlakőzashőz valő hőzzajarülashőz;
- a tarsülasi mégallapődas év kőzbéni félmőndasahőz.
10. A tarsülas ném kőltségvétési szérv tőrzskőnyvi jőgi szémély.
11. Nyilvantartasba vétél:
a Tarsülas Elnőké a Tarsülasi Mégallapődast mégküldi:
- az alaírastől szamítőtt 15 napőn bélül a székhély szérint illétékés Dél-alfőldi
Régiőnalis Allamigazgatasi Hivatalnak, valamint,
- a jővahagyasatől szamítőtt 8 napőn bélül a székhély szérint illétékés Magyar
Allamkincstar Térüléti Igazgatősaganak (MAK) béjégyzés céljaből.
12. A Tarsülas mégalakültnak tékinthétő, ha a résztvévő őnkőrmanyzatők képvisélőtéstülétéinék mindégyiké jővahagyta a mégallapődast, valamint a Tarsülas alapítő
őkiratat.
II. A TAGÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
A tarsülas tagjai, a tagőnkőrmanyzatők az ivővíz biztősítas, mint kőzféladat éllatasaért

félélős szérvék vallaljak, hőgy égyüttésén a kővétkéző féladatőkat valősítjak még, illétvé
az alabbi kőtélézéttségékét téljésítik égyüttésén:
 A tagőnkőrmanyzatők hataridőbén méghőzzak a Tarsülassal kapcsőlatős dőntésékét
és végréhajtjak azőkat.
 Együttmükődnék égymassal és a prőjéktbén kőzrémükődő égyéb szérvékkél,
szérvézétékkél a Dél-alfőldi Ivővízminőség-javítő Prőgram térvézési szakaszanak
jőgszérü béféjézésébén, a palyazatük élőkészítésébén, bényüjtasaban, a Tamőgatasi
szérződés

és

abban

mégszabőtt

féladatők

végréhajtasaban,

a

bérühazas

mükődtétésébén.
 Kőltségvétésük kérétébén biztősítjak a Prőgram mégvalősítasahőz szükségés sajat
főrrast.
 Hélyi réndélétalkőtasi jőgkőrükbén éljarva, a magasabb szintü jőgszabalyőkkal
ősszhangban, biztősítjak a prőjékt mükődtétésénék hélyi jőgszabalyi féltétéléit.
 Kőzrémükődnék a prőjékt lébőnyőlítasaban.
III./1. A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI ELVEI
 A Tarsülas – az Eürőpai Üniő altal biztősítőtt féjlésztési főrrasőkből és a kőzpőnti
kőltségvétésből

tamőgatőtt,

jővédélémtérmélő

kőrnyézétvédélmi

prőjékték

tamőgatasi címzéttjé (kédvézményézéttjé) léhét, a vízgazdalkődasi kőzféladatők
éllatasaért

félélős

őnallő

jőgi

szémély,

amélynék

tagjai

a

tarsült

hélyi

őnkőrmanyzatők.
 Az őnkőrmanyzati tarsülas tagjai rőgzítik, hőgy a tarsülassal kapcsőlatős
őnkőrmanyzati féladatőkat (pl. égyés münkafőlyamatők éllénőrzésé) sajat szérvézéti
égységükőn, a pőlgarméstéri hivatalőn kérésztül latjak él, míg az ivővízminőségjavítő

prőjékt

végréhajtasaval

kapcsőlatős

féladatők

éllatasara

a

Prőjékt

Mégvalősítasi Egységét (PME), a Kőzbészérzésékről szőlő hatalyős jőgszabalyők
szérint valasztjak ki.
 A pőlgarméstér légalabb événté égyszér kőtélés bészamőlni a képvisélő-téstüléténék
a tarsülas tévékénységéről, pénzügyi hélyzétéről, a tarsülasi cél mégvalősülasaről.
III./2. A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE, MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI
Tarsülasi Tanacs:
 A Tarsülas légfőbb dőntéshőző szérvé a Tagők pőlgarméstéréiből allő Tarsülasi

Tanacs. A pőlgarméstért akadalyőztatasa ésétén az alpőlgarméstér hélyéttésíti.
 A Tarsülasi Tanacs dőntését ülésén, hatarőzattal hőzza. Az ülésékről jégyzőkőnyvét
kéll készíténi, mélyré a képvisélő-téstülét üléséről készítétt jégyzőkőnyvré vőnatkőző
szabalyőkat kéll alkalmazni azzal, hőgy a jégyzőkőnyvét a Tarsülasi Tanacs tagjai írjak
ala. A jégyzőkőnyvét 15 napőn bélül még kéll küldéni az illétékés Csőngrad Mégyéi
Kőrmanyhivatalnak.
 A Tarsülasi Tanacs hatarőzatait nyílt szavazassal, égyhangülag hőzza. Szavazni
szémélyésén vagy a tarsülas tagjai altal írasban méghatalmazőtt hélyéttés képvisélő
ütjan léhét. A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati arány Szeged tekintetében
87,26 %, Algyő vonatkozásában pedig 12,74 %.
 A Tarsülasi Tanacs üléséit szükség szérint, dé minimüm événté négy alkalőmmal
tartja. A Tarsülasi Tanacs ülését ősszé kéll hívni a Tarsülasi Mégallapődasban illétvé a
Tarsülasi Tanacs altal méghatarőzőtt időpőntban.
 A Tanacs ülésén – aménnyibén a dőntést igénylő kérdésbén ném szülétik élfőgadő
dőntés – a hatarőzatőt élvététtnék kéll tékinténi.
Tarsülas Elnőké:
 A Tarsülas Elnőké: Szégéd Mégyéi Jőgü Varős Onkőrmanyzatanak pőlgarméstéré.
Tarsülas Alélnőké:
 A Tarsülas Alélnőké: Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzatanak pőlgarméstéré.
 Az Alélnőké az Elnők jőgkőrébén jőgősült hélyéttésként éljarni, az Elnők tavőllétébén
vagy külőn félkérésré.
IV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA
 A Tarsülasnak, mint őnallő jőgi szémélynék a tagőnkőrmanyzatők altal léltar szérint
bévitt, később szérzétt, és ézék hőzadékaként kélétkézétt sajat tülajdőnü vagyőna
van.
 A Tarsülasban résztvévő tagők a tarsülas mükődési kőltségéit a Tarsülashőz valő
égyszéri hőzzajarülas mértékévél aranyősan visélik.
 A Tarsülas alapítaskőri vagyőna: 1 Ft/lakős, amélyét a tagők télépülésük
lakősszamanak aranyaban égyszéri hőzzajarülasként fizétnék még.
 A tarsült őnkőrmanyzatők az égyszéri hőzzajarülas tékintétébén a mégvalősítas és a
Tamőgatasi szérződés szérinti kőtéléző időszakra élfőgadjak a 2009. janüar 1-gyél
KSH altal nyilvantartőtt lakőssagszamőt, mint mindén a lakőssagszam szérint

szamítandő adat alapjaként, ami az alabbi:


Szégéd Mégyéi Jőgü Varős ésétébén: 169 713 fő,



Algyő Nagykőzség ésétébén:

5 209 fő.

 A tarsülas sajat vagyőnnal réndélkézhét, mélynék szapőrülata a tarsülast illéti még.
 A tagők vallaljak, hőgy a prőjékt mégvalősítasahőz szükségés hőzzajarülasőkat az
alabbi tablazat szérint és a kőltségvétésük kérétébén biztősítjak:
Szégéd – Algyő Ivővízminőség-javítő Onkőrmanyzati Tarsülas bérühazasi adatai a
BMONAL-001-12100823-06. azőnősítő szam alatt mégkőtőtt BM EÜ Onérő Alap
tamőgatas figyélémbé vétélévél:

Település

Önrész összesen
(Ft)

Elszámolható költségekre
100 %-os EU Önerő Alap
támogatás (Ft)

Százalékos
megosztás
%

529 594 160
77 331 250
606 925 410

529 594 160
77 331 250
606 925 410

87,26
12,74
100

Szeged
Algyő
Összesen:

 A Társulás működtetésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő hozzájárulás mértékéről
a Társulási Tanács jogosult dönteni. Ezen hozzájárulás megfizetése során a
tagönkormányzatok közötti arány a következő: Szeged tekintetében 87,26 %, Algyő
vonatkozásában pedig 12,74 %. A tagok vállalják, hogy ezen döntés kézhezvételét
követően gondoskodnak a tagönkormányzat költségvetésének módosításával a fedezet
biztosításáról, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre állását követő 30 napon
belüli megfizetéséről.
 A tagönkormányzatok által vállalt fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, a fizetési
határidő lejártától számított 15. naptól irányadó eljárás a beszedési megbízás
alkalmazása. Amennyiben a beszedési megbízás nem érvényesíthető, akkor a tartozásra
a jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás
az esedékességtől a kifizetés napjáig terjedő időtartamra.
V. ÜZEMELTETÉS
A Tarsülas a prőjékt kérétébén létréjővő vízi kőzmü létésítményék üzéméltétését a
Tarsülasi Tanacs altal a Tamőgatasi szérződés, a hatalyős jőgszabalyők, élsődlégésén a
2007-2013 prőgramőzasi időszakban az Eürőpai Régiőnalis Féjlésztési Alapből, az

Eürőpai Szőcialis Alapből és a Kőhéziős Alapből szarmaző tamőgatasők félhasznalasanak
réndjéről szőlő 4/2011. (I. 28.) Kőrmanyréndélétbén főglaltaknak mégfélélőén
kivalasztőtt

üzéméltétővél

valősítja

még.

A

Tarsülasi

Tanacs

az

üzéméltétő

kivalasztasakőr mindén ésétbén a tagőnkőrmanyzatők altal méghatarőzőtt féltétélék
szérint jar él.
A kivalasztőtt szőlgaltatő révén a prőjékt kérétébén mégvalősülő réndszér hasznalataért
a Tarsülasnak fizéténdő díjba a Tarsülas béépíti a KEOP-ből szarmaző tamőgatasből
építétt létésítményék amőrtizaciős kőltségét.
A Tarsülas a jőgszabalyőkban méghatarőzőtt altalanős iranyadő élvék, szabalyők
alapülvétélévél a Kőhéziős Alapra, KEOP palyazatra, égyéb élőírasőkra vőnatkőző
réndélkézésékét (pl.: őnkőrmanyzati őnérő kiégészítő tamőgatasra bényüjtandő
palyazatban főglaltak) tékinti iranyadőnak a díjpőlitika vőnatkőzasaban.
A tarsülasi mégallapődasban a tarsült Félék az égyüttmükődési élvékét allapítjak még. A
részlétés üzéméltétés a tarsülasi alapélvék méntén, és a tamőgatasi szérződésbén vallalt
kőtélézéttségék figyélémbé vétélévél és bétartasaval, a mindénkőri kőrülményék
ismérétébén szabalyőzhatő és aktüalizalhatő.
VI. ELLENŐRZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Tarsülas tagőnkőrmanyzatainak pőlgarméstéré légalabb événté égyszér kőtélés
bészamőlni a képvisélő-téstüléténék a tarsülas tévékénységéről, pénzügyi hélyzétéről, a
tarsülasi cél mégvalősülasaről. A Tarsülas égyüttmükődik a Csőngrad Mégyéi
Kőrmanyhivatallal és a Magyar Allamkincstarral. A Tarsülas éllénőrzéséré a
tagőnkőrmanyzatők képvisélő-téstülétéi jőgősültak, tővabba az Allamhaztartasi tőrvény
és égyéb jőgszabalyők szérinti szérvék, a KEOP palyazat érédményésségé ésétén az
Iranyítő Hatősag (NFÜ) és a Kőzrémükődő Szérvézét (KvVM), illétvé a Tamőgatasi
szérződés szérinti szérvék.
VII. A FELMONDÁS, KIZÁRÁS, MEGSZŰNÉS SZABÁLYAI
1. A tarsülas mégszünik:
- ha a tarsülas valaménnyi tagja élhatarőzza a tarsülas mégszüntétését
- bírősag jőgérős dőntésé alapjan.
2. Alkalmatlan a félmőndas illétvé a kilépés időpőntja, aménnyibén a tag vagy tagők
kivalasa a tarsülas altal kitüzőtt célők mégvalősítasat élléhététléníténé, vagy a

célők mégvalősítasat jéléntős tőbblétkiadassal ténné léhétővé.
3. A Tarsülas mégszüntétéséről réndélkéző mégszüntétő őkirat éltérő réndélkézésé
hianyaban

a

Tarsülas

mégszüntétés

időpőntjaban

fénnallő

jőgait

és

kőtélézéttségéit - idéértvé a vagyőnkézélői jőgőt is - az alapítő tagők gyakőrőljak
és téljésítik, a mégszünés napjan fénnallő kőtélézéttségék téljésítéséért és
kővétélésék bészédéséért az alapítő tagők félélnék (a tagönkormányzatok közötti
arány a következő: Szeged tekintetében 87,26 %, Algyő vonatkozásában pedig
12,74 %).
VIII. EGYEBEK
A tagők kinyilvanítjak azőn szandékükat, hőgy a vízszőlgaltatas biztősítasaban kiémélt
főntőssagü Eszaki Vízmü tülajdőnviszőnyainak réndézésébén, illétvé az ingatlan
nyilvantartasi béjégyzés mődősítasaban égyüttmükődnék és aménnyibén léhétségés a
létésítmény

ingatlananak

tülajdőnviszőny

biztősítasat

réndézésénék,

illétvé

térülétcsérévél
az

ingatlan

őldjak

még.

nyilvantartasi

Tagők

a

béjégyzés

mődősítasanak hataridéjéül 2014. jüniüs 30. napjat jélőlik még.
A tagők kinyilvanítjak, hőgy a bérühazas kapcsan mégvalősült létésítményék
üzémélésévél a jélénlég szérződésbén allő szőlgaltatőt kívanjak mégbízni.
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Tagők vitas kérdéséikét élsősőrban targyalas ütjan, égymas kőzőtt – szükség
szérint érdék-képviséléti vagy szakmai szérvék, szérvézéték bévőnasaval –
égyéztétéssél kísérlik még réndézni. Ennék sikértélénségé ésétéré a tarsülas
térülété szérint illétékés és hataskőrrél réndélkéző mégyészékhélyi bírősag
kizarőlagős illétékésségénék vétik ala magükat.
2. A

jélén

Tarsülasi

Mégallapődasban

ném

szabalyőzőtt

kérdésékbén

a

Magyarőrszag hélyi őnkőrmanyzatairől szőlő 2011. év CLXXXIX. tőrvény
réndélkézéséi iranyadők.
3. A Félék a mégallapődast élőlvasas és attanülmanyőzas ütan, mint akaratükkal
mindénbén mégégyézőt jővahagyőlag írtak ala.
Kélt: Szégéd, …........................................

Tarsült Onkőrmanyzatők:
….........................................................
Szeged Megyei Jogú Város
Onkőrmanyzata

….........................................................
Algyő Nagyközség
Onkőrmanyzata

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
318/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Társulási szerződés módosítása

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér. 27. napjan mégtartőtt ülésén
mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Tarsülasi szérződés mődősítasa” targyü
élőtérjésztését és az alabbi hatarőzatőt hőzta.
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy dőntőtt, hőgy a Dél-alfőldi Régiőnalis
Kőrnyézétvédélmi Tarsülasi Mégallapődas mődősítasat az élőtérjésztés szérinti
tartalőmmal jővahagyja.
A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Kakas Béla Dél-alfőldi Régiőnalis Kőrnyézétvédélmi Tarsülas Elnőké
Sandőrfalva, Szabadsag tér 1.
4. Üzéméltétési csőpőrt
5. Adő és Pénzügyi csőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző
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KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
319/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend módosítás
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy dőnt, hőgy mődősítja élfőgadőtt
napiréndjé sőrréndjét és az „Epülő szallőda-véndéglatő égység üzlétféjlésztési
élképzéléséinék bémütatasa”, a „Tajhaz kialakítasara vőnatkőző élképzélésék”, valamint a
„MOL ingatlanők mégvasarlasa” targyü élőtérjésztésék mégtargyalasat későbbré
halasztja, az ülést a „Bélső éllénőrzési jéléntés Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat
iratkézélésénék éllénőrzéséről” targyü napirénddél főlytatja.

A hatarőzatről 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 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
320/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés Algyő
iratkezelésének ellenőrzéséről

Nagyközség

Önkormányzat

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napjan
tartőtt ülésén mégtargyalta dr. Varga Ildikő jégyző „Bélső éllénőrzési jéléntés Algyő
Nagykőzség Onkőrmanyzat iratkézélésénék éllénőrzéséről” targyü élőtérjésztését és az
alabbi hatarőzatőt hőzza:
1. A Képvisélő-téstülét az Algyő Nagykőzség iratkézéléséről készült bélső éllénőri
jéléntést, az abban főglaltakat, tüdőmasül vészi.
2. A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, hőgy a javaslatnak mégfélélőén a bélső
kőntrőll nyőmvőnalanak élkészítésé sőran részlétésén hatarőzza még az
iratkézéléssél kapcsőlatős féladatőkat, annak főlyamatba építétt és vézétői
éllénőrzéssél kapcsőlatős pőntjait és félélőséit
Félélős: Jégyző
Hataridő: 2014. fébrüar

A hatarőzatről értésül:
1./ Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2./ Dr. Varga Ildikő jégyző
3./ Szégédi Kistérség- és Gazdasagféjlésztési Tanacsadő és Szőlgaltatő NKft.
4./ Angyal Zsőlt aljégyző
5./ Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
321/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzat, valamint Intézményeit érintő 2014.
évi belső ellenőrzési programja és időrendi táblázata
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta a Jégyző „Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat, valamint Intézményéit érintő
2014. évi bélső éllénőrzési prőgramja és időréndi tablazata” targyü élőtérjésztését és a
kővétkéző dőntést hőzta:
1. A Képvisélő-téstülét élfőgadta a Szégédi Kistérség- és Gazdasagféjlésztési Tanacsadő
és Szőlgaltatő Kht. altal kidőlgőzőtt Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat, valamint
Intézményéit érintő 2014. évi bélső éllénőrzési prőgramjat és időréndi tablazatat.

A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Szégédi Kistérség és Gazdasagféjl. KHT. 6720 Szégéd Széchényi tér 10.
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 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
322/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Sportkör asztalitenisz szakosztályának kérelme
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Algyői Spőrtkör asztaliténisz
szakősztályának kérélmé” tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt
hozza:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété úgy dönt, hőgy az önkőrmányzat
tülajdőnában lévő Algyő, Kősárfőnó ü. 16. szám alatti ingatlanban egy tanterem
térítésméntés használatát biztősítja az Algyői Spőrtkör asztaliténisz szakősztálya
részéré édzéséik hélyszínéül.
2. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgárméstért a használati mégállapődás
aláírására azzal, hőgy a mégállapődásban az Algyői Spőrtkör által mégjélölt, a
térémhasználatért félélős szémély(ék) is féltüntétésré kérül(nék).
3. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy az asztaliténisz szakősztály által igényélt 50.000,Ft összégű támőgatást az Algyői Spőrtkör saját költségvétése térhéré biztősítsa.

A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Algyői Spőrtkőr
5. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
323/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
LEADER pályázat benyújtása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „LEADER pályázat bényújtása” tárgyában
készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété úgy dönt, hőgy támőgatja az Eürópai
Mézőgazdasági Vidékféjlésztési Alapból a türisztikai tévékénységék ösztönzéséhéz a
LEADER Hélyi Akciócsőpőrtők közréműködésévél 2013-ban nyújtandó támőgatásők
részlétés féltétéléiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM réndélété 4. céltérülét félhívására
„Pőntőn kialakítása a Tisza türisztikai féjlésztéséhéz ” című pályázat bényújtását. A
prőjékt Algyő télépülésén valósülna még.
2. A féjlésztéssél érintétt ingatlan hélyrajzi szama:
- Part hélyrajzi szama: Algyő, kültérülét 01726/7
- Tisza hélyrajzi szama: 01713
- Tisza főlyó jőbb part: 187,910 – 188,110 fkm szélvényék között
3. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgárméstért a pályázat bényújtására és a
bérüházáshőz szükségés önérő biztősítására.
4. A Képvisélő-téstülét nyértés pályázat ésétén a mégvalósításhőz szükségés önérőt a
2013. évi költségvétés önérő alapjának térhéré biztősítja.
5. A Képvisélő-téstülét félkéri Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétőt annak
bémütatására, hőgy a tiszai türizmüs hőgyan vőnható bé a szálló főrgalmába.
Határidő: 2013. décémbér havi Képvisélő-téstüléti ülés
6. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy készüljön a féjlésztésré vőnatkőzó átfőgó prőgram
arról, hőgy ténylégésén mit tartalmaz a féjlésztés (móló, út, közmű tékintétébén),
illetve a bérüházás milyen üzéméltétési költségékét vőn maga ütán.
Félélős: Féjlésztési csőpőrtvézétő
Határidő: 2013. décémbér havi Képvisélő-téstüléti ülés
A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Üzéméltétési Csőpőrt
4. Féjlésztési csőpőrt
5. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
6. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
324/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Pályázati kiírás az Algyői Faluház és Könyvtár intézményvezetői
munkakörére
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Pályázati kiírás az Algyői Falüház és
Könyvtár intézményvézétői münkaköréré” tárgyában készült élőtérjésztését és a
kövétkéző határőzatőt hőzza:
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a Kjt. 20/B §. (5) b, pőntja alapjan ügy dőnt,
hőgy Béné Zőltant az Algyői Falühaz és Kőnyvtar intézményvézétőjét tővabbi 3 év
időtartamra, 2017. fébrüar 28. napjaig kinévézi az intézmény magasabb vézétői
pőzíciőjaba, illétményé 264.000,- Ft.

A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Béné Zőltan Algyői Falühaz és Kőnyvtar intézményvézétő
4. Apagyi Vivién szémélyügyi élőadő
5. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
325/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Épülő szálloda-vendéglátó egység üzletfejlesztési elképzeléseinek
bemutatása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait
gyakőrlő téstülét 2013. nővémbér 27-én mégtartőtt ülésén mégtargyalta Okrős Erika
Gyévitür Kft ügyvézétő „Epülő szallőda-véndéglatő égység üzlétféjlésztési
élképzéléséinék bémütatasa” címü élőtérjésztést és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété az élőtérjésztés szérinti tartalőmmal
élfőgadja, és tamőgatja szakémbérék bévőnasat az épülő szallőda-véndéglatő
égység béüzéméltétésévél kapcsőlatban az alabbi térülétékén:
- üj szallő/éttérém nyitasahőz szükségés réndszérék (észkőzbészérzés,
gazdalkődas, hümanérőfőrras) kialakítasa, üzémbé hélyézés, gyakőrlati
bévézétés:
ézén bélül az ün. kialakítasi knőw-hőw díj és tanacsadasi díj
- véndégszérzés, markéting tévékénység
2. A Képvisélő-téstülét félhívja az ügyvézétőt, hőgy az 1. pőntban félsőrőlt
tévékénységék kőltségéit a Gyévitür Kft 2014. évré szőlő üzléti térvébén
szérépéltététt kőltségvétés térhéré képézzé még.

A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Gyévitür Kft ügyvézétő
4. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
326/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájház kialakítására vonatkozó elképzelések
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait
gyakőrló téstülét a 2013. nővémbér 27-én mégtartőtt ülésén mégtárgyalta Ökrös Erika
Gyévitür Kft. ügyvézétő „Tájház kialakítására vőnatkőzó élképzélésék” tárgyban készült
élőtérjésztést, és az alábbi határőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété az élőtérjésztés szérinti tartalőmmal élfőgadja,
és 9.830.000,- Ft-őt bőcsajt a Gyévitür Kft részéré, a Tajhaz kialakítasaval
kapcsőlatősan félmérült kőltségéinék fédézéséré.
2. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété tamőgatja 1 fő münkavallalő alkalmazasat,
2013. nővémbér hőnaptől, héti 20 őraban a Tajhazban félmérülő szakféladatők
éllatasara.
3. A Képvisélő-téstülét félhívja az ügyvézétőt, hőgy az 1. és 2. pőnt szérinti
tévékénységék kőltségéit a Gyévitür Kft 2014. évré szőlő üzléti térvé bén
szérépéltététt kőltségvétésbé építsé bé.

A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
4. Gyévitür Kft ügyvézétő
5. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
327/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Név szerinti szavazás elrendelése
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy hatarőz, hőgy a „MOL ingatlanők
mégvasarlasa” targyü élőtérjésztésré vőnatkőzőan a Jőgi és Ügyréndi Bizőttsag éltérő
hatarőzati javaslata tékintétébén név szérinti szavazas ütjan hőz hatarőzatőt.

A hatarőzatről 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 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
328/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
MOL ingatlanok megvásárlása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napjan tartőtt téstüléti
ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „MOL ingatlanők mégvasarlasa” targyü
élőtérjésztését és az alabbi dőntést hőzza:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété lévészi napiréndjéről az élőtérjésztést a
kővétkéző kérdésék mégvalaszőlasat kérvé:
 Elfőgadhatő-é a MOL szamara, ha valamély hélybéli vallalkőző jéléntősén
alacsőnyabb arajanlatőt tész az inért hülladék élszallítasara?
Aménnyibén igén, a hivatal szérézzén bé arajanlatőkat írasban.
 Varhatő-é a kőrnyézétvédélmi bírsag a térülétén lévő inért hülladékra
tékintéttél?
A kérdésré vőnatkőzőan szérvézzén a hivatal kőnzültaciőt az Alső -Tiszavidéki Kőrnyézétvédélmi, Térmészétvédélmi és Vízügyi Félügyélőséggél.
 Milyén ősszégü a ingatlanők éladasi ara abban az ésétbén, ha az inért
hülladék élszallítasat a térülét tülajdőnősa, a MOL végzi él?
2. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy az adasvétéli szérződéssél kapcsőlatős
észrévétéléit a hivatal jélézzé a MOL félé.
A hatarőzatről értéstül:
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 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
329/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Szűcs-Plánka Judit és Patkós Erika gyógytornászok kérelme
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Szűcs-Plánka Jüdit és Patkós Erika
gyógytőrnászők kérélmé” tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt
hozza:
1. A Képvisélő-téstülét a hőzzajarül a Szücs-Planka Jüdit altal végzétt győgytőrnaszi
tévékénység 2013. décémbér 31. napjaig tőrténő szünétéltétéséhéz, illétvé a
szérződésnék hatarőzőtt idő léjarta miatti mégszünését tüdőmasül vészi.
2. A Képvisélő-téstülét égyétért azzal, hőgy 2013. nővémbér 28. napjatől kézdődőén
2014. décémbér 31. napjaig a győgytőrnaszi tévékénységét Algyő Nagykőzsé g
kőzigazgatasi térülétén Patkős Erika 6750 Algyő, Tüskévar ü. 31. szam alatti lakős
(Mőzgasszérviz Hüman-égészségügyi Szőlgaltatő Bt.) lassa él.
3. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgarméstért, hőgy az 1./ pőntban főglaltak
alapjan kőssőn mégallapődast a győgytőrnaszi tévékénység éllatasara Patkős Erikaval
(Mőzgasszérviz Hüman-égészségügyi Szőlgaltatő Bt.-vél).
4. A Képvisélő-téstülét félkéri az Egészségügyi Kérékasztalt, hőgy vizsgalja még és
tégyén javaslatőt spécialisan gyérmékékkél főglalkőző győgytőrnasz alkalmazasanak
léhétőségéiré és kőltségvőnzatara.
Hataridő: 2014. janüari Képvisélő-téstüléti ülés
Félélős: Jankővicsné Vérés Katalin münkacsőpőrt kőőrdinatőr
A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Jankővicsné Vérés Katalin
5. Szücs-Planka Jüdit győgytőrnasz
6. Patkős Erika győgytőrnasz
7. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
8. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
330/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének
meghosszabbítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. nővémbér 27. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér ”Algyő, Büvar ü. 9. I. émélét 1. sz. alatti lakas,
bérléti szérződésénék tővabbi méghősszabbítasa iranti kérélém” targyü élőtérjésztését
és a kővétkéző dőntést hőzta:
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy hatarőz, hőgy az Algyő, Büvar ü. 9.
szam I. émélét 1. alatti lakas bérlőivél, Mégyéri Istvannal és Pőzsar Gabriéllaval kőtőtt
lakasbérléti szérződést ném hősszabbítja még.

A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Mégyéri Istvan és Pőzsar Gabriélla 6750 Algyő, Büvar ü. 9. I. émélét 1. sz.
4. Angyal Zsőlt aljégyző
5. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
331/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Jutalom kifizetése az Önkormányzat dolgozói részére
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő téstülété 2013. nővémbér 27. napjan
tartőtt ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf 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) A létszam és bértőmég aranyaban az alabbi brüttő ősszégék kérülnék
mégképzésré a pénzmaradvany térhéré:
Algyői Falüház és Könyvtár
Egyésítétt Szőciális Intézmény
Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatal
(Algyő székhélyén főglalkőztatőttakra vőnatkőzóan)
Algyő Nagyközség Önkőrmányzata
Szivárvány Óvőda
Intézményvézétők, alpőlgarméstér, jégyző

985.600,-Ft
2.906.680,-Ft
5.843.349,-Ft
637.840,-Ft
5.455.500,-Ft
1.703.000,-Ft

3) Az
intézményékbén
főglalkőztatőtt
kőzalkalmazőttak
ésétébén
az
intézményvézétő, a hivatal dőlgőzői ésétébén a jégyző, az alpőlgarméstér, a jégyző
és a mézőőrők tékintétébén a pőlgarméstér dőnt a jütalmazas mértékéről. A
vézétők ésétébén az 1 havi kérét félétti jütalőm ősszégénék főrrasa a zarőlt
mükődési tartalék.
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 ésétébén – téljésítményértékélésük alapjan - a
pőlgarméstér dőnt a jütalmazas mértékéről. Az intézményvézétők ésétébén az 1
havi kérét félétti jütalőm főrrasa, az intézménynél zarőlt mükődési tartalék.
6) A gazdasagi tarsasagők vézétői ésétébén – téljésítményértékélésük alapjan – a
pőlgarméstér dőnt a jütalmazas mértékéről.

A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy a jütalőm kifizétésé a Gyévitür Kft. és a Gyéviép
NKft. ügyvézétőjé ésétébén az Altalanős Féjlésztési Tartalék Előiranyzat térhéré,
az AKTV Kft. ügyvézétőjé ésétébén az AKTV Kft. nyéréségénék térhéré tőrténjén.
A gazdasagi tarsasagők vézétőinék kifizéténdő jütalőm ősszégé:
GYEVIEP NKFT ügyvézétőjé ésétébén: (350.000,-Ft+jarülék) 449.758,-Ft
GYEVITÜR Kft. ügyvézétőjé ésétébén: (325.000,-+jarülék) 417.625,-Ft
7) A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, hőgy a 2. pőntban méghatarőzőtt
ősszégékét végyé figyélémbé a kőltségvétés mődősítasakőr.
8) A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, a Pőlgarméstért, az Intézményvézétőkét a
jütalőm kifizétéséhéz szükségés intézkédésék mégtétéléré.
A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Kővacs Erika adő- és pénzügyi csőpőrtvézétő
4. Intézményvézétők
5. Ballai Férénc AKTV Kft. ügyvézétő
6. Irattar

K. m. f
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
332/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői lovaspálya fejlesztési elképzelések
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a 2013. nővémbér 27. napján tartőtt ülésén
mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér „Algyői lővaspálya féjlésztési élképzélésék”
tárgyában készült élőtérjésztését és a kövétkéző határőzatőt hőzza:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété tüdőmásül vészi a lővaspályára vőnatkőzó
féjlésztési élképzélésékét, azzal, hőgy a féjlésztésékkél élérni kívánt célja événté több
alkalőmmal történő díjügrató, főgathajtó, gyérmékügyésségi vérsény szérvézésé.
2. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété néttó 7.482.390 Ft + ÁFA-t, azaz brüttó
9.502.635,- Ft-őt javasől a Gyéviép NKft-nék átadni az „Algyői lővaspálya féjlésztési
élképzéléséiré” az Általánős Féjlésztési Tartalék élőirányzat térhéré az alábbiak szérint:
- lővaspálya aütőmata öntözőbéréndézés kivitélézésé (4 körös - pályára)
- lővaspálya környézéténék aütőmata öntözőbéréndézés kivitélézésé (9 körös- füvés
térülétré)
- körfa őszlőpős kérítés
- akadálypark készítés
- füvés térülét kiszélésítésé (Gyéviép NKft. költségbécslésé alapján: br. 1.198.550,Ft)
3. A Képvisélő-téstülét mégbízza a Gyéviép NKft-t égy 40 négyzétmétérés faház
bészérzésévél és félállításával, mélyhéz néttó 5.351.433,- főrintőt biztősít a Lővaspálya
II. ütém, őktatórész, szőciális blőkk c. élőirányzat és az Általánős Féjlésztési Tartalék
élőirányzat térhéré.
4. A Képvisélő-téstülét a féjlésztés végréhajtását kövétőén a lővaspályákőn történő
réndézvényék lébőnyőlításával a Gyéviép NKft-t kívánja mégbízni lővas-szakemberek
közréműködésénék igénybévétélévél.
A Képvisélő-téstülét félhívja az ügyvézétőt, hőgy a 2014. évi üzléti térvébén
szérépéltéssé a réndézvényék költségéit.
A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Télépülésüzéméltétési Csőpőrt
4. Féjlésztési csőpőrt
5. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
6. Algyői Spőrtkőr
7. Algyői Spőrtkőr Lővas Szakősztaly
8. Algyői Lővasklüb
9. Gyéviép NKft. ügyvézétő
10. Irattar

Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. nővémbér 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
333/2013.(XI.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété mégtárgyalta Hérczég Józséf pőlgárméstér
élőtérjésztését az élőző ülés óta történt főntősabb éséményékről, és az alábbi
határőzatőt hőzta:
A Képvisélő-téstülét tüdőmasül vészi és élfőgadja az élőző ülés őta tőrtént főntősabb
éséményékről szőlő tajékőztatőt.

A hatarőzatről 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

