KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. aügüsztüs 16. napjan mégtartőtt réndkívüli
nyílt ülésénék jégyzőkőnyvéből
233/2013.(VIII.16.) Kt. határozat
Tárgy:
2013. augusztus 16-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété élfőgadja Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
napiréndjavaslatat az alabbiak szérint:
Nyílt ülés:
1. A Bőrbala Fürdő őltőzőjénék kivitélézéséré vőnatkőző kőzbészérzési
éljaras érédményé
Előtérjésztő:Pőlgarméstér
2. Tajhaz infrastrüktüralis féjlésztésé I. ütém
Előtérjésztő:Gyévitür Kft. ügyvézétő
3. Batthyanéüm Öküméniküs Egyhazi Alapítvany tamőgatasa
Előtérjésztő:Pőlgarméstér
Ertésítést kap:
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:

Angyal Zsőlt sk.
aljégyző

KIVÖNAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. aügüsztüs 16. napjan mégtartőtt réndkívüli
nyílt ülésénék jégyzőkőnyvéből
234/2013.(VIII.16.) Kt. határozat
Tárgy:
A Borbála Fürdő öltözőjének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás eredménye
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. aügüsztüs 16. napjan tartőtt réndkívüli
ülésén mégtargyalta a Pőlgarméstér „A Bőrbala Fürdő őltőzőjénék kivitélézéséré
vőnatkőző kőzbészérzési éljaras érédményé” targyaban készült élőtérjésztését és a
kővétkéző hatarőzatőt hőzza:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a kőzbészérzési éljaras kiírasat érvényésnék,
dé érédménytélénnék tékinti, mért a béadőtt ajanlatők ajanlati ara magasabb
ősszégü, mint a kőltségvétésbén a bérühazas mégvalősítasara réndélkézésré allő
főrras ősszégé.
2. A Képvisélő-téstülét az 1. pőntban méghatarőzőttak kővétkéztébén kéri üj térvézői
kőltségbécslés élkészítését az érintétt épülét vőnatkőzasaban.
Hataridő:2013. széptémbér 15.
3. A Képvisélő-téstülét félkéri a Gyévitür Kft. ügyvézétőjét üj kőzbészérzési éljaras
élőkészítéséré, az őltőző épülét vőnatkőzasaban, amélybén a palyazők alkalmassagi
kritériümai kőzőtt né szérépéljén, hőgy mükődésük sőran kivitélézőként részt vétték
fürdő építési münkalatőkban. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy a kiíras féltétéléi kőzőtt
tővabbra is szérépéljén a kőzhasznü építmény építéséré vőnatkőző référéncia.
Hataridő:2013. széptémbér 15.
4. A Képvisélő-téstülét félkéri a Gyévitür Kft ügyvézétőjét, hőgy a „szaünavilag”
épülétrész létésítéséré is kérjén arajanlatőt.
5. A Képvisélő-téstülét mégkéri a Gyévitür Kft. kőzbészérzési szakértőjét, hőgy
vizsgalja még az éléktrőniküs arléjtés alkalmazasi léhétőségéit az Önkőrmanyzat és a
Gyévitür Kft. altal főlytatőtt kőzbészérzési éljarasők tékintétébén, és énnék
érédményéről tajékőztassa a Képvisélő-téstülétét.
Hataridő: 2013. széptémbér 15.
Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Ökrős Erika - Gyévitür Kft ügyvézétőjé
5. dr. Géczi Jőzséf kőzbészérzési szakértő
6. Féjlésztési csőpőrt
7. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
8. Irattar

Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

K. m. f

Angyal Zsőlt sk.
aljégyző

KIVÖNAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. aügüsztüs 16. napjan mégtartőtt réndkívüli
nyílt ülésénék jégyzőkőnyvéből
235/2013.(VIII.16.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájház infrastrukturális fejlesztés I. ütem
HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. aügüsztüs 16-an mégtartőtt ülésén
mégtargyalta a Gyévitür Kft „Tajhaz infrastrüktüralis féjlésztésé 1. ütém” targyban
készült élőtérjésztést, és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a kővétkéző tartalőmmal élfőgadja a Tajhaz
félüjítasat:
- a Kővacsmühély főlőtti a tétőcsérépléc cséréjét 270.000.- főrintért,
- a tartőpillér javítasi münkalatait 50.000.- főrintért,
- csapadékvíz élvézétését 100.000.- főrintért (kőrnyézétvédélmi
szabalyőknak mégfélélő vízélvézétési mégőldassal)
- 5db fészértartő őszlőp javítasat 150.000.- főrintért,
- fészér nadfédélés tétőszérkézéténék cséréppél tőrténő fédését bőntasi
münkalatőkkal 460.157.- főrintért.
- kéméncé tüztér üjravakőlasa 50.000.- főrintért,
- félüjítőtt székérék mégvasarlasa 1.000.000.- főrintért,
A félüjítas téljés kőltségé ősszésén 2.371.799.- főrint.
2. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2.371.799.- főrintőt bőcsajt a Gyévitür Kft
részéré a Tajhaz félüjítas kőltségéinék fédézéséré az Altalanős Féjlésztési Tartalék
Előiranyzat térhéré.
3. A Képvisélő-téstülét félkéri a Jégyzőt, gőndőskődjőn az 1. pőntban méghatarőzőtt
ősszég kőltségvétésbén valő atvézétéséről.
Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Gyévitür Kft ügyvézétő
5. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
6. Irattar
Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:

K. m. f
Angyal Zsőlt sk.
aljégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. aügüsztüs 16. napjan mégtartőtt réndkívüli
nyílt ülésénék jégyzőkőnyvéből
236/2013.(VIII.16.) Kt. határozat
Tárgy:
BATTHYANEUM Öküméniküs Egyhazi Alapítvany tamőgatasa
HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélőtéstülété a 2013. aügüsztüs 16-an mégtartőtt réndkívüli
képvisélő-téstüléti ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „BATTHYANEUM
Öküméniküs Egyhazi Alapítvany tamőgatasa” targyü élőtérjésztését, és az alabbi
hatarőzatőt hőzza:
1./Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a BATTHYANEUM Öküméniküs Egyhazi
Alapítvany altal mégjélőlt cél mégvalősítasat tamőgatja.
2./ A Képvisélő-téstülét a tamőgatas ősszégét 600.000,-Ft-ot a kőltségvétés Altalanős
Féjlésztési Tartalék élőiranyzata térhéré biztősítja.
3./ A Képvisélő-téstülét félkéri a jégyzőt, hőgy a 2.) pőntban mégjélőlt ősszégét a
kőltségvétés mődősítasanal végyé figyélémbé.
4./ A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a pőlgarméstért a mélléklétbén széréplő
tamőgatasi szérződés alaírasara.
Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Kővacs Erika pénzügyi és adőcsőpőrt vézétő
5. Savélin Zőltan plébanős, alapítvanyi élnők
6. Irattar

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

Angyal Zsőlt sk.
aljégyző

T Á M O GAT Á S I S Z E R Z Ő D É S
amely létrejött egyrészt Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u.
40., képviseli: Herczeg József polgármester) mint támogató, másrészről a(z)
Martonosi Egyházi BATTHYÁNEUM Ökumenikus Alapítvány (adószáma: PIB
103100326 címe: Szerbia / Kanizsa /BRATSTVA JEDINSTVA 11;
képviselője (név): Savelin Zoltán plébános, alapítványi elnök, mint támogatott pályázó
között, a mai napon az Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 4/2013. (III.11.)
Önkormányzati rendeletének Általános Fejlesztési Tartalék előirányzata terhére 600.000.- Ft,
azaz hatszázezer forint támogatás felhasználásáról az alábbi feltételekkel.
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(III.11.) Ö.r.-ben a fent
nevezett részre/ a 236/2013.(VIII.16.) Kt. határozata szerint, az alábbi program
megvalósítására 600.000.-, azaz hatszázezer forint összegű fejlesztési célú pályázati
támogatást hagyott jóvá a 2013. évi Költségvetés Általános Fejlesztési Tartalék
előirányzat terhére, a Magyarkanizsai Egyházi BATTHYÁNEUM Ökumenikus
Alapítvány által létrehozott idősek otthonának fűtés-hűtés rendszerének befejezésére,
napkollektorok beszerzésére.
2. A program megnevezése:
 Magyarkanizsai Egyházi BATTHYÁNEUM Ökumenikus Alapítvány által
létrehozott idősek otthonának fűtés-hűtés rendszerének befejezésére,
napkollektorok beszerzésére.
 A támogatott vállalja, hogy a támogatás fejében a határon túli magyarság,
valamint magyar nemzetiségű idősek ellátását előnyben részesíti.
A program megvalósításának ideje: 2013. év
3. A támogató a támogatást a támogatott: CRKVENI FOND BATTHYANEUM
IBAN kód: RS35355000320011170050
320011170050 számú bankszámlájára utalja át forintban és egy összegben. Az átváltási
költség a támogatott számlájáról kerül levonásra.
4. A támogatás átutalásának határideje: szerződés aláírásától számított 8 napon belül
5. A támogatott vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél
megvalósítására fordítja. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott
támogatást a tervezett cél időpontját követő 30 napon belül köteles visszafizetni a
támogatónak.
6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást csak az említett dokumentumban
foglaltaknak megfelelő módon használhatja fel, illetve hogy az azokban foglaltak szerint
kell elszámolnia.
7. Támogatott köteles a támogatott program megvalósulásáról az Algyői Közös
Önkormányzati Hivatalt tájékoztatni, nyomtatott és elektronikus szórólapjain, meghívóin,
plakátjain Algyő Nagyközség Önkormányzatát támogatóként feltüntetni, ezt a
beszámolójában igazolni.
8. Támogatott kijelenti, hogy köztartozásait (vám, központi és helyi adó, illeték) megfizette,
illetve, hogy köztartozása nincs. Amennyiben Algyő Nagyközség Önkormányzatától a

2013-ban kapott támogatása meghaladja az 500.000 forint összeget, a támogatott a
támogatás kiutalása előtt köteles köztartozásainak nemlétéről igazolást benyújtani.
9. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatási összeg egészét nem fordítja a
szerződésben meghatározott célra, a fel nem használt összeget köteles visszautalni a
támogatónak.
10. A támogatott az igénybe vett támogatásról legkésőbb a költségvetési évet követő hó 31-ig,
azaz 2014. január 31-ig köteles elszámolni az eredeti számlák, valamint a
számlaösszesítő benyújtásával Algyő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és
Adócsoportja felé. Az ellenőrzés után az eredeti számlák és a számlaösszesítő 1 db. eredeti
példánya a támogatott társadalmi szervezet részére visszajuttatásra kerül. Az elszámolási
határidőt indokolt esetben a pályázó kérésére a támogató legkésőbb a tárgyévet követő
március 31-éig meghosszabbíthatja. Ezt a pályázó legkésőbb az elszámolási határidő
lejártát 30 nappal megelőzően kérelmezheti.
11. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 9. pontban említett elszámolási
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét, az erre
vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és részére újabb
támogatás 3 évig nem folyósítható.
12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.

Algyő, 2013. augusztus 13.

......................................................................
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Herczeg József polgármester

........................................................................
BATTHYÁNEUM Ökumenikus Alapítvány
Savelin Zoltán plébános, alapítványi elnök

