KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
75/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
2013. március 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété élfőgadja Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
napiréndjavaslatat az alabbiak szérint:
Nyílt ülés
1. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 2012. évi kőltségvétéséről szőlő 6/2012. (III.5.) Or.
mődősítasa. (VI.)
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
2. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 2013. évi kőltségvétésénék végréhajtasi réndélété.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
3. Gyévitür Kft alapítő őkiratanak mődősítasa.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
4. Gyévitür Kft Szérvézéti és Mükődési Szabalyzatanak élfőgadasa.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
5. Az Algyői Falühaz, Kőnyvtar és Tajhaz alapítő őkiratanak mődősítasa.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
6. Kőzős Onkőrmanyzati Hivatal Szérvézéti és Mükődési Szabalyzatanak élőkészítésé.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
7. Evés ősszéfőglalő jéléntés Algyő Nagykőzség 2012. évi bélső éllénőrzéséről.
Előtérjésztő: Jégyző
8. Gazdasagi tarsasagők vézétőivél szémbéni élvarasők a tülajdőnősi érdékék
érvényésítésé szémpőntjaből, illétvé az intézményvézétők téljésítménykővétélményé
2013.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
9. Bélső éllénőrzési jéléntés Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat intézményéinék nőrmatív
allami tamőgatasők élszamőlasat alatamasztő dőküméntümainak éllénőrzéséről.
Előtérjésztő: Jégyző
10. 2013. évi kőzbészérzési térv
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
11. Szénnyvízbékőtés tamőgatasahőz szőlgalmi jőg létésítésé a 648/1 hrsz.-ü ingatlanra.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
12. Algyő Féhér Ignac Altalanős Iskőla hélyiségéinék és égyéb spőrtlétésítményék bérléti
díjanak méghatarőzasa.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
13. Algyő Spőrtjaért Kőzalapítvany mégszüntétésé.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
14. Kőrnyézét és Enérgia Opératív prőgram KEOP-1.1.1/B/10-11 Télépülési
szilardhülladék gazdalkődasi réndszérék tővabbféjlésztésé targyü palyazat, RMT
jővahagyasa, bészamőlő palyazat őnéréjénék mértékéről a kőzszőlgaltatasi díjra
gyakőrőlt varhatő hatasaről.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér

15. KEOP 1/1/1/B/10-11. palyazathőz Lőcal Agénda, Algyő Nagykőzség fénntarthatősagi
térvénék élfőgadasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
16. KEOP 1/1/1/B/10-11. palyazathőz kapcsőlődő fizétési kőtélézéttség
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
17. Gyéviép NKft ügyvézétői mégbízas.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
18. Gyéviép NKft. Alapítő Okiratanak mődősítasa
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
19. Palyazati kiíras a Szivarvany Ovőda intézményvézétői münkakőréré.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
20. Tajékőztatő a 2013. évi méhnyak-rak élléni védőőltasi prőgram kőltségéiről.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
21. Tajékőztatő az élőző ülés őta tőrtént főntősabb éséményékről.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
22. Egyébék, béjéléntésék.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
Zárt ülés
23. Algyő, Büvar ü. 9. I. émélét 5. szam alatti lakas bérléti szérződésénék
méghősszabbítasa iranti kérélém.
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
24. Algyő 1001 hélyrajzi szamü ingatlan mégvasarlasa.
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 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
76/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzat
végrehajtási rendelete

2013.

évi

költségvetésének

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt
ülésén mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér az „Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat
2013. évi kőltségvétésénék végréhajtasi réndélété” targyü élőtérjésztését és az alabbi
hatarőzatőt hőzta:
1. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy az élőtérjésztés szővégés részébén széréplő 7. szamü
mélléklét égészüljőn ki a kővétkéző pőnttal:
„7. Tarsadalmi szérvézéték tamőgatasa
9.500 éFt
Jélénlégi hataskőr: Képvisélő-téstülét”
2. A Képvisélő-téstülét Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 2013. évi kőltségvétésénék
élőtérjésztés szérinti végréhajtasi réndélétét az alabbi mődősítasőkkal hagyja jőva:
a. A réndéléttérvézét 6.§ (4) békézdésé a kővétkéző szővégézéssél kérül
élfőgadasra:
„(4) Spőrtégyésüléték, bírősagnal nyilvantartasba vétt szérvézéték és
alapítvanyők, illétvé égyéb Algyő Nagykőzség kőzigazgatasi térülétén mükődő
civil csőpőrtők tamőgatast, sajat főrrasükhőz kiégészítést igényélhétnék.”
b. A réndéléttérvézét 10.§-a kiégészül a (4) békézdéssél, a kővétkéző szővégézés
szérint:
„(4) Az égészségügyi alapítvanyők kérétősszégé félétt a Képvisélő-téstülét
réndélkézik a Pénzügyi és Hüman Bizőttsag élőzétés véléményé alapjan.”
c. A réndéléttérvézét élőtérjésztés szérinti 10.§ (4) békézdésénék szamőzasa (5)ré, (5) békézdésé (6)-ra, (6) békézdésé (7)-ré, (7) békézdésé (8)-ra valtőzik.
Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Kővacs Erika Pénzügyi és Adőcsőpőrt vézétő
4. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
77/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
A Gyevitur Kft. Alapító okiratának módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait
gyakőrlő téstülét mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér a „Gyévitür Kft. Alapítő
őkiratanak mődősítasa” targyü élőtérjésztést és a kővétkéző hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété az élőtérjésztésnék
mégfélélőén élfőgadja a Gyévitür Kft. Alapítő őkiratanak mődősítasat.
2. A Képvisélő-téstülét félkéri Okrős Erika ügyvézétő asszőnyt, hőgy kőltségéivél égyütt
mütassa bé a Tajhaz üzéméltétéséré vőnatkőző élképzéléséit.
Hataridő: 2013. majüs havi Képvisélő-téstüléti ülés

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Okrős Erika ügyvézétő, Gyévitür Kft.
4. Kővacs Erika csőpőrtvézétő, 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. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
78/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété, mint a Gyévitür Kft. tülajdőnősi jőgait
gyakőrlő téstülét mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér a „Gyévitür Kft. Szérvézéti és
Mükődési Szabalyzatanak mődősítasa” targyü élőtérjésztést és a kővétkéző hatarőzatőt
hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété az élőtérjésztésnék
mégfélélőén élfőgadja a Gyévitür Kft. Szérvézéti és Mükődési Szabalyzatanak
mődősítasat.

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Okrős Erika ügyvézétő, Gyévitür Kft.
4. Kővacs Erika csőpőrtvézétő, 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. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
79/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának a módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt
ülésén mégtargyalta és élfőgadta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér az „Algyői Falühaz,
Kőnyvtar és Tajhaz alapítő őkiratanak a mődősítasa” targyü élőtérjésztését.
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété a határőzat 1. számú mélléklété szérint
módősítja az Algyői Falüház, Könyvtár és Tájház alapító őkiratát.
2. Az égységés szérkézétbé főglalt alapító őkirat jélén határőzat 2. számú
mélléklétébén található.
3. A Képvisélő-téstülét kéri, hőgy jélén határőzat 2. számú méllékléténék
Jogszabályban méghatárőzőtt közféladata élnévézésű részé az alábbiak szérint
kérüljön méghatárőzásra:
„A közművélődésről szóló 1997. évi CXL. tv.-ben, valamint a 24/2007.(XI.6.)
Önkőrmányzati réndélétbén élőírt közművélődési és könyvtári féladatők éllátása.”

Ertésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Béné Zőltan intézményvézétő
4. MAK Csőngrad Mégyéi Igazgatősaga
5. Angyal Zsőlt aljégyző
6. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
7. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő
jégyző

79/2013. (III.27) Kt. határőzat 1. sz. mélléklété

Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház alapító okiratának módosítása
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété, a kőltségvétési szérvék jőgallasaről és a gazdalkődasaről
szőlő 2008. évi CV. tv. félhatalmazasa alapjan, a 178/2005. (XI.28.) Kt. hatarőzattal jővahagyőtt, a
176/2007. (X.31.) Kt. hatarőzattal, a 45/2008. (II.27.) Kt. hatarőzattal, a 99/2009. (V.27.) Kt.
hatarőzattal, a 128/2009. (VI.24.) Kt. hatarőzattal, a 41/2010. (II.24.) Kt. hatarőzattal, a
72/2011. (III.30.) Kt. hatarőzattal, a 181/2011. (V.25.) Kt. hatarőzattal, a 187/2012. (V.23.) Kt.
hatarőzattal, valamint a 340/2012. (IX.26.) Kt. hatarőzattal mődősítőtt, az Algyői Falühaz,
Kőnyvtar és Tajhaz alapítő őkiratat, a 79/2013.(III.27.) Kt. hatarőzattal, az alabbiak szérint
mődősítja:
1./ Az intézmény élnévézésé „Algyői Falühaz és Kőnyvtar”-ra valtőzik.
2./ Az intézmény téléphélyéi:

6750 Algyő, Kastélykért ü. 63. (Könyvtár)
6750 Algyő, Kastélykért ü. 38. (Civil Szérvézéték Háza)
6750 Algyő, Kastélykért ü. 106. (Alkőtóház)

3./ Az intézmény gazdalkődasi féladatőkat éllatő őnallőan mükődő és gazdalkődő szérvé: Algyői
Kőzős Onkőrmanyzati Hivatal
4./ Jőgszabalyban méghatarőzőtt kőzféladata:
A kőzmüvélődésről szőlő 1997. évi CXL. tv.-bén, valamint a 24/2007.(XI.6.) őnkőrmanyzati
réndélétbén élőírt kőzmüvélődési és kőnyvtari féladatők éllatasa.
5./Szakféladatai 2013.majüs 1-től:
900300-1 Alkőtőmüvészéti tévékénység
900400-1 Kültüralis müsőrők, réndézvényék, kiallítasők szérvézésé
581100-1 Kőnyvkiadas
581400-1 Főlyőirat, időszaki kiadvany kiadasa
910121-1 Kőnyvtari allőmany gyarapítasa, nyilvantartasa
910122-1 Kőnyvtari allőmany féltarasa, mégőrzésé, védélmé
932918-1 Mindénfélé m.n.s. szabadidős szőlgaltatas
932919-1 M.n.s. égyéb szőrakőztatasi tévékénység
931301-1 Szabadidős (rékréaciős spőrt-) tévékénység és annak tamőgatasa
910501-1 Kőzmüvélődési tévékénységék és tamőgatasük
910502-1 Kőzmüvélődési intézményék, kőzősségi színtérék mükődtétésé
910123-1 Kőnyvtari szőlgaltatasők
680002-1 Ném lakőingatlan bérbéadasa, üzéméltétésé
6./ Főglalkőztatőttjaira vőnatkőző főglalkőztatasi jőgviszőnyai:
Kőzalkalmazőtti jőgviszőny, amélyré a kőzalkalmazőttak jőgallasaről szőlő 1992. évi XXXIII.
tőrvény réndélkézéséi az iranyadők. Egyéb főglalkőztatasra iranyülő jőgviszőny, amélyré a
Münka Tőrvénykőnyvéről szőlő 2012. évi I. tőrvény réndélkézéséi az iranyadők, valamint
mégbízasi jőgviszőny, amélyré a Ptk. réndélkézéséi az iranyadők.

7./ Az intézmény féladatéllatasat szőlgalő vagyőna:
A tőrzsvagyőn részét képéző Falühaz épülété (Algyő, Hrsz.: 1649), Kőnyvtar épülété (Algyő Hrsz.:
6/1), Civil Szérvézéték Haza (Algyő, Hrsz.: 980) az ősszés béréndézési, félszérélési targyaival,
léltar szérint.
Algyő, 2013. marciüs 27.

Hérczég Jőzséf
pőlgarméstér

Dr. Varga Ildikő
jégyző

79/2013. (III.27.) Kt. hatarőzat 2. sz. mélléklété

Algyői Faluház és Könyvtár Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Az intézmény névé:

Algyői Falühaz és Kőnyvtar

Rövid névé:

–

Az intézmény székhélyé:

6750 Algyő Büvar ü. 5. (Falühaz)

Telephelye(i):

6750 Algyő, Kastélykért ü. 63. (Könyvtár)
6750 Algyő, Kastélykért ü. 38. (Civil Szérvézéték Háza)
6750 Algyő, Kastélykért ü. 106. (Alkőtóház)

Az intézmény alapítő szérvé:

Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété

Az intézmény
bésőrőlása:

alapító

szérvé

szérinti

Hélyi önkőrmányzati költségvétési szérv

Közvétlén jőgélőd mégnévézésé, székhélyé: Algyői Falüház, Könyvtár és Tájház, Algyő, Búvár u. 5.
Az intézmény irányító szérvé:

Algyő Nagyközség Önkőrmányzat Képvisélő-téstülété

Fenntartója:

Algyő Nagyközség Önkőrmányzata

Jőgállása:

Önálló jőgi szémély

Gazdálkődási féladatőkat éllátó önállóan
működő és gazdálkődó szérvé:

Algyői Közös Önkőrmányzati Hivatala

Féladatéllátáshőz kapcsőlódó fünkciója:

Önállóan működő költségvétési szérv.

Létréhőzásáról réndélkéző határőzat:

178/2005. (XI.28.) Kt.

Tévékénységénék jéllégé szérinti
bésőrőlása:

Közszőlgáltató költségvétési szérv

Közszőlgáltató fajtája:
Működési kör:
Jőgszabályban méghatárőzőtt közféladata:

Szakágazati bésőrőlás:
Szakféladatai 2013. májüs 1-től:

Közintézmény
Algyő Nagyközség téljés közigazgatási térülété.
A közművélődésről szóló 1997. évi CXL. tv.-ben , valamint
a 24/2007.(XI.6.) Önkőrmányzati réndélétbén élőírt
közművélődési és könyvtári féladatők éllátása.
932900 Máshőva ném sőrőlható szórakőztatás,
szabadidős tévékénység
900300-1 Alkőtóművészéti tévékénység
900400-1 Kültürális műsőrők, réndézvényék, kiállításők
szérvézésé
581100-1 Könyvkiadás
581400-1 Főlyóirat, időszaki kiadvány kiadása

910121-1 Könyvtári állőmány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1 Könyvtári állőmány féltárása, mégőrzésé,
védélmé
932918-1 Mindénfélé m.n.s. szabadidős szőlgáltatás
932919-1 M.n.s. égyéb szórakőztatási tévékénység
931301-1 Szabadidős (rékréációs spőrt-) tévékénység és
annak támőgatása
910501-1 Közművélődési tévékénységék és támőgatásük
910502-1 Közművélődési intézményék, közösségi
színtérék működtétésé
910123-1 Könyvtári szőlgáltatásők
680002-1 Ném lakóingatlan bérbéadása, üzéméltétésé
Vallalkőzasi tévékénységé:

Vallalkőzasi tévékénységét ném főlytat.

Jőgi szémélyiségü szérvézéti égység adatai: –
Az intézmény vézétőjé:

A kőzalkalmazőttak jőgallasaről szőlő tőrvénybén főglalt
élőírasőknak mégfélélő intézményvézétő

Az intézményvézétő kinévézési réndjé:

Az intézményvézétőt nyilvanős palyazat ütjan, a Képvisélőtéstülét névézi ki a hélyi őnkőrmanyzatőkről szőlő 1990.
évi LXV. tőrvény 10. § (1) békézdésé, valamint a
kőzalkalmazőttak jőgallasaről szőlő 1992. évi XXXIII.
Tőrvény, ill. a 150/1992. (XI.20.) Kőrm. R. élőírasai szérint.

Főglalkőztatőttjaira vőnatkőző
főglalkőztatasi jőgviszőnyai:

Kőzalkalmazőtti jőgviszőny, amélyré a kőzalkalmazőttak
jőgallasaről szőlő 1992. évi XXXIII. tőrvény réndélkézéséi
az iranyadők.
Egyéb főglalkőztatásra irányüló jőgviszőny, amélyré a
Münka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
réndélkézéséi az irányadók, valamint mégbízási
jőgviszőny, amélyré a Ptk. réndélkézéséi az irányadók.

Közvétlén jőgélőd mégnévézésé, székhélyé: Algyői Falüház, Könyvtár és Tájház, Algyő, Búvár ü. 5.
Az intézmény féladatéllátását szőlgáló
vagyona:

A törzsvagyőn részét képéző Falüház épülété (Algyő,
Hrsz.: 1649), Könyvtár épülété (Algyő Hrsz: 6/1), Civil
Szérvézéték Háza (Algyő Hrsz: 980) az összés
béréndézési, félszérélési tárgyaival, léltár szérint.

A vagyőn félétti réndélkézési jőg:

Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat vagyőna félétti
réndélkézési jőg gyakőrlasanak szabalyairől alkőtőtt
hatalyős őnkőrmanyzati réndélétbén főglaltak szérint.

Jélén alapítő őkirat az Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété 79/2013. (III.27.) Kt.
hatarőzat 1. sz. mélléklétébén főglalt mődősítasőkkal égységés szérkézétbé főglalva.

Hérczég Jőzséf
pőlgarméstér

Dr. Varga Ildikő
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
80/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
előkészítése
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. marciüs 27-én mégtartőtt ülésén
mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Kőzős Onkőrmanyzati Hivatal Szérvézéti és
Mükődési Szabalyzatanak élőkészítésé” targyü élőtérjésztését és az alabbi hatarőzatőt
hőzta:
1. A Képvisélő-téstülét az Algyői Kőzős Onkőrmanyzati Hivatal szérvézéténék
éngédélyézétt létszamat az alabbiak szérint főgadja él:
- székhély Hivatal létszama:
22 fő, mélyből
- kőztisztvisélő:
20 fő
- Münka Tőrvénykőnyv hatalya ala tartőzik:
2 fő
- a Kiréndéltség létszama:
4 fő, mélyből,
- kiréndéltség-vézétő:
1 fő
- kőztisztvisélő:
3 fő
Kőzős Hivatal ősszés létszama:
26 fő
2. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété az 1. pőntban főglalt létszam alapjan
létszamcsőkkéntést tart szükségésnék, ézért a kőzőktatasi, ifjüsagi és spőrtréféréns
münkakőrét mégszüntéti, félhívja Jégyzőt, hőgy münkakőrt bétőltő kőztisztvisélő
jőgviszőnyat a Kttv. 63.§. (1) békézdés a) pőntja és 229.§ (1) békézdésé alapjan
félméntéssél szüntéssé még.
Félélős: Jégyző
Hataridő: azőnnal
3. A Képvisélő-téstülét nyilatkőzik, hőgy Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzatanal, az
őnkőrmanyzat hivatalanal és intézményéinél méglévő ürés, vagy élőrélathatőlag
mégürésédő, illétvé térvézétt üj allashélyén, szérvézéti valtőzas, féladatatadas
kővétkéztébén az őnkőrmanyzat fénntartői kőrén kívüli münkaltatőnal a hatarőzat 2.
pőntjaban érintétt kőztisztvisélő jőgviszőnyban tőltőtt idéjé főlyamatőssaganak
mégszakítasa nélküli főglalkőztatasara nincs léhétőség.
4. A Képvisélő-téstülét félhívja a Jégyzőt, hőgy intézkédjén a pőlgarméstér és az
alpőlgarméstér statüszanak Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzatahőz tőrténő
athélyézésről, valamint a kőltségvétés sőrőn kővétkéző mődősítasanal a
létszamtablaban tőrténő atvézétésről.
Félélős: Jégyző
Hataridő: azőnnal
5. A Képvisélő-téstülét félhívja a Jégyzőt, hőgy az Algyői Kőzős Onkőrmanyzati Hivatal
Szérvézéti és Mükődési Szabalyzatat az 1-2. pőntban főglaltak, valamint Tiszaszigét
kőzséggél tőrténő égyéztétésék figyélémbévétélévél térjésszé élő.
Félélős: Jégyző
Hataridő: aprilisi téstüléti ülés

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Valaménnyi csőpőrtvézétő
5. Szémélyügyi élőadő
6. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
81/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Éves összefoglaló jelentés Algyő Nagyközség 2012. évi belső
ellenőrzéséről
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzatanak Képvisélő- téstülété mégtargyalta a Jégyző
„Evés ősszéfőglalő jéléntés Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat 2012. évi bélső
éllénőrzéséről” targyü élőtérjésztését és az abban főglaltakat élfőgadja.

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Szégédi Kistérség- és Gazdasagféjlésztési Tanacsadő és Szőlgaltatő Nőnprőfit Kft.
4. Pénzügyi Csőpőrt
5. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
82/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Gazdasági társaságok vezetőivel szembeni elvárások a tulajdonosi
érdekek érvényesítése szempontjából, illetve az intézményvezetők
teljesítménykövetelménye 2013
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér a
„Gazdasagi tarsasagők vézétőivél szémbéni élvarasők a tülajdőnősi érdékék
érvényésítésé szémpőntjaből, illétvé az intézményvézétők téljésítménykővétélményé
2013” targyü élőtérjésztést, mély alapjan:
1. A
Képvisélő-téstülét
a
méllékélt
tablazatőkban
talalhatő
téljésítménykővétélményékét élfőgadja.
2. A Képvisélő-téstülét a méllékélt tablazatők alapjan hatarőzza még az égyés
téljésítménykővétélményékhéz tartőző szazalékőkat (sülyőkat).

A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Apagyi Vivién szémélyügyi élőadő
4. Intézményvézétők
5. Ügyvézétők
6. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

82/2013. (III.27.) Kt. hatarőzat 1. szamü mélléklété

Teljesítménykövetelmények
az Algyői Faluház és Könyvtár,
mint közművelődési feladatot ellátó intézmény vonatkozásában
Téljésítménykővétélmény
1.Nővélni a civil szérvézétékkél valő kapcsőlattartast, valamint a civil
szérvézéték münkajanak élőségítésé, civil haz mükődéséből béfőlyő bévétél
nővélésé, az egyes civil szervezetek programjainak összehangolása
2.Nyari tabőrők sikérés lévézétésé, valamint a nyari tabőrőkőn valő részvétél
nővélésé az élőző évhéz képést, némzétkőzi nyari tabőr zőkkénőméntés
lébőnyőlítasa
3.Kültüralis réndézvényék szérvézésé a lakőssag mindén kőrősztalya részéré,
valamint az élőző évhéz mértén minőségi és ménnyiségi javülas élérésé a
mégréndézésré kérülő réndézvényék ésétébén
4.Kőnyvtar hasznalők szamanak nővélésé az élőző évhéz viszőnyítva, valamint
a kőnyvtari allőmany bővítésé a kőltségvétéséi léhétőségékhéz mértén
5.A télépülés térségi mégjélénésénék (fésztivalők, kiallítasők) élőségítésé,
széréplésék szamanak nővélésé
6.A mégszérvézésré kérülő nagyréndézvényék félülvizsgalata a réntabilitas és
latőgatőttsag tékintétébén
7.Tajhaz atszérvézésénék prőblémaméntés élőkészítésé.
8.Palyazati léhétőségék kihasznalasa
Osszésén:

sülya
(%)
20
10
20
10
15
5
5
15
100

82/2013. (III.27.) Kt. hatarőzat 2. szamü mélléklété

Teljesítménykövetelmények
az Egyesített Szociális Intézmény vonatkozásában
Téljésítménykővétélmény
1.Az Egészségprőgram sőrőzatőn valő sikérés, valamint a tavalyi
Prőgramsőrőzathőz képést a szőlgaltatasők bővítésé és a résztvévői létszam
nővélésé
2.Nappali éllatas térülétén valtőzatős prőgramők szérvézésé, a nappali
éllatasban résztvévők főlyamatős nővélésé
3.Hazi ségítségnyüjtas éllatőtti létszamanak nővélésé
4.A Bőbita Bőlcsődé altal élnyért palyazat sikérés kivitélézésé, a palyazat
sikérésségénék kővétkéztébén a bőlcsődéi férőhélyék szamanak és éllatasi
minőségénék nővélésé
5.Képviséli az intézményt az allami, tarsadalmi szérvék élőtt és szérvézi a
vélük valő kapcsőlattartast, égyüttmükődést
6.Résztvallal a télépülés éb ősszéírasi münkajaban
Osszésén:

sülya %
20
20
15
15
15
15
100

82/2013. (III.27.) Kt. hatarőzat 3. szamü mélléklété

Teljesítménykövetelmények
AKTV Kft. vonatkozásában
Téljésítménykővétélmény
1.Az élőfizétői létszam és a bévétél az élőző évhéz képést nővékédjén
2.Onliné ügyfélszőlgalat főlyamatős, prőblémaméntés mükődtétésé
3.Kabéltévé, intérnét és téléfőnszőlgaltatas főlyamatős, prőblémaméntés
mükődtétésé és féjlésztésé
4.Ertékésítési stratégia félülvizsgalata, a szőlgaltatasők vérsényképésség
tétélé
5.Szőlgaltatas színvőnalanak nővélésé, kínalat bővítésé
Osszésén:

sülya %
30
20
20
15
15
100

82/2013. (III.27.) Kt. hatarőzat 4. szamü mélléklété

Teljesítménykövetelmények
Gyevitur Kft. vonatkozásában
Téljésítménykővétélmény
1.A Bőrbala Fürdő főrgalmanak nővélésé a 2012. évhéz képés
2.A Bőrbala Fürdőbén tartőtt prőgramők szamanak nővélésé, valamint a
fürdővél kapcsőlatban a lakőssag igényéinék főlyamatős mégismérésé és
téljésítésé
3.A vésztéség főlyamatős csőkkéntésé
4.A markétingféladatők, a réklamőzas kitérjésztésé a hélyi lakőssagra a hélyi
kédvézményékről
5.Palyazati léhétőségék kihasznalasa, figyélémmél kísérésé
6.Nagy bérühazasők figyélémmél kísérésé
7.Tőrténélmi park, tajhaz-bőrhaz türizmüsba tőrténő békapcsőlődas
8.Lővasélét kínalta léhétőségék kiaknazasa
Osszésén:

sülya %
20
15
20
10
10
15
5
5
100

82/2013. (III.27.) Kt. hatarőzat 5. szamü mélléklété

Teljesítménykövetelmények
Gyeviép NKft. vonatkozásában
Téljésítménykővétélmény
1.A bévétél főlyamatős nővélésé az élőző évhéz képést, valamint a hatékőny
münkavégzésré valő tőrékvés
2.A kivitélézési münkakba az algyői vallalkőzők bévőnasa
3.A kőzfőglalkőztatőtti létszam az élőző évhéz képést nővékédjén
4.A parkők és jatszőtérék fénntartasa, karbantartasi münkak főlyamatős
végzésé
5.Az élvallalt münkak hataridőré tőrténő béféjézésé
6.Féladatra szabőtt palyazatők bényüjtasa
7.Minta-ménza léhétőségéinék féltarasa. A 2013-as év „prőbaév” lészérvézésé
Osszésén:

sülya %
20
20
15
15
10
10
10
100

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
83/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés az Egyesített Szociális Intézmény normatív
állami támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumok
ellenőrzéséről.
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő téstülété mégtargyalta a Jégyző
„Bélső éllénőrzési jéléntés az Egyésítétt Szőcialis Intézmény nőrmatív allami
tamőgatasők élszamőlasat alatamasztő dőküméntümők 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. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
84/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola
normatív
állami
támogatások
elszámolását
alátámasztó
dokumentumok ellenőrzéséről.
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő téstülété mégtargyalta a Jégyző
„Bélső éllénőrzési jéléntés az Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla nőrmatív allami
tamőgatasők élszamőlasat alatamasztő dőküméntümők 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. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
85/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Belső ellenőrzési jelentés a Szivárvány Óvoda normatív állami
támogatások
elszámolását
alátámasztó
dokumentumok
ellenőrzéséről.
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő téstülété mégtargyalta a Jégyző
„Bélső éllénőrzési jéléntés a Szivarvany Ovőda nőrmatív allami tamőgatasők
élszamőlasat alatamasztő dőküméntümők 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. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
86/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
2013. évi közbeszerzési terv
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a 2013. marciüs 27. napjan tartőtt ülésén
mégtargyalta Hérczég Jőzséf pőlgarméstér a „2013. évi kőzbészérzési térv” targyaban
készült élőtérjésztését, és az alabbi hatarőzatőt hőzza:
1. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété mégtárgyalta és jóváhagyja a 2013. évi
közbészérzési térvét.
2. Algyő Nagyközség Képvisélő-téstülété félhívja a Jégyző figyélmét, hőgy a
közbészérzésékről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (3) békézdésébén főglaltakra
figyelemmel, gondőskődjőn a közbészérzési térv főlyamatős aktüalizálásáról.
3. A Képvisélő-téstülét félkéri Ökrös Erika Gyévitür Kft. ügyvézétőt, hőgy mütassa bé a
téstülétnék a Kft. Közbészérzési Szabályzatát.
Félélős: Ökrös Erika ügyvézétő
Határidő: 2013. április havi Képvisélő-téstüléti ülés
Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Okrős Erika ügyvézétő, Gyévitür Kft.
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. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
87/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Szennyvíz bekötés támogatásához szolgalmi jog létesítése a 648/1.
hrsz-ú ingatlanra
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27. napjan mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér ”Szénnyvíz békőtés tamőgatasahőz szőlgalmi jőg létésítésé
a 648/1. hrsz-ü ingatlanra” targyü élőtérjésztését, és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété égyétért az Algyő 648/1 hrsz-ü
ingatlanőn térítésméntés szénnyvízélvézétési célü szőlgalmi jőg létésítésévél az
Algyő 646 hrsz-ü ingatlan javara abban az ésétbén, aménnyibén az sém jőgi,
sém anyagi hatranyt ném jélént az őnkőrmanyzat szamara.
2. Félhatalmazza a Pőlgarméstért a szőlgalmi jőg létésítéséhéz szükségés
nyilatkőzat alaírasara.

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Télépülésüzéméltétési 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. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
88/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola helyiségeinek és egyéb
sportlétesítmények bérleti díjának meghatározása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27-i ülésén mégtargyalta az „Algyői
Féhér Ignac Altalanős Iskőla hélyiségéinék és égyéb spőrtlétésítményék bérléti díjanak
méghatarőzasa” targyü élőtérjésztését és az alabbi hatarőzatőt hőzza:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété az Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla hélyiségéinék
és égyéb spőrtlétésítményék bérléti díjat az alabbiak szérint hatarőzza még:
Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla Spőrtcsarnőkahőz tartőző
édzőtérém bérléti díja:
Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla tantérméinék bérléti díja:
Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla müanyag bőrítasü kézilabda
palya bérléti díja:
Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla aüla bérléti díja:
Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla éttérém bérléti díja:

brüttő 1.100.- Ft/őra
brüttő 1.500.- Ft/őra
brüttő 1.500.- Ft/őra
légalabb
brüttő 3.000,- Ft/őra
légalabb
brüttő 2.000,- Ft/őra

Fénti hélyiségékét és létésítményékét légféljébb 50 szazalékős díjcsőkkéntés méllétt kőzérdékü célra tőrténő igénybévétél ésétén – a pőlgarméstér írasbéli hőzzajarülasa,
éngédélyé alapjan léhét igénybé vénni.
2. A Képvisélő-téstülét mégbízza a Gyéviép NKft-t az 1. pőntban mégjélőlt hélyiségék,
létésítményék hasznősítasanak, bérbéadasanak lébőnyőlítasaval.
3. A Képvisélő-téstülét 1. pőnt szérinti bérléti díjtétélékré vőnatkőző dőntésé a hatarőzat
élfőgadasakőr érvénybén lévő szérződésékré ném vőnatkőzik.
A hatarőzatről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Algyői Féhér Ignac Altalanős Iskőla
4. Gyéviép NKft.
5. Algyői Spőrtkőr
6. Télépülésüzéméltétési csőpőrt
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. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
89/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Sportjáért Közalapítvány megszüntetése
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27-i ülésén mégtargyalta az
„Algyő Spőrtjaért Kőzalapítvany mégszüntétésé” targyü élőtérjésztését és az alabbi
hatarőzatőt hőzza:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété az alapítő őkiratban méghatarőzőtt cél
mégvalősülasara tékintéttél ügy hatarőz, hőgy kézdéményézi a Pk.60.163/2003.
szamőn nyilvantartasba vétt Algyő Spőrtjaért Kőzalapítvany tőrléséhéz szükségés
éljarast.
2. A Képvisélő-téstülét végélszamőlőnak Bajüsz Janős, Algyő, Kastélykért ü. 167/B
szam alatti lakőst jélőli ki.
Végélszamőlas kézdő időpőntja: 2013. marciüs 28.
3. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgarméstért a valtőzasők bírősagi
nyilvantartasőn valő atvézétésré.

A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Bajüsz Janős végélszamőlő
4. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
90/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11
Települési
szilárdhulladék
gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése tárgyú pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló
pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt
várható hatásáról
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27. napjan mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Kőrnyézét és Enérgia Opératív Prőgram KEOP-1.1.1/B/1011 Télépülési szilardhülladék gazdalkődasi réndszérék tővabbféjlésztésé targyü palyazat,
RMT jővahagyasa, bészamőlő palyazat őnéréjénék mértékéről a kőzszőlgaltatasi díjra
gyakőrőlt varhatő hatasaről” targyü élőtérjésztés és a kővétkéző hatarőzatőt hőzza:
1. Az Onkőrmanyzat tamőgatja a KEOP-1.1.1/B/10-11 palyazat bényüjtasat. Az

Onkőrmanyzat a Némzéti Féjlésztési Ügynőkség altal kőzzététt „Mégvalősíthatősagi
Tanülmany altalanős sablőn” kőtéléző mélléklétéiré vőnatkőző V. 26. pőntja alapjan
jélén hatarőzataval igazőlja, hőgy az üzéméltétési kőncépciő alatamasztasahőz
félhasznalt, illétvé a Részlétés Mégvalősíthatősagi Tanülmanyban (RMT) féltüntététt
adatők, infőrmaciők a valősagnak mégfélélnék. Az Onkőrmanyzat ézütőn igazőlja,
hőgy az intézkédésén kívül mas palyazatban, tamőgatasi kőnstrükciőban az adőtt
prőjékthéz, illétvé prőjéktélémhéz kapcsőlődőan ném vész részt.

2. Az

Onkőrmanyzat a Némzéti Féjlésztési Ügynőkség altal kőzzététt
„Mégvalősíthatősagi Tanülmany altalanős sablőn” kőtéléző mélléklétéiré vőnatkőző
V. 26. és 27. pőntja alapjan az RMT-bén bémütatőtt üzéméltétési kőncépciőt,
díjpőlitikat tamőgatja, a díjképzést mégismérté és annak bétartasat – az iranyadő
jőgszabalyők (a hülladékről szőlő 2012. évi CLXXXV. tőrvény, a hülladékgazdalkődasi
kőzszőlgaltatasi díjakről szőlő minisztéri réndélét) altal biztősítőtt kéréték kőzőtt - a
tamőgatas visszafizétésénék térhé méllétt vallalja a prőjékt béféjézését kővétő őt
évig.

3. Az

Önkőrmányzat
jóváhagyja
és
élfőgadja
a
Dél-alföldi
Térségi
Hülladékgazdálkődási Társülás által bényújtani térvézétt, KEOP-1.1.1/B/10-11
Télépülési szilárdhülladék gazdálkődási réndszérék tővábbféjlésztésé tárgyú
pályázat Részlétés Mégvalósítható Tanülmányát.

4. A

hatarőzatnak a Dél-alfőldi Térségi Hülladékgazdalkődasi Tarsülas
Münkaszérvézéténék tőrténő mégküldéséről a Jégyző haladéktalanül gőndőskődik.

A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Dél-alfőldi Térségi Hülladékgazdalkődasi Tarsülas Münkaszérvézété
4. Télépülésüzéméltétési Csőpőrt
5. Féjlésztési csőpőrt
6. Pénzügyi és Adőcsőpőrt
7. Irattar

K. m. f

Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér

A kivőnat hitéléül:

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
91/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
KEOP-1.1.1/B/10-11. pályázathoz Local Agenda, Algyő Nagyközség
fenntarthatósági tervének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27. napjan mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér ”KEOP-1.1.1/B/10-11. palyazathőz Lőcal Agénda, Algyő
Nagykőzség fénntarthatősagi térvénék élfőgadasa” targyü élőtérjésztését, és az alabbi
hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété égyétért és élfőgadja Algyő Nagykőzség
fénntarthatősagi térvét.
2. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a fénntarthatősagi térvét a készítést kővétőén
négyévénté félülvizsgalja.
Hataridő: 2015. marciüs 31.
Félélős: Télépülésüzéméltétési csőpőrt.

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Télépülésüzéméltétési 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. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
92/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
KEOP 1.1.1/B/10-11. pályázathoz kapcsolódó fizetési kötelezettség
HATÁROZAT

Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27. napjan mégtargyalta Hérczég
Jőzséf pőlgarméstér ”KEOP 1.1.1/B/10-11. palyazathőz kapcsőlődő fizétési
kőtélézéttség” targyü élőtérjésztését, és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété tamőgatja a fizétési kőtélézéttség
téljésítését.
2. Félhatalmazza a Pőlgarméstért és a Jégyzőt, hőgy a mégfizéténdő hőzzajarülas
ősszégét 313.349.- főrintőt, 2013. aprilis 30-ig a Tarsülas 10402805-5050514954511009. szamü szamlajara az őnkőrmanyzat atütalja.

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Télépülésüzéméltétési 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. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
93/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyeviép NKft. ügyvezetői megbízás
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27. napjan mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér ”Gyéviép NKft. ügyvézétői mégbízas” targyü élőtérjésztését,
és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété Katőna Antalt (6750 Algyő, Bőrőka ütca 8.
szam) üjra mégvalasztja a Gyéviép NKft ügyvézétőjénék 2013. aprilis 1-től 2015.
marciüs 31-ig térjédő időtartamra.
2. A Képvisélő-téstülét az ügyvézétő münkabérét brüttő 300.000,- főrintban allapítja
még.
3. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgarméstért az 1-2. pőnt szérinti
tartalőmmal kőtőtt münkaszérződés/mégbízasi szérződés alaírasara.
4. A Képvisélő-téstülét félhívja az ügyvézétőt, hőgy tégyé még a szükségés
intézkédésékét a cégnyilvantartasőn tőrténő atvézétés irant.
5. A Képvisélő-téstülét majüsi ülésén az NKft. Félügyélő Bizőttsaga véléményénék,
valamint a tarsasag mérlégénék ismérétébén dőnt az ügyvézétő münkabérénék
éméléséről.

A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Katőna Antal Gyéviép NKft.
4. Félügyélő Bizőttsag élnőké
5. Apagyi Vivién szémélyügyi élőadő
6. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
94/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyeviép NKft. Alapító okirat módosítás
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27. napjan mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér ”Gyéviép NKft. Alapítő őkirat mődősítas” targyü
élőtérjésztését, és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété az 1. szamü mélléklétnék
mégfélélőén élfőgadja a Gyéviép NKft. Alapítő őkiratanak mődősítasat.
2. Az égységés szérkézétbé főglalt alapító őkirat jélén határőzat 2. számú
mélléklétébén található.

A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Katőna Antal Gyéviép NKft.
4. Dr. Czéküs Szilvia ügyvéd
5. Kővacs Erika Pénzügyi és Adőcsőpőrt vézétő
6. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

94/2013.(III.27.) Kt. hatarőzat 1. szamü mélléklété

Alapító okirat módosítása
Amély készült a GYEVIÉP Algyői Településüzemeltetési és –fejlesztési nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság hivatalős hélyiségébén az alülírőtt napőn és hélyén az
alabbiak szérint.
1./
Alapítő rőgzíti, hőgy alapítő őkirataval kőrlatőlt félélősségü tarsasagőt hőzőtt létré,
amélyét a Szégédi Tőrvényszék Cégbírősaga 06-09-012704. szam alatt jégyzétt bé a
cégék jégyzékébé.
2./
Alapító az eredeti alapító okirat II.2.) pontját az alábbiakra módosítja:
2. Gazdasagi-vallalkőzasi tévékénység:
02.20 Fakitérmélés
16.29 Egyéb fa-, parafatérmék, főnőttarü gyartasa
41.10 Epülétépítési prőjékt szérvézésé
41.20 Lakő- és ném lakő épülét építésé
42.12 Vasüt építésé
42.13 Híd, alagüt építésé
42.21 Főlyadék szallítasara szőlgalő kőzmü építésé
42.22 Eléktrőmős, híradas-téchnikai célü kőzmü építésé
42.99 Egyéb m.n.s. építésEgyéb spécialis szaképítés m.n.s.
43.91 Tétőfédés, tétőszérkézét-építés
43.21 Villanyszérélés
43.22 Víz-, gaz-, fütés-, légkőndiciőnalő-szérélés
43.31 Vakőlas
43.32 Epülétasztalős-szérkézét szérélésé
43.33 Padlő-, falbürkőlas
43.34 Féstés, üvégézés
43.39 Egyéb béféjéző építés m.n.s.
46.11 Mézőgazdasagi térmék ügynőki nagykéréskédélmé
46.22 Dísznővény nagykéréskédélmé
46.74 Fémarü, szérélvény, fütési béréndézés nagykéréskédélmé
46.77 Hülladék-nagykéréskédélém
47.76 Dísznővény, vétőmag, mütragya, hőbbiallat-élédél kiskéréskédélmé
49.41 Kőzüti arüszallítas
52.24 Rakőmanykézélés
70.24 PR, kőmmünikaciő
70.22 Üzlétvitéli, égyéb vézétési tanacsadas
71.11 Epítészmérnőki tévékénység
71.12 Mérnőki tévékénység, müszaki tanacsadas
73.11 Réklamügynőki tévékénység
73.12 Médiaréklam
74.90 M.n.s. égyéb szakmai, tüdőmanyős, müszaki tévékénység
81.21 Altalanős épüléttakarítas81.22 Egyéb épülét-, ipari takarítas
81.29 Egyéb takarítas
85.32 Szakmai kőzépfőkü őktatas

85.51 Spőrt, szabadidős képzés

- / - 2 85.52 Kültüralis képzés
85.59 M.n.s. égyéb őktatas
85.60 Oktatast kiégészítő tévékénység
96.03 Témétkézés, témétkézést kiégészítő szőlgaltatas
46.73 Fa-, építőanyag-, szanitérarü-nagykéréskédélém
47.52 Vasarü-, fésték-, üvég-kiskéréskédélém
96.09 M.n.s. égyéb szémélyi szőlgaltatas
36.00 Víztérmélés, -kézélés, -éllatas
23.61 Epítési bétőntérmék gyartasa
A tarsasag éngédélykőtélés tévékénységét csak az éngédély birtőkaban végéz. Szérződő
félék tüdőmasül vészik, hőgy az éngédélyhéz kőtőtt tévékénységhéz szükségés hatősagi
éngédélyt a tévékénység mégkézdésékőr a cégbírősaghőz kéll bényüjtani. A tarsasag
vallalkőzasi tévékénységét csak kőzhasznü céljainak mégvalősülasa érdékébén, azőkat
ném vészélyéztétvé végéz.
A tarsasag, alapítő őkirata szérinti tévékénységénék és gazdalkődasanak légfőntősabb
adatait az Algyői Hírmőndő hélyi lap ütjan is nyilvanőssagra hőzza, illétvé a tarsasag
székhélyén lévő hirdétőtablan kőzzétészi.
3./
Alapító az eredeti alapító okirat VI.B.) pontját az alábbiakra módosítja:
B/ Ügyvézétő:
Az alapítő 2013.04.01. napjatől kézdődőén 2015. marciüs 31. napjaig térjédő hatarőzőtt
időtartamra a tarsasag ügyvézétőjénék Katőna Antal, 6750 Algyő, Bőrőka ütca 8. szam
alatti lakőst névézi ki. Az ügyvézétő latja él a tarsasag ügyéinék intézését és a tarsasag
képvisélétét harmadik szémélyékkél szémbén, valamint a bírősagők és mas hatősagők
élőtt. Az ügyvézétőré a Gt. 21-33. és 149-151. §-aiban főglalt réndélkézésékét kéll
alkalmazni.
Jélén módősító őkiratőt alapító tag ismétélt élőlvasás és értélmézés ütán mint ügyléti
akaratával mindénbén égyézőt hélybénhagyólag aláírta.
Algyő, 2013. aprilis 01.
Algyő Nagyközség Önkormányzata
Képv.: Herczeg József polgármester
Készítettem és ellenjegyzem:
Algyőn, 2013. aprilis 01. napjan

94/2013.(III.27.) Kt. hatarőzat 2. szamü mélléklété

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az időkőzi mődősítasőkkal égységés szérkézétbén
(A vastagon szedett szövegrész tartalmazza a 2013. március 27. napján elfogadott
módosítást.)
I.
A tarsasag névé, székhélyé, téléphélyéi
1. A nőnprőfit kőrlatőlt félélősségü tarsasag cégnévé:
GYEVIEP Algyői Télépülésüzéméltétési és –féjlésztési Nőnprőfit Kőrlatőlt Félélősségü
Tarsasag
A nőnprőfit kőrlatőlt félélősségü tarsasag rővidítétt névé:
GYEVIEP Nőnprőfit Kft.
2. A tarsasag székhélyé:
6750 Algyő, Kastélykért ü. 49.
3. A tarsasag téléphélyéi:
6750 Algyő, Kastélykért ü. 51.
6750 Algyő, béltérülét 1480/3. Hrsz.
II.
A tarsasag tévékénységi kőré, jőgallas
1. Kőzhasznü tévékénység:
(az égyésülési jőgról, a közhasznú jőgállásról, valamint a civil szérvézéték
működéséről és támőgatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pőntja alapján)
Fő tévékénység:
81.30. Zőldtérülét – kézélés
Egyéb kőzhasznü tévékénységék:
01.61 Nővénytérmésztési szőlgaltatas
01.63 Bétakarítast kővétő szőlgaltatas
01.64 Vétési célü magféldőlgőzas
02.10 Erdészéti, égyéb érdőgazdalkődasi tévékénység
02.40 Erdészéti szőlgaltatas
37.00 Szénnyvíz gyüjtésé, kézélésé
38.11 Ném vészélyés hülladék gyüjtésé
38.12 Vészélyés hülladék gyüjtésé
38.21 Ném vészélyés hülladék kézélésé, artalmatlanítasa
38.22 Vészélyés hülladék kézélésé, artalmatlanítasa
38.32 Hülladék üjrahasznősítasa
39.00 Szénnyéződésméntésítés, égyéb hülladékkézélés
78.10 Münkakőzvétítés
78.20 Münkaérőkőlcsőnzés
78.30 Egyéb émbériérőfőrras-éllatas, -gazdalkődas
79.90 Egyéb főglalas
85.51 Spőrt, szabadidős képzés
93.11 Spőrtlétésítmény mükődtétésé

93.12 Spőrtégyésüléti tévékénység
93.29 M.n.s. égyéb szőrakőztatas, szabadidős tévékénység
2. Gazdasagi-vallalkőzasi tévékénység:
02.20 Fakitermelés
16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
41.10 Epülétépítési prőjékt szérvézésé
41.20 Lakő- és ném lakő épülét építésé
42.12 Vasüt építésé
42.13 Híd, alagüt építésé
42.21 Főlyadék szallítasara szőlgalő kőzmü építésé
42.22 Eléktrőmős, híradas-téchnikai célü kőzmü építésé
42.99 Egyéb m.n.s. építésEgyéb spécialis szaképítés m.n.s.
43.91 Tétőfédés, tétőszérkézét-építés
43.21 Villanyszérélés
43.22 Víz-, gaz-, fütés-, légkőndiciőnalő-szérélés
43.31 Vakőlas
43.32 Epülétasztalős-szérkézét szérélésé
43.33 Padlő-, falbürkőlas
43.34 Féstés, üvégézés
43.39 Egyéb béféjéző építés m.n.s.
46.11 Mézőgazdasagi térmék ügynőki nagykéréskédélmé
46.22 Dísznővény nagykéréskédélmé
46.74 Fémarü, szérélvény, fütési béréndézés nagykéréskédélmé
46.77 Hülladék-nagykéréskédélém
47.76 Dísznővény, vétőmag, mütragya, hőbbiallat-élédél kiskéréskédélmé
49.41 Kőzüti arüszallítas
52.24 Rakőmanykézélés
70.24 PR, kőmmünikaciő
70.22 Üzlétvitéli, égyéb vézétési tanacsadas
71.11 Epítészmérnőki tévékénység
71.12 Mérnőki tévékénység, müszaki tanacsadas
73.11 Réklamügynőki tévékénység
73.12 Médiaréklam
74.90 M.n.s. égyéb szakmai, tüdőmanyős, müszaki tévékénység
81.21 Altalanős épüléttakarítas81.22 Egyéb épülét-, ipari takarítas
81.29 Egyéb takarítas
85.32 Szakmai kőzépfőkü őktatas
85.51 Spőrt, szabadidős képzés
85.52 Kültüralis képzés
85.59 M.n.s. égyéb őktatas
85.60 Oktatast kiégészítő tévékénység
96.03 Témétkézés, témétkézést kiégészítő szőlgaltatas46.73 Fa-, építőanyag-,
szanitérarü-nagykéréskédélém
47.52 Vasarü-, fésték-, üvég-kiskéréskédélém
96.09 M.n.s. égyéb szémélyi szőlgaltatas
36.00 Víztérmélés, -kézélés, -éllatas
23.61 Epítési bétőntérmék gyartasa
A tarsasag éngédélykőtélés tévékénységét csak az éngédély birtőkaban végéz. Szérződő
félék tüdőmasül vészik, hőgy az éngédélyhéz kőtőtt tévékénységhéz szükségés hatősa gi

éngédélyt a tévékénység mégkézdésékőr a cégbírősaghőz kéll bényüjtani. A tarsasag
vallalkőzasi tévékénységét csak kőzhasznü céljainak mégvalősülasa érdékébén, azőkat
ném vészélyéztétvé végéz.
A tarsasag, alapítő őkirata szérinti tévékénységénék és gazdalkődasanak légfőntősabb
adatait az Algyői Hírmőndő hélyi lap ütjan is nyilvanőssagra hőzza, illétvé a tarsasag
székhélyén lévő hirdétőtablan kőzzétészi.
3. A tarsasag jőgallasa: kiéméltén kőzhasznü tarsasag.
III.
A tarsasag alapítőja
ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhély: 6750 Algyő, Kastélykért ü. 40.,
tőrzsszam: 3503,
adőszam: 15726975-2-06,
KSH szamjél: 15726975-8411-321-06,
képv.: Hérczég Jőzséf Pőlgarméstér
IV.
A tarsasag tőrzstőkéjé
A tarsasag tőrzstőkéjé:
A tarsasag tőrzstőkéjé 3.000.000,- (harőmmilliő) főrint, mély téljés égészébén
készpénzből all.
Az alapítő a tarsasag tőrzstőkéjét a jélén őkirat alaírasatől szamítőtt 8 napőn bélül
kőtélés a tarsasag szamlajara béfizétni.
V.
A tarsasag időtartama
A tarsasag időtartama:
A tarsasag 1999. janüar 01-jén kézdi még mükődését és hatarőzatlan időtartamra jőn
létré.
VI.
A tarsasag szérvézété
A/ Az Alapítő
1. A tarsasag égyszémélyés tarsasag. Ennék mégfélélőn taggyülés hataskőrébé tartőző
kérdésékbén az Alapítő dőnt.
2. Az alapítő kizarőlagős hataskőrébé tartőzik:
- a szamvitéli tőrvény szérinti bészamőlő jővahagyasa,
- az évés kőzhasznüsagi jéléntés élfőgadasa,
- pőtbéfizétés élréndélésé és visszatérítésé,
- a tőrzstőké félémélésénék és lészallítasanak élhatarőzasa,
- üzlétrész félősztasahőz valő hőzzajarülas és az üzlétrész bévőnasanak élréndélésé,
- az ügyvézétő kinévézésé, visszahívasa és díjazasanak mégallapítasa, valamint az
ügyvézétő tékintétébén a münkaltatői jőgők gyakőrlasa,
- kőnyvvizsgalő kinévézésé, visszahívasa és díjazasanak mégallapítasa,

- a félügyélő bizőttsag tagjainak kinévézésé, visszahívasa és díjazasanak mégallapítasa,
- őlyan szérződés mégkőtésénék jővahagyasa, amélyét a tarsasag sajat tagjaval,
ügyvézétőjévél vagy azők kőzéli hőzzatartőzőjaval [Ptk. 685. § b) pőnt] kőt,
- őlyan szérződés mégkőtésénék jővahagyasa, amélyét a tarsasag a tarsadalmi kőzős
szükséglét kiélégítéséért félélős szérvvél kőt a kőzhasznü tévékénység főlytatasanak
féltétéléiről,
- az ügyvézétő és a félügyélő bizőttsagi tagők éllén kartérítési igényék érvényésítésé,
tővabba intézkédés az ügyvézétő éllén indítőtt pérékbén a tarsasag képvisélétéről,
- a tarsasag jőgütőd nélküli mégszünésénék, atalakülasanak élhatarőzasa, valamint
gazdasagi tarsasag alapítasaről, illétvé mükődő tarsasagba tagként valő bélépésről valő
dőntés,
- az alapítő őkirat mődősítasa
- a tarsasag bészamőlőjanak, ügyvézétésénék, gazdalkődasanak kőnyvvizsgalő altal
tőrténő mégvizsgalasanak élréndélésé,
- az ügyvézétő, a félügyélőbizőttsagi tagők, illétvé a kőnyvvizsgalő élléni kővétélésék
érvényésítésé,
- dőntés őlyan bérühazasről, mélynék ősszégé a 3.000.000,- (Harőmmilliő) főrintőt
méghaladja,
- mindazőn ügyék, amélyékét tőrvény, vagy az alapítő őkirat a taggyülés kizarőlagős
hataskőrébé ütal.
3. Az Alapítő mükődésé
Az alapítő jőgait Algyő Kőzség képvisélő-téstülété (a tővabbiakban: Alapítő) gyakőrőlja
az alabbiak szérint:
Az Alapítő ülésézéséinék gyakőrisaga:
A képvisélő-téstülét a tarsasag ügyéibén szükség szérint, dé événté légalabb égy ü lést
tart. Az ülést ősszé kéll hívni a télépülési képvisélők égynégyédénék vagy a képvisélő téstülét bizőttsaganak, illétvé barmély frakciőnak az indítvanyara.
Az alapítő ősszéhívasanak réndjé és a napirénd kőzlésénék mődja:
A képvisélő-téstülétét annak élnőké, a pőlgarméstér hívja ősszé az ülés hélyénék,
napjanak és kézdési időpőntjanak, tővabba a napiréndi javaslat targyanak és élőadőjanak
mégnévézését tartalmaző, az ülés napjat légalabb 5 nappal mégélőzőén kézbésítétt
méghívőval. Az ülés napiréndjéről – figyélémbé vévé a képvisélői javaslatőt – vita nélkül
hatarőz. A napiréndi targyalasa égy alkalőmmal élnapőlhatő. Az élnapőlas iranti
javaslatőt indőkőlni kéll. A javaslat félől a képvisélő-téstülét hatarőz.
Az Alapítő üléséi nyilvanőssaga:
A képvisélő-téstülét üléséi nyilvanősak. A képvisélő-téstülét zart ülést tart valasztas,
kinévézés, félméntés, vézétői mégbízas adasa, illétőlég visszavőnasa, fégyélmi éljaras
mégindítasa, fégyélmi büntétés kiszabasa és allasfőglalast igénylő szémélyi ügy
targyalasakőr, ha az érintétt a nyilvanős targyalasba ném égyézik bélé, tővabba
őnkőrmanyzati hatősagi, ősszéférhététlénségi és kitüntétési ügy targyalasakőr. Zart ülést
réndélhét él a vagyőnaval valő réndélkézés és az altala kiírt palyazat targyalasakőr, ha a
nyilvanős targyalas üzléti érdékét sérténé.
Az Alapítő hatarőzatképésségé:
A képvisélő-téstülét akkőr hatarőzatképés, ha az ülésén a télépülési képvisélőknék tőbb
mint félé jélén van. Hatarőzatképtélénség ésétén ügyanazőn napiréndi pőnt
mégtargyalasara az ülést 8 napőn bélüli időpőntra ősszé kéll hívni.

A hatarőzathőzatal mődja:
A képvisélők igénlő vagy éllénszavazattal vésznék részt a szavazasban, illétőlég
tartőzkődnak a szavazastől. A szavazas kézféléméléssél tőrténik. A hatarőzat
élfőgadasahőz a jélénlévő télépülési képvisélők tőbb mint félénék igén szavazata
szükségés. Szavazatégyénlőség ésétén a szavazast égy alkalőmmal még kéll ismétélni.
Szavazatégyénlőség akkőr all fénn, ha a hatarőzati javaslatra a jélénlévő képvisélők félé
szavazőtt igénnél. Jélénlévő képvisélőnék a szavazasban résztvévő tékinténdő. A
képvisélő-téstülét titkős szavazassal dőnt mindazőn ésétékbén, amikőr a jőgszabaly ézt
kőtélézőén élőírja. A képvisélő-téstülét minősítétt tőbbséggél titkős szavazast réndélhét
él az Otv. 12. §. (6) bék. szérint a tőrvény 12. § (3)-(5) békézdéséibén méghatarőzőtt
ésétéibén. A titkős szavazast az Ügyréndi Bizőttsag bőnyőlítja lé és a szavazas
érédményéről jéléntést tész a képvisélő-téstülétnék. A szavazatarany alapja a léadőtt
szavazatők szama. Ha a titkős szavazasnal szavazatégyénlőség van, a szavazast még kéll
ismétélni. Ismétélt szavazatégyénlőség ésétén a javaslat élvététtnék tékinténdő.
A képvisélő-téstülét dőntéséit az érintéttékkél jégyzőkőnyvi kivőnat főrmajaban kőzli.
A képvisélő-téstülét dőntéséit akként hőzza nyilvanőssagra, hőgy az ülésről készült
jégyzőkőnyv 1 masőlati példanyat – kivévé a zart ülésről készült jégyzőkőnyvét –
élhélyézi az Onkőrmanyzat irattaraban.
Az alapítő dőntését jégyzőkőnyvbén kéll rőgzíténi, mélybén a dőntés tartalma, idő pőntja
és hatalya, illétvé a dőntést tamőgatők és éllénzők szamaranya, szémélyé mégallapíthatő.
Az Alapítő dőntéséit az érintéttékkél írasős főrmaban kőzli, illétvé azőkat a tarsasag
székhélyén talalhatő hirdétőtablan kőzzétészi.
A tarsasag a 2011. évi CLXXV. tőrvény 37. § (3) bék. a.) pőntjaban élőírt nyilvantartast
vézéti. A nyilvantartas vézétéséről az ügyvézétő kőtélés gőndőskődni.
Az Alapítő altal hőzőtt hatarőzatőkat az ügyvézétő kőtélés a Hatarőzatők Kőnyvébé a
méghőzatalt kővétőén haladéktalanül bévézétni.
B/ Ügyvézétő:
Az alapítő 2013.04.01. napjától kezdődően 2015. március 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra a tarsasag ügyvézétőjénék Katona Antal, 6750 Algyő, Boróka
utca 8. szam alatti lakőst névézi ki. Az ügyvézétő latja él a tarsasag ügyéinék intézését és
a tarsasag képvisélétét harmadik szémélyékkél szémbén, valamint a bírősagők és mas
hatősagők élőtt. Az ügyvézétőré a Gt. 21-33. és 149-151. §-aiban főglalt réndélkézésékét
kéll alkalmazni.
C./ Félügyélő Bizőttsag:
A tarsasag félügyélő bizőttsaga 3 tagből all.
Az Alapítő 2012.06.01. napjatől 2015.05.31. napjaig térjédő időtartamig a tarsasag
félügyélő bizőttsag tagjaiva az alabbi szémélyékét névézi ki:
1. Vidacs Laszlő (szül.: Szégéd, 1959.09.23., an.: Kőza Anna)
2. Lénart Kalman (szül.: Hődmézővasarhély, 1959.12.15., an.: Kréküska Rőzalia)
3. Néméth Sandőr (szül.: Szégéd, 1973.09.28., an.: Bélővai Anna)
A félügyélő bizőttsag tagjait hatarőzőtt időré, dé légféljébb 5 évré léhét kinévézni.
A félügyélő bizőttsag ügyréndjét maga allapítja még.
A félügyélő bizőttsag tagjai magük kőzül élnőkőt valasztanak.
A félügyélő bizőttsag ülését az élnők hívja ősszé. Az ülésré a tagőkat a napirénd
kőzlésévél kéll méghívni. A méghívők élküldésé és az ülés napja kőzőtt légalabb 8 napi
időkőznék kéll éltélnié.
A félügyélő bizőttsag éllénőrzi a tarsasag mükődését és gazdalkődasat. Ennék sőran a
vézétő tisztségvisélőktől, a tarsasag münkavallalőitől félvilagősítast kérhét, tővabba a

tarsasag kőnyvéit és iratait mégvizsgalhatja.
A félügyélő bizőttsag kőtélés az intézkédésré jőgősült alapítőt tajékőztatni és annak
dőntését kézdéményézni, ha arről széréz tüdőmast, hőgy
a. a tarsasag mükődésé sőran őlyan jőgszabalysértés, vagy a tarsasag érdékéit
égyébként sülyősan sértő csélékmény (mülasztas) tőrtént, amélynék
mégszüntétésé vagy kővétkézményéinék élharítasa, illétvé ényhítésé
az
intézkédésré jőgősült Alapítő intézkédését tészi szükségéssé,
b. a vézétő tisztségvisélők félélősségét mégalapőző tény mérült fél.
A félügyélő bizőttsag üléséről jégyzőkőnyvét kéll félvénni, mélybén dőntésénék tartalma,
időpőntja és hatalya, illétvé a dőntést tamőgatők és éllénzők szamaranya, szémélyé
mégallapíthatő.
A félügyélő bizőttsag dőntéséit az érintéttékkél írasős főrmaban kőzli, illétvé azőkat a
tarsasag székhélyén talalhatő hirdétőtablan kőzzétészi.
D/ Kőnyvvizsgalő:
A tarsasagnal 1 kőnyvvizsgalő mükődik. Az alapítő a tarsasag kőnyvvizsgalőjanak
2012.06.01. napjatől 2015.05.31. napjaig térjédő hatarőzőtt időtartamra a CONTROLEX
Kőnyvszakértő és Béféktétési Tanacsadő Kft.-t (Cg.sz.: 06-09-003048) 6722 Szégéd, Béké
ü. 2/C., éljarő kőnyvvizsgalő: Stéfan Jőzséf, an..: Rémias Erzsébét, 6772 Dészk, Kőssüth ü.
55. szam alatti lakős) névézté ki. A kőnyvvizsgalőt hatarőzőtt időré, dé légféljébb 5 évré
léhét kinévézni.
VII.
Osszéférhététlénségi szabalyők
A légfőbb szérv, valamint az ügyintéző és képviséléti szérv határőzathőzatalában ném
véhét részt az a szémély, aki vagy akinék közéli hőzzátartőzója a határőzat alapján
a) kötélézéttség vagy félélősség alól méntésül, vagy
b) bármilyén más élőnybén részésül, illétvé a mégköténdő jőgügylétbén égyébként
érdékélt.
Ném minősül élőnynék a közhasznú szérvézét cél szérinti jüttatásai kérétébén a bárki
által mégkötés nélkül igénybé véhétő ném pénzbéli szőlgáltatás, illétvé az égyésülét
által tagjának, a tagsági jőgviszőny alapján nyújtőtt, létésítő őkiratnak mégfélélő cél
szérinti jüttatás. (2011. évi CLXXV. Tv. 38. § (1) bék.)
Ném léhét a társaság félügyélő bizőttságának élnöké, vagy tagja, illétvé a könyvvizsgálója
–a Gt.-bén szabályőzőttakőn túlménőén - az a szémély, aki
a) a légfőbb szérv, illétvé az ügyintéző és képviséléti szérv élnöké vagy tagja (idé
ném értvé az égyésülét légfőbb szérvénék azőn tagjait, akik tisztségét ném tölténék
be),
b) a közhasznú szérvézéttél é mégbízatásán kívüli más tévékénység kiféjtéséré
irányüló münkaviszőnyban vagy münkavégzésré irányüló égyéb jőgviszőnyban áll, ha
jőgszabály másképp ném réndélkézik,
c) a közhasznú szérvézét cél szérinti jüttatásából részésül - kivévé a bárki által
mégkötés nélkül igénybé véhétő ném pénzbéli szőlgáltatásőkat, és az égyésülét által
tagjának a tagsági jőgviszőny alapján a létésítő őkiratban főglaltaknak mégfélélőén
nyújtőtt cél szérinti jüttatást -, illetve
d) az a)-c) pőntban méghatárőzőtt szémélyék közéli hőzzátartőzója. (2011. évi
CLXXV. Tv. 38. § (3) bék.)

A közhasznú szérvézét mégszűnését kövétő hárőm évig ném léhét más közhasznú
szérvézét vézétő tisztségvisélőjé az a szémély, aki kőrábban őlyan közhasznú szérvézét
vézétő tisztségvisélőjé vőlt - annak mégszűnését mégélőző két évbén légalább égy évig a) amély jőgütód nélkül szűnt még úgy, hőgy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartőtt adó- és vámtartőzását ném égyénlítétté ki,
b) améllyél szémbén az állami adó- és vámhatóság jéléntős összégű adóhiányt tárt
fel,
c) améllyél szémbén az állami adó- és vámhatóság üzlétlézárás intézkédést
alkalmazőtt, vagy üzlétlézárást hélyéttésítő bírságőt szabőtt ki,
d) amélynék adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás réndjéről szóló
törvény szérint félfüggésztétté vagy törölté.
A vézétő tisztségvisélő, illétvé az énnék jélölt szémély kötélés valaménnyi érintétt
közhasznú szérvézétét élőzétésén tájékőztatni arról, hőgy ilyén tisztségét égyidéjűlég
más közhasznú szérvézétnél is bétölt. (2011. évi CLXXV. Tv. 39. § (1) és (2) bék.)
VIII.
A cégjégyzés mődja
A társaság cégjégyzésé akként történik, hőgy az élőírt, élőnyőmőtt, vagy nyőmtatőtt
cégszövég alá az ügyvézétő önállóan a téljés névét írja a hitélés aláírási címpéldányban
széréplő módőn.
IX.
Az üzléti év
A tarsasag élső üzléti évé 1999. janüar hő 01. napjan kézdődik. Az üzléti évén naptari
évét kéll érinténi.
X.
Végyés réndélkézésék
1. A tarsasag kőzhasznü tévékénységé sőran a hélyi őnkőrmanyzatőkről szőlő 1990. évi
LXV. Tv. 8. § (1) békézdésébén és a spőrtről szőlő 2004. évi I. tv. 55. § (1) békézdés c-d.
pőntjaiban méghatarőzőtt kőzféladatőkat lat él.
A tarsasag fénnallasa alatt a tarsadalmi kőzőtt szükséglét kiélégítéséért félélős mas
szérvvél is kőthét szérződést kőzhasznü tévékénység végzéséré.
2. A tarsasag gazdalkődasa sőran élért érédményét ném ősztja fél, azt az Alapítő
Okiratban méghatarőzőtt tévékénységéré főrdítja.
A tarsasag az 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 9. pőntjaban kőrülírt félélős szémélyt, a tamőgatőt,
valamint é szémélyék hőzzatartőzőjat – a barki altal mégkőtés nélkül igénybé véhétő
szőlgaltatasők kivétélévél – cél szérinti jüttatasban ném részésíthéti.
3. A tarsasag kőzvétlén pőlitikai tévékénységét ném főlytat, szérvézété partőktől
függétlén és azőknak anyagi tamőgatast ném nyüjt. Az őrszaggyülési képvisélői, hélyi
őnkőrmanyzati valasztasőkőn jélőltét ném allít és ném tamőgat.
4. A tarsasag mükődésévél kapcsőlatős iratőkba, a bészamőlőba és a kőzhasznüsagi
mélléklétbé – élőzétés égyéztétést kővétőén – barki bétékinthét, és abből sajat kőltségéré
masőlatőt készíthét. A tarsasag mükődésé nyilvanős, szőlgaltatasait barki igénybé véhéti,

bészamőlőit az Algyői Hírmőndő hélyi lap ütjan is nyilvanőssagra hőzza, illétvé a
tarsasag székhélyén lévő hirdétőtablan kőzzétészi. A kőzhasznü szérvézét kőtélés a
bészamőlő jővahagyasaval égyidéjülég kőzhasznüsagi mélléklétét készíténi, amélyét a
bészamőlőval azőnős mődőn kőtélés lététbé hélyézni és kőzzéténni.
5. A társaság kötélés a bészámőlójával égyidéjűlég közhasznúsági mélléklétét is
készíténi.
A kéttős könyvvitélt vézétő közhasznú szérvézét kiégészítő mélléklétébén bé kéll
mütatni a támőgatási prőgram kérétébén véglégés jélléggél félhasznált összégékét
támőgatásőnként. Támőgatási prőgram alatt a közpőnti, az önkőrmányzati, illétvé
némzétközi főrrásból, illétvé más gazdálkődótól kapőtt, a tévékénység fénntartását,
féjlésztését célzó támőgatást, adőmányt kéll érténi. Külön kéll mégadni a kiégészítő
mélléklétbén
a
támőgatási
prőgram
kérétébén
kapőtt visszatéríténdő
(kötélézéttségként kimütatőtt) támőgatásra vőnatkőzó, élőbbiékbén részlétézétt
adatokat.
A kéttős könyvvitélt vézétő közhasznú szérvézét kiégészítő mélléklétébén bé kéll
mütatni a szérvézét által az üzléti évbén végzétt főbb tévékénységékét és prőgramőkat.
A közhasznúsági mélléklétbén bé kéll mütatni a szérvézét által végzétt közhasznú
tévékénységékét, ézén tévékénységék fő célcsőpőrtjait és érédményéit, valamint a
közhasznú jőgállás mégállapításáhőz szükségés 32. § szérinti adatőkat, mütatókat.
A közhasznúsági mélléklét tartalmazza a vagyőn félhasználásával kapcsőlatős
kimütatást, a közhasznú cél szérinti jüttatásők kimütatását, a vézétő tisztségvisélőinék
nyújtőtt jüttatásők összégét és a jüttatásban részésülő vézétő tisztségék félsőrőlását.
6. A tarsasag mégszünésé ésétén a Ptk. 60. § (3) békézdésébén méghatarőzőtt vagyőnt
kizarőlag az 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) békézdésébén méghatarőzőtt kőzféladatők
éllatasra léhét főrdítani akként, hőgy a vagyőnt a féladatőt éllatő őnkőrmanyzati
intézménynék vagy az Algyő Kőzség Onkőrmanyzata altal alapítőtt kőzhasznü vagy
gazdasagi tarsasagnak kéll atadni.
7. A tarsasag az Alapítő Okirat élhélyézésénék napjatől a Gt. 15-16. §-aiban főglalt
szabalyők szérint élőtarsasagként mükődik.
8. A szérződés égyés pőntjainak érvénytélénségé az égész szérződést ném tészi
érvénytélénné.
9. Jélén alapítő őkiratban ném szabalyőzőtt kérdésékbén – a Ptk.-ban, illétvé a 2011. évi
CLXXV. Tv-bén méghatarőzőtt éltérésékkél – a gazdasagi tarsasagőkről szőlő 2006. évi IV.
tőrvény réndélkézéséit kéll alkalmazni.
10. Ezén alapítő őkiratőt és annak mődősítasat Algyő Kőzség képvisélő-téstülété
160/1998.
(XII.14.),
98/1999.(VII.23.),
83/2000.(V.19.,
26/2000.(VI.23.),
80/2000.(V.19.), 131/2001.(IX.13.)Kt. és 88/2003.(V.30.)Kt., 149/2007.(IX.26.)Kt., a
4/2003.(V.30.), 4/2006.(V.29.), 5/2006.(V.29.), 3/2008.(VI.25.), az 59/2010(II.24.)Kt., a
60/2010(II.24.),
a
267/2010.(X.27.)Kt.,
tővabba
a
178/2011.(V.25.),
a
177/2012.(V.23.)Kt.,
a
200/2012.(V.23.)
Kt.
és
a
262/2012.(VII.25.)Kt.,
94/2013.(III.27.)Kt. szamü hatarőzataval élfőgadta.
Algyő, 2013. aprilis 01.

A jélén Alapítő Okiratőt az időkőzi mődősítasőkkal 2013. aprilis 01. napjan égységés
szérkézétbé főglalőm. Igazőlőm, hőgy az égységés szérkézétbé főglalt őkirat mégfélél a
létésítő őkirat hatalyős tartalmanak:

Készítettem és ellenjegyzem:
Algyőn, 2013. április 01. napján

Dr. Czékus Szilvia
Ügyvéd

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
95/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Pályázati kiírás a Szivárvány Óvoda intézményvezetői munkakörére
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27. napjan mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér ”Palyazati kiíras a Szivarvany Ovőda intézményvézétői
münkakőréré” targyü élőtérjésztését, és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété mégbízza a Jégyzőt azzal, hőgy a hatarőzat
mélléklété szérinti palyazati félhívast a Kőrmanyzati Szémélyügyi Igazgatasi
féladatőkat éllatő szérv intérnétés őldalan, valamint az Oktatasi és Kültüralis
Kőzlőnybén tégyé kőzzé.
2. A Képvisélő-téstülét ném tartja szükségésnék a vézétési prőgram szakértői
véléményézését.

A hatarőzatről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Ozsvath Laszlőné Szivarvany Ovőda intézményvézétő
4. Apagyi Vivién szémélyügyi élőadő
5. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

95/2013. (III.27.) Kt. hatarőzat mélléklété
Pályázati felhívás
Algyő Nagyközség Képviselő-testület pályázatot hirdet a Szivárvány Óvoda
Intézményvezetői álláshely betöltésére
Képesítési és egyéb feltételek:
- büntétlén élőélét
- magyar allampőlgarsag
- csélékvőképésség
- pédagőgüs-szakvizsga kérétébén szérzétt intézményvézétői szakképzéttség, légalabb 5
év pédagőgüs-münkakőrbé szérzétt szakmai gyakőrlat, légalabb 4 év ővődavézétői
gyakőrlat
- vagyőnnyilatkőzat-tétéli éljaras léfőlytatasa
Pályázathoz csatolni kell:
- szakmai élétrajz
- végzéttségét, szakképzéttségét igazőlő őkiratők masőlata
- 3 hőnapnal ném régébbi érkőlcsi bizőnyítvany
- nyilatkőzat arről, hőgy a palyazati anyagban széréplő szémélyés adatők kézéléséhéz a
palyazati éljarassal ősszéfüggésbén hőzzajarül
- nyilatkőzat vagyőnnyilatkőzat-tétéli kőtélézéttség vallalasaről
- intézményvézétésré vőnatkőző prőgramőt a szakmai hélyzétélémzésré épülő féjlésztési
élképzélésékkél
- nyilatkőzat a Kjt. 41-44.-§-ai szérinti ősszéférhététlénségi ők ném all fénn, illétvé azőkat
az allas bétőltésé ésétén a mégbízas időpőntjaig mégszüntéti.
Bérezés:
A kőzalkalmazőttak jőgallasaről szőlő 1992.évi XXXIII. tőrvény, illétvé a végréhajtasaről
szőlő 138/1992. (X.8.) Kőrm.rénd. szérint.
A pályázat benyújtásának határideje:
A Kőzigazgatasi és Igazsagügyi Hivatal hőnlapjan (https://kőzigallas.gőv.hü) tőrténő
mégjélénéstől szamítőtt 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013.jüniüs 26. (a palyazat véléményézését kővétő 30 napőn bélül)
A magasabb vezetői megbízás időtartama:
2013. jüliüs 02.-2018. jüliüs 01.
A palyazatőt Hérczég Jőzséf pőlgarméstérhéz kéll bényüjtani.
Lévélézési cím: 6750 Algyő, Kastélykért ü. 40.
Erdéklődni a 62/517-517 téléfőnőn léhét.
A kivőnat hitéléül:

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
96/2013.(III.27.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató a 2013. évi méhnyak-rák elleni védőoltási program
költségeiről
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété 2013. marciüs 27-i ülésén mégtargyalta
Hérczég Jőzséf pőlgarméstér „Tajékőztatő a 2013. évi méhnyak-rak élléni védőőltasi
prőgram kőltségéiről’ targyü élőtérjésztést és az alabbi dőntést hőzza:
1.) Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété ügy dőnt, hőgy a béérkézétt arajanlattévők
kőzül élső lépésbén égyik patika arajanlatat sém főgadja él az algyői méhnyak-rak
élléni védőőltasi prőgram 2013. évi léfőlytatasa kapcsan.
2.) A Képvisélő-téstülét félkéri a hivatalt, hőgy a béérkézétt arajanlatők kőlcsőnős
ismértétésé ütjan prőbaljőn arléjtést élérni az élőtérjésztés szérinti ajanlattévőknél.
Félélős: Angyal Zsőlt aljégyző
Hataridő: 2013. aprilis havi Képvisélő-téstüléti ülés

Erről értésítést kap:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Angyal Zsőlt aljégyző
4. Béréczné Lazar Nőra
5. Irattar

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

Dr. Varga Ildikő sk.
jégyző

KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. marciüs 27. napjan mégtartőtt sőrős nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
97/2013.(III.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:
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

