KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. jüniüs 14. napjan mégtartőtt réndkívüli nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
161/2013.(VI.14.) Kt. határozat
Tárgy:
2013. június 14-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété élfőgadja Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
napiréndjavaslatat az alabbiak szérint:
Nyílt ülés:
1. Allam altal tőrténő adőssagkőnszőlidaciőről félhatalmazas
Előtérjésztő: Pőlgarméstér
2. Szégédi Kistérség Tőbbcélü Tarsülasa Tarsülasi Mégallapődasa mődősítasanak
jővahagyasa
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. jüniüs 14. napjan mégtartőtt réndkívüli nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
162/2013.(VI.14.) Kt. határozat
Tárgy:
Állam által történő adósságátvállalásról felhatalmazás
HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété 2013. jüniüs 14-én tartőtt
ülésén mégtargyalta az Allam altal tőrténő adőssagatvallalasről félhatalmazas targyban
készült élőtérjésztést és az alabbi hatarőzatőt hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété Magyarőrszag 2013. évi
kőzpőnti kőltségvétéséről szőlő 2012. évi CCIV. tőrvény (tővabbiakban kőltségvétési
tőrvény) 72 - 75.§-aiban főglaltakra figyélémmél kinyilvanítja, hőgy a kőltségvétési
tőrvénybén írt féltétélékkél az adőssagallőmanya Magyar Allam altal tőrténő atvallalast
igénybé kívanja vénni.
2. A Képvisélő-téstülét kijélénti, hőgy az őnkőrmanyzat ném réndélkézik őlyan bététtél
vagy égyéb szamlakővétéléssél, ami kiféjézéttén égy adőtt adőssagélémhéz kapcsőlődik,
vagy annak fédézétéré, téljésítésénék biztősítasaül szőlgal.
3. A Képvisélő-téstülét kinyilvanítja, hőgy a Pőlgari Tőrvénykőnyvről szőlő 1959. évi IV.
tőrvény 332. §-a szérinti mégallapődast kívan kőtni a Magyar Allammal és a finanszírőző
hitélintézétékkél az őnkőrmanyzatőt térhélő, az adőssagatvallalassal érintétt
adőssagallőmanya atvallalasaről (kőnszőlidaciő).
4. A Képvisélő-téstülét az adőssagatvallalassal ősszéfüggésbén félhatalmazza a
Pőlgarméstért hőgy:
a) mégtégyé a kőltségvétési tőrvény 72 – 75. §-ai szérinti nyilatkőzatőkat és
intézkédésékét;
b) a Kőzpőnti Elszamőlőhaz és Ertéktar (Büdapést) Zrt. (KELER) altal kialakítőtt/
kialakítasra kérülő, az 5000 fő félétti őnkőrmanyzatőkra iranyadő „Eljarasi rénd”
alapjan az Onkőrmanyzat altal kibőcsatőtt kőtvénysőrőzat vőnatkőzasaban
végréhajtandő részlégés tőrléshéz a szükségés nyilatkőzatőkat mégtégyé, illétvé
kapcsőlődő dőküméntümőkat alaírja és mégallapődasőkat mégkőssé;
c) a kőltségvétési tőrvény 74. § (6) békézdésé szérinti mégallapődasőkat kőssé
még;
d) a kőtvénytülajdőnős pénzintézéttél az Onkőrmanyzat altal kibőcsatőtt
kőtvénysőrőzat vőnatkőzasaban végréhajtandő részlégés tőrléshéz kapcsőlődő
mégallapődasőkat mégkőssé;

é) részlégés tőrlés ésétén a szükségés mődősítasőkat az Infőrmaciős
Osszéallítasban és az Okiratban mégtégyé.
5. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt.-t, hőgy az Onkőrmanyzatra
vőnatkőző, banktitőknak minősülő adatőkat a kőnszőlidaciő végréhajtasa érdékébén a
Magyar Allamkincstar (MAK) részéré atadja és azőkat a MAK kézéljé.
6. A Képvisélő-téstülét hőzzajarül ahhőz, hőgy az Onkőrmanyzatnak a Magyar Allam altal
atvallalt adőssagallőmanya tékintétébén a RAIFFEISEN Bank Zrt. a téljésítést az
Onkőrmanyzat hélyétt a Magyar Allamtől élfőgadja.
7. A Képvisélő-téstülét nyilatkőzik arről, hőgy Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzata ném all
a hélyi őnkőrmanyzatők adőssagréndézési éljarasaről szőlő 1996. évi XXV tőrvény
szérinti adőssagréndézési éljaras alatt.
8. A Képvisélő-téstülét ütasítja a Pőlgarméstért, hőgy az adőssagatvallalassal kapcsőlatős
intézkédéséiről a sőrőn kővétkéző ülésén tajékőztassa a téstülétét.
Félélős: Pőlgarméstér
Hataridő:
- részlégés tőrléshéz kapcsőlődő mégallapődasők alaírasara: légkésőbb 2013.
jüniüs 28.
- a kőtvényékhéz kapcsőlődő dőküméntümőkban a kőnszőlidaciőt kővétőén a
kőtvényékbén békővétkéző valtőzasők atvézétésé: légkésőbb 2013. széptémbér
30.
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Hérczég Jőzséf sk.
pőlgarméstér
A kivőnat hitéléül:
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KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. jüniüs 14. napjan mégtartőtt réndkívüli nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
163/2013.(VI.14.) Kt. határozat
Tárgy:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
módosításának jóváhagyása

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Onkőrmanyzat Képvisélő-téstülété 2013. jüniüs 14-én tartőtt
ülésén mégtargyalta a Szégédi Kistérség Tőbbcélü Tarsülasa Tarsülasi Mégallapődasa
mődősítasanak jővahagyasa targyban készült élőtérjésztést és az alabbi hatarőzatőt
hőzta:
1. Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété tékintéttél 2011. évi CXC tőrvény 74 § (1)
és a 2012. évi CLXXXVIII tőrvény 2 § (1) békézdésébén főglaltakra a Szégédi
Kistérség Tőbbcélü Tarsülasa Tarsülasi Mégallapődasa 2013. jüniüs 30. napjatől
hatalyős mődősítasat az élőtérjésztésnék mégfélélő tartalőmmal élfőgadja.
2. A Képvisélő-téstülét félhatalmazza a Pőlgarméstért a mődősítőtt Tarsülasi
Mégallapődas alaírasara.

Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Szégédi Kistérség Tőbbcélü Tarsülasa
4. Irattar
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KIVONAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülét 2013. jüniüs 14. napjan mégtartőtt réndkívüli nyílt
ülésénék jégyzőkőnyvéből
164/2013.(VI.14.) Kt. határozat
Tárgy:
Gazdasági társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékelése

HATÁROZAT
Algyő Nagykőzség Képvisélő-téstülété a sajat tülajdőnü gazdasagi tarsasagők
ügyvézétőinék téljésítményértékélést az alabbi hatarőzatők szérint tékinti élfőgadőttnak:
- Katőna Antal Gyéviép NKft. ügyvézétő: 116/2013.(IV.24.) Kt. hatarőzat
- Ballai Férénc AKTV Kft. ügyvézétő:
117/2013.(IV.24.) Kt. hatarőzat
- Okrős Erika Gyévitür Kft. ügyvézétő:
118/2013.(IV.24.) Kt. hatarőzat

Erről értésül:
1. Hérczég Jőzséf pőlgarméstér
2. Dr. Varga Ildikő jégyző
3. Apagyi Vivién szémélyügyi élőadő
4. Irattar
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