KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
36/2014.(II.12.) Kt. határozat
Tárgy:
2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester
napirendjavaslatát az alábbiak szerint:
Nyílt ülés:
1. Rendőrségnek átadott eszközök vagyonkezelői jogának módosítása, a 346/2013.
(XII.18.) határozat
2. „Szivárvány Óvoda fejlesztése” c. pályázat benyújtása
3. Hajós Tibor építész-tervező szóbeli tájékoztatója a Borbála fürdő
élménymedencéjével kapcsolatban
A határozatról értesül:
1) Herczeg József polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Irattár

Herczeg József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
37/2014.(II.12.) Kt. határozat
Tárgy:
Rendőrségnek üzemeltetésre átadott eszközök vagyonkezelői
jogának módosítás
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Rendőrségnek üzemeltetésre
átadott eszközök vagyonkezelői jogának módosítása” tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta:
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 346/2013.(XII.18.) Kt. határozat
Üzemeltetésre átadott eszközök, és tartós részesedések mérlegtételeinek
rendezése tárgyú határozat az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Képviselő-testület a GYEVIÉP NKFT, és a GYEVITUR Kft. közfeladat
ellátására átadott eszközök esetében 2014. január 1. napjával vagyonkezelői jog
létesítéséről dönt.

„3. A Képviselő-testület a Vizisport Egyesületnek, valamint az Algyői Faluvédő
Polgárőr Egyesületnek, és a Rendőrségnek átadott eszközökre, 2014. január 1.
napjával hasznosítási, szerződés megkötéséről dönt. „

2.) A határozat egységes szerkezetbe foglalt változatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A határozatot kapják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Herczeg József polgármester
Angyal Zsolt aljegyző
Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetője
Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezetője
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület
Vízisport Egyesület
Kovács Erika Pénzügyi- és adócsoport vezető
Irattár

K. m. f
Herczeg József sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

1. sz. melléklet
346/2013.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Üzemeltetésre átadott
eszközök,
mérlegtételeinek rendezése

és

tartós

részesedések

HATÁROZAT
(egységes szerkezet)
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2013. december 18-án megtartott ülésén
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Üzemeltetésre átadott eszközök, és tartós
részesedések mérlegtételeinek rendezése” tárgyú előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg üzemeltetésre
átadott eszközök, üzemeltetési szerződéseit 2013. december 31. napjával
megszünteti.
2. A Képviselő-testület a GYEVIÉP NKFT, és a GYEVITUR Kft. közfeladat ellátására
átadott eszközök esetében 2014. január 1. napjával vagyonkezelői jog létesítéséről
dönt.
3. A Képviselő-testület a Vizisport Egyesületnek, valamint az Algyői Faluvédő Polgárőr
Egyesületnek, és a Rendőrségnek átadott eszközökre, 2014. január 1. napjával
hasznosítási, szerződés megkötéséről dönt.
4. A Képviselő-testület felhívja az Aljegyzőt a használati, és vagyonkezelési
szerződések előkészítésére, kidolgozására, és felhatalmazza a Polgármestert 2., 3,
pontban meghatározott szerződések aláírására.
5. Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegében szereplő Tartós részesedéseket
nem kívánja értékesíteni 2014. évben.

A határozatról értesül:
10. Herczeg József polgármester
11. Angyal Zsolt aljegyző
12. Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezetője
13. Katona Antal Gyeviép NKft. ügyvezetője
14. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
15. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület
16. Vízisport Egyesület
17. Kovács Erika Pénzügyi- és adócsoport vezető
18. Irattár

Herczeg József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
38/2014.(II.12.) Kt. határozat
Tárgy:
„Szivárvány Óvoda fejlesztése” c. pályázat benyújtása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. február 12. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Szivárvány Óvoda fejlesztése” c. pályázat benyújtása
tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a 4/2014. (I.31.) BM rendelet
szerinti pályázat benyújtását a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása” célterületre és biztosítja a szükséges önerőt
(20%), a pályázatok saját erő alapja terhére.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat az építéshez kapcsolódó
támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz.
3. A projekt összköltsége: bruttó 15.506.141,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész összege és forrása:
bruttó 3.101.229,- Ft, az önkormányzat bankszámláján készpénzben áll
rendelkezésre
A központi költségvetésből származó támogatás igényelt összege: 12.404.912,- Ft
4.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt hogy a költségvetés tervezésekor az önerő
összegét vegye figyelembe.
Erről értesítést kap:
1. Herczeg József polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Üzemeltetési csoport
4. Fejlesztési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár
K. m. f
Herczeg József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
39/2014.(II.12.) Kt. határozat
Tárgy:
Hajós Tibor építész-tervező szóbeli tájékoztatója a Borbála fürdő
élménymedencéjével kapcsolatban

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. február 12. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester Hajós Tibor építész-tervező szóbeli tájékoztatója a Borbála
fürdő élménymedencéjével kapcsolatban tárgyában készült előterjesztését és a
következő határozatot hozza:
1.

2.
3.
4.
5.

Algyő Nagyközség Képviselő-testület Hajós Tibor építész Borbála fürdő fejlesztés
kültéri felnőtt élménymedence és kiszolgáló épületeinek építési költségéről
(765.160.000.- Ft ) tartott beszámolóját nem fogadja el és kéri Hajós Tibor
tervezőt költségcsökkentő javaslatok kidolgozására.
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nem támogatja és nem kívánja kiépíteni a
Borbála fürdőben a medence biztonsági tartalék fűtési körként betervezett
földgáz alapú fűtési rendszerét.

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatal fejlesztési
csoportját annak vizsgálatára, hogy hogyan lehet és mennyibe kerül a meglévő
A15-ös szénhidrogénkút átalakítása termálkúttá és vizsgálja meg a termálenergia
pótlásának további lehetőségeit.
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Hajós Tibor építész-tervezőt, hogy
a jelenlegi tervekből törölje a földgáz alapú fűtési rendszer kiépítésére vonatkozó
elképzeléseket és tervezése során csak a jelenleg rendelkezésre álló
termálenergia felhasználásával számoljon.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a tervezett nyári szociális épületekbe nem
támogatja a fűtés kialakítását.

Erről értesítést kap:
1. Herczeg József polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Üzemeltetési csoport
4. Fejlesztési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Hajós Tibor építész
7. Ökrös Erika
8. Irattár

Herczeg József sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

