KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 09. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
110/2014.(IV.09.) Kt. határozat
Tárgy:
2014. április 09-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József polgármester
napirendjavaslatát az alábbiak szerint:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató – „Térfigyelő kamerarendszer bővítése Algyőn” c. pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Polgármester
2. Kastélykert u. 44. épület homlokzat felújítása
Előterjesztő: Polgármester
3. Épülő cukrászda átalakítása gyorsbüfévé
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető
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. április 09. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
111 /2014. (IV.9.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató - „Térfigyelő kamerarendszer bővítése Algyőn” c. pályázat
benyújtása

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. április 9. napján tartott ülésén megtárgyalta a
Polgármester „Tájékoztató - „Térfigyelő kamera rendszer bővítése Algyőn” c. pályázat
benyújtása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a belügyminiszter
28/2014. (IV.1.) BM rendelete a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatása pályázati felhívását, a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése
Algyőn” című pályázat benyújtását.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a következő helyeken kéri a térfigyelő
kamerarendszer kiépítését:
• Templom környezete
• Téglás u. - Búvár u.
• Fürdő – Sport u.
• Fittnessz park
• Bölcsöde
• Óvoda
• Polgármesteri Hivatal
• Könyvtár
• Tájház
• Orvosi rendelő
• Faluház
• Fő tér
• Új iskola
• Sportközpont
• Fürdő
• Bartók Béla utcai játszótér
• Piactér
3. A Képviselő-testület tájékoztatást kér az általuk meghatározott helyekre kihelyezett
kamerák költségéről és az éves fenntartási díjáról.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

5. A Képviselő-testület felhívja az Aljegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén
gondoskodjon az elnyert támogatási összeg költségvetési rendeletbe történő
beépítéséről.

Erről értesítést kap:
1. Herczeg József polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Fejlesztési csoport
4. Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

Herczeg József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 09. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
HATÁROZAT
112/2014. (IV.9.) Kt. határozat
Tárgy: Kastélykert utca 44. épület homlokzat felújítása

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. április 9. napján tartott rendkívüli testületi
ülésén megtárgyalta Herczeg József polgármester „Kastélykert utca 44. épület homlokzat
felújítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt Kastélykert utca 44. épület
homlokzat felújítása megvalósítását támogatja és biztosítja a pályázati összegen
felül megvalósításhoz szükséges további bruttó 5.200.000,-Ft-ot, az Általános
Tartalék terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a
megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére.

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye
figyelembe az 1. pontban foglaltakat.

Erről értesítést kap:
1. Herczeg József polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Fejlesztési csoport
4. Pénzügyi és adó csoport
5. Irattár

Herczeg József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 09. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
113/2014. (IV. 09.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft. – Épülő cukrászda átalakítása gyorsbüfévé
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2014. április 9-én megtartott ülésén megtárgyalta a
Gyevitur Kft –„ Épülő cukrászda átalakítása gyorsbüfévé ” tárgyban készült előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség képviselő testülete támogatja az épülő cukrászda gyorsbüfévé
történő átalakítását és felkéri a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy kössön szerződést
Hajós Tibor építésszel a tervek módosítása érdekében.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 220.000 Ft fejlesztési célú támogatást nyújt a
Gyevitur Kft részére a funkcióváltásból adódó tervek átdolgozásának pénzügyi
fedezetére, az Általános Tartalék előirányzat terhére.
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Borbála fürdőben épülő cukrászda
funkcióváltásból adódóan eléjük tárt, és részletesen megtárgyalt két alternatívából az
2. számú változat megvalósítását támogatja miszerint a kétirányú kiszolgálás
megszűntetésének terhére, egy gazdagabb ételkínálat valósuljon meg, helyben
készített alapanyagokból.

Erről értesül:
1. Herczeg József polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Gyevitur Kft ügyvezető
4. Pénzügyi és adó csoport
5. Irattár Helyben

Herczeg József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 9. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
114/2014. (IV. 9.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend felvétel

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy napirendjére veszi Zsura Zoltán
fürdővezető által készített „A-27, B-68 termálkút talpkompresszorozás, kamerás vizsgálata”
tárgyú előterjesztést.

A határozatról értesül:
1. Herczeg József polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Irattár

K.m.f.

Herczeg József sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. április 9. napján megtartott rendkívüli nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
115/2014. (IV. 9.) Kt. határozat
Tárgy:
A-27, B-68 termálkút talpkompresszorozás, kamerás vizsgálata

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselőtestülete a 2014. április 9-én megtartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft –„ A-27, B-68 termálkút talpkompresszorozás, kamerás
vizsgálata” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség képviselő testülete megbízza a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy
a B-68 termálkút kompresszoros talptisztításának és a kút kamera vizsgálatának
elvégzése érdekében kössön szerződést a Cameron-Drill Kft. képviselőjével. A
munkálatok elvégzésére 2014. április 22-30. közötti időszakban kerüljön sor.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 12.450.000.- Ft fejlesztési célú támogatást
nyújt a Gyevitur Kft részére a B-68 termálkút kompresszoros talptisztításának és
a kút kamera vizsgálat elvégzésének pénzügyi fedezetére, az Általános Tartalék
előirányzat terhére. Az ÁFA összegére 3.361.500.- Ft tagi kölcsönt nyújt az
Általános Tartalék terhére, visszafizetési határideje 2014. december 31.

A határozatról értesül:
1. Herczeg József polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Ökrös Erika Gyevitur Kft. ügyvezető
4. Pénzügyi és adó csoport
5. Irattár

K.m.f.

Herczeg József sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

