KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
413/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
2014. december 18-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester
napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Nyílt ülés
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Polgármester
2. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Aljegyző
3. 2015. évi fejlesztési koncepció II.
Előterjesztő: Polgármester
4. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2011.(VIII.3.) rendelet
módosítása
Előterjesztő: Aljegyző
5. GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Polgármester
6. AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve
Előterjesztő: Ballai Ferenc ügyvezető
7. AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Polgármester
8. Szabad-strand létesítése
Előterjesztő: Polgármester
9. Élménymedence ajánlati szintű költségvetése
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető
10. Termálkút közbeszerzési eljárás eredménye
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető
11. Egyedi hőszolgáltatási díj meghatározása
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető
12. Gyeviép NKft. 2015. évi takarítás díjközlése
Előterjesztő: Polgármester
13. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és
nem lakás célú helyiségek bérleti díjának mértéke 2015. évben
Előterjesztő: Polgármester
14. Orvosi rendelők közműdíjainak térítése
Előterjesztő: Polgármester
15. Kovács és Társai Sírkő Kft. Algyő 1470 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Polgármester

16. Patkós Erika gyógytornász kérelme
Előterjesztő: Polgármester
17. Rotavírus elleni védőoltási program indítása
Előterjesztő: Polgármester
18. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület többletjárőrözés miatti támogatás igénylése
Előterjesztő: Polgármester
19. Hulladékszállítási díjhátralékok
Előterjesztő: Polgármester
20. Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek
teljesítményértékeléséről
Előterjesztő: Polgármester
21. 2015. évi cafetéria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott juttatás
Előterjesztő: Polgármester
22. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: Alpolgármester
23. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester
24. Algyői Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okirat módosítása
Előterjesztő: Polgármester
25. Algyői Közös Önkormányzati Hivatal működési költsége
Előterjesztő: Polgármester
26. Egyebek
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
414/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
2015. évi fejlesztési koncepció II.

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „2015. évi fejlesztési koncepció II.” tárgyában készült
előterjesztését és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület elfogadja Algyő település „2015. évi fejlesztési koncepció II.”- ben
foglalt beruházási fejlesztéseket, irányokat jelen határozat mellékletét képező táblázat
szerint.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Településfejlesztési és Üzemeltetési Csoport
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

414/2014.(XII.18.) Kt. határozat melléklete

Fejlesztési elképzelések (TOP 5.0-ás verziójához való illesztés szempontjából)
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Projekt címe
Intézmények energetikai korszerűsítése – 3 intézmény (napelem, épület hőszigetelése,
nyílászárócsere)
Kishajó kikötő fejlesztése
Gyűjtő utak fejlesztése (Kuktor köz)
Idősek bentlakásos szociális otthonának kialakítása
Túraútvonalak a Tisza mentén
Bel- és külterületi csapadékvíz elvezetés
Bel- és külterületi kerékpárutak kialakítása
(a munkaerő mobilitását szolgáló fejlesztés)
Lénia út
(a térség, települések közötti gazdasági-, sport- és kulturális kapcsolatainak elősegítése,
munkaerő mobilitása, gazdaságfejlesztés)
Fürdő fejlesztés, új medencék kialakítása, sportmedence
(térségspecifikus, komplex turisztikai fejlesztés)
Ló- és kisállat rehabilitáció, lovas turizmus fejlesztése
(térségspecifikus fejlesztés, komplex állategészségügyi és turisztikai fejlesztés)
Tram-Train-hez kapcsolódó infrastrukturális beruházások tervezéséhez, a megállóhely
környezetének rendezéséhez kapcsolódó koncepcionális elképzelések kidolgozása
Fejlesztési elképzelések 2015. év

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9
10
11
12
13.
14.
15.

Projekt címe
Kerékpártároló tervezése, elkészítése a Téglás utcai körforgalomnál
Borbála fürdőben szauna-világ létrehozása
Szivárvány óvodában közösségi fedett tér tervezése
Bartók Béla utca járda felújítása, és a körülötte lévő terep csapadékvíz-elvezetésének
megoldása
Település belterületén un. "kisközökbe" napelemes világítás létesítése, valamint a
belterületi hiányos megvilágítású területeken a lakosság igényeinek megfelelő,
folyamatos közvilágítás kiépítése
Közvilágítás fejlesztés (LED-es világítás)
Nyári intézményi felújítások
Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása
Járda felújítások
Belterületi utak aszfaltozása
Belterületi veszélyes közlekedési csomópontok felülvizsgálata, biztonságossá tétele
Gátőrház felé vezető út (Téglás utcától a töltésig terjedő szakasz) aszfaltozása, a
Levendula Hotel előtti parkoló ésszerű kilakítása, valamint a Levendula Hotel felől a
Téglás utca irányába eső szakaszon hiányzó gyalogos közlekedés céljára szolgáló járda
kiépítésének tervezése
Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola mellett gépjármű leállósáv kialakítása a Tiszavirág
utca túloldalán
Temető fejlesztés folytatása
Tram-Train-hez kapcsolódó infrastrukturális beruházások tervezéséhez, a megállóhely
környezetének rendezéséhez kapcsolódó koncepcionális elképzelések kidolgozása

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
415/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „GYEVITUR Kft.
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása” tárgyú előterjesztés szavazásából
személyes érintettségére tekintettel kizárja Torma Tiborné képviselőasszonyt.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Torma Tiborné képviselő
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
416/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „GYEVITUR Kft.
Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása” tárgyú előterjesztés szavazásából
személyes érintettségére tekintettel kizárja Balázs Zsolt képviselőt.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Balázs Zsolt
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
417/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18-án tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a GYEVITUR Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának
2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra az alábbi
tagokat választja:
1. Nacsa József
(an.: Vér Rozália, szül.: Szeged, 1950. június 16., lakcím: 6729 Szeged, Szigony u.
34.)
2. Torma Tiborné
(leánykori név: Rekett Nagy Mária, an.: Futó Terézia, szül.: Szeged, 1961. június 7.,
lakcím: 6750 Algyő, Sövény u. 33.)
3. Dr. Szűcs Szilveszter
(an.: Németh Magdolna, szül.: Szeged, 1981. szeptember 26., lakcím: 6750 Algyő,
Géza u. 43.)

2./A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság tagjainak 15.000,- Ft/hó, elnökének
20.000,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.
3./A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a változások átvezetése
iránt.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ökrös Erika ügyvezető
4) Felügyelő Bizottság tagjai
5) Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
418/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy: AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve – Helyi tévécsatorna létrehozására
vonatkozó javaslat
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló
testü let, 2014. december 18. napjá n tartott ü lé sé n megtá rgyalta Ballai Ferenc ü gyvezető
helyi té vé csatorna lé trehozá sá ra vonatkozó javaslatá t, mely alapjá n a kö vetkező
hatá rozatot hozta:

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete ú gy dö nt, hogy leveszi napirendjé rő l a
helyi té vé csatorna lé trehozá sá ra irá nyuló javaslat megtá rgyalá sá t, azzal, hogy a 2015. é v
januá ri testü leti ü lé sen kerü ljö n ú jra napirendre az elő terjeszté s.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ballai Ferenc
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
419/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy: AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve

HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló
testü let, 2014. december 18. napjá n tartott ü lé sé n megtá rgyalta Ballai Ferenc ü gyvezető
az „AKTV Kft. 2015. é vi ü zleti terve” tá rgyú elő terjeszté sé t é s a kö vetkező hatá rozatot
hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri Ballai Ferenc ügyvezetőt, hogy a 2015.
januári testületi ülésre készítse el az AKTV Kft. részletesebb 2015. évi üzleti tervét.
2. A Képviselő-testület kéri annak bemutatását, hogy az AKTV Kft. jelenlegi műszaki
állapotával kapcsolatban milyen fejlesztésekre van lehetőség.
3. A Képviselő-testület tájékoztatást kér Ballai Ferenc ügyvezetőtől az AKTV Kft.
kintlévőségei tekintetében.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ballai Ferenc ügyvezető
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

420/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy: AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve – Az AKTV Kft. alapító okiratának
módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló
testü let, 2014. december 18. napjá n tartott ü lé sé n megtá rgyalta Ballai Ferenc ü gyvezető
„AKTV Kft. 2015. é vi ü zleti terve – Az AKTV Kft. alapı́tó okiratá nak mó dosı́tá sa” tá rgyú
elő terjeszté sé t é s az alá bbi hatá rozatot hozta:

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete ú gy dö nt, hogy felfü ggeszti az „AKTV Kft.
2015. é vi ü zleti terve – Az AKTV Kft. alapı́tó okiratá nak mó dosı́tá sa” tá rgyú elő terjeszté s
megtá rgyalá sá t az „AKTV Kft. Felü gyelő Bizottsá g tagjainak megvá lasztá sa” cı́mű
napirendben való dö nté s meghozatalá ig.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
421/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „AKTV Kft. Felügyelő
Bizottság tagjainak megválasztása” tárgyú előterjesztés szavazásából személyes
érintettségére tekintettel kizárja Balázs Zsolt képviselőt.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Balázs Zsolt
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
422/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy: AKTV Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló
testü let, 2014. december 18. napjá n tartott ü lé sé n megtá rgyalta Molná r AÁ ron
polgá rmester az „AKTV Kft. Felü gyelő Bizottsá g tagjainak megvá lasztá sa” tá rgyú
elő terjeszté sé t é s az alá bbi hatá rozatot hozta:

1./Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az AKTV Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának
2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra az alábbi
tagokat választja:
1. Lakatos Albert
(an.: Pesti Erzsébet, szül.: Szeged, 1959. június 14., lakcím: 6750 Algyő,
Kastélykert u. 31.)
2. Balázs Zsolt
(an.: Kátai Rozália, szül.: Szeged, 1973. augusztus 16., lakcím: 6750 Algyő, Bartók
Béla u. 34/b.)
3. Canjavecz Tamás Gábor
(an.: Takács Katalin, szül.: Szeged, 1973. július 10., lakcím: 6750 Algyő, Csángó u.
41.)

2./A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság tagjainak 15.000,- Ft/hó, elnökének
20.000,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg.
3./A Képviselő-testület felhívja az ügyvezetőt, hogy intézkedjen a változások átvezetése
iránt.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ballai Ferenc ügyvezető
4) Felügyelő Bizottság tagjai
5) Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

423/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy: AKTV Kft. 2015. évi üzleti terve – Az AKTV Kft. alapító okiratának
módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló
testü let, 2014. december 18. napjá n tartott ü lé sé n megtá rgyalta Ballai Ferenc ü gyvezető
az „AKTV Kft. 2015. é vi ü zleti terve – Az AKTV Kft. alapı́tó okiratá nak mó dosı́tá sa” tá rgyú
elő terjeszté sé t é s az alá bbi hatá rozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az 1999. augusztus 25. napján kelt gazdasági
társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.1. Az alapító okirat első bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

Az okirat egységes szerkezetben tartalmazza a 2013. évi V. törvény
rendelkezései szerint meghozott alapítói határozatokban meghozott
változásokat, mivel az alapító a423/2014. XII.18.) Kt. határozatával a társaság
alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya
alá helyezte.

1.2. Az alapító okirat II. fejezet, amely a társaság alapítójáról szól törlésre kerül,
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A társaság alapítója Algyő Község Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u.
40. képviseli: Molnár Áron /6750 Algyő, Bányász u. 2./ polgármester.)

1.3. Az alapító okirat VI. fejezet második bekezdése teljes egészégben törlésre
kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. rendelkezései szerint, az
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával,
vagy azok közeli hozzátartozójával köt, továbbá az alapító döntése alapján:
− a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
− osztalék előleg fizetésének elhatározása
− az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés
megadása
− üzletrész felosztásához való hozzájárulás megadása
− ügyvezető kijelölése, visszahívása, díjának megállapítása
− a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása

− az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése
− a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
− az alapító okirat módosítása
− a törzstőke felemelésének, vagy leszállításának elhatározása
− a cégjegyzési jog meghatározása
− mindazon ügyek, amelyeket a törvény, vagy az alapító okirat a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal
Az alapító a határozatát köteles írásba foglalni. A határozat az ügyvezetővel
közlése után válik hatályossá.
1.4. Az alapító okirat VI. fejezet C./ pontjának 2./ pontja teljes egészében törlésre
kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép
2. A társaság első felügyelő bizottságának tagjai az alábbi személyek:

1. Lakatos Albert
(an.: Pesti Erzsébet, szül.: Szeged, 1959. június 14., lakcím: 6750 Algyő,
Kastélykert u. 31.)
2. Balázs Zsolt
(an.: Kátai Rozália, szül.: Szeged, 1973. augusztus 16., lakcím: 6750 Algyő,
Bartók Béla u. 34/b.)
3. Canjavecz Tamás Gábor
(an.: Takács Katalin, szül.: Szeged, 1973. július 10., lakcím: 6750 Algyő,
Csángó u. 41.)
A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2015. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig tart.
1.5. A 3. pont második bekezdése törlésre kerül helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

A felügyelő bizottság az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek
figyelembe vételével maga állapítja meg.

1.6. Az alapító okirat XI. fejezet 3./ pontja teljes egészében törlésre kerül, helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

A jelen okiratban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a 2013.
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A Képviselő-testület megbízza dr. Végvári Gusztáv ügyvédet, hogy gondoskodjék a
változások cégjegyzéken történő átvezetéséről.
3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ballai Ferenc ügyvezető
4) dr. Végvári Gusztáv ügyvéd
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

423/2014.(XII.18.) Kt. határozat melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT
A MÓDOSÍTÁSOK ALAPJÁN, EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRAT

Alulírott szerződő felek az 1997.évi CXLIV. tv. alapján korlátolt felelősségű társaság
alapí-tását határozták el, melynek alapvető szabályait az alábbiak szerint állapítják meg.
Az okirat egységes szerkezetben tartalmazza a 8/2006.(XI.29) AKTV Tgy. Sz. alatti határozatában foglalt változásokat, továbbá a 434/2011.(XII. 21) Kt. határozatban foglaltakat
és a 2006. évi IV. tv. alapján bekövetkező változásokat. Az okirat egységes szerkezetben
tartalmazza a 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint meghozott alapítói
határozatokban meghozott változásokat, mivel az alapító a423/2014. (XII.18.) Kt.
határozatával a társaság alapító okiratát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény hatálya alá helyezte.
I.
A társaság neve, székhelye, tartalma

1. A társaság neve:
AKTV Algyői Kábeltelevízió Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített neve:
AKTV Kft.
3./ A társaság székhelye:
6750 Algyő, Kastélykert u 49.
4.A társaság tartama:
A társaság határozatlan időre jön létre.
II.

A társaság alapítója

A társaság alapítója Algyő Község Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
képviseli: Molnár Áron /6750 Algyő, Bányász utca 2./ polgármester.)
III.

A társaság tevékenységi köre:

61.10’08 Vezetékes távközlés Főtevékenység
43.21’08 Villanyszerelés

A társaság engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában végez. Alapító
tudo-másul veszi, hogy az engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt az engedély
meglétét a területileg illetékes gazdasági kamaránál igazolni kell.
IV.

A társaság törzstőkéje
A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, -azaz hárommillió forint- készpénz. Az alapító a
társaság törzstőkéjét a társaság számlájára befizette.
V.

Üzleti év

A társaság első üzleti éve a társasági szerződés aláírásának napjától kezdődően 1999.
decem-ber 31. napjáig tart, azt követően azonos a naptári évvel.
VI.

A./ Az alapító

A társaság szervezete

A társaság egyszemélyes társaság. Ennek megfelelően a taggyűlés hatáskörébe tartozó
kér-désekben az alapító dönt.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Ptk. rendelkezései szerint, az olyan
szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével,
felügyelő bizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával, vagy azok közeli
hozzátartozójával köt, továbbá az alapító döntése alapján:
-a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása
-osztalék előleg fizetésének elhatározása
-az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása
-üzletrész felosztásához való hozzájárulás megadása
-ügyvezető kijelölése, visszahívása, díjának megállapítása
-a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
-az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok illetve a könyvvizsgáló elleni követelések
érvényesítése
-a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
-az alapító okirat módosítása
-a törzstőke felemelésének, vagy leszállításának elhatározása
-a cégjegyzési jog meghatározása
-mindazon ügyek, amelyeket a törvény, vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal
Az alapító a határozatát köteles írásba foglalni. A határozat az ügyvezetővel közlése után
válik hatályossá.
B./ Ügyvezető

A társaságot a taggyűlés által választott ügyvezető vezeti. Az alapító a társaság
ügyvezető-jének Ballai Ferenc (an:Miholka Rozália) 6720 Szeged, Széchenyi tér 15.I/18.
szám alatti lakost jelöli ki határozott, időtartamra, 2013. augusztus 26-i hatállyal, 2013.
augusztus 26-tól, 2015. február 28. napjáig.

Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság ügyeinek intézésére és képviseletére. Az
ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok
és más hatóságok előtt, valamint gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói
jogkört.
Az ügyvezető díjazásáról az alapító dönt.
Az ügyvezető részletes hatáskörét és feladatait az alapító határozza meg.
Az ügyvezető az alapító hozzájárulása nélkül a társaság tevékenységi körébe eső
üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében nem folytathat, nem lehet korlátlanul
felelős tagja a társasághoz hasonló tevékenységet végző más gazdasági társaságnak és
ilyen gazdasági társaság vezető tisztségviselője sem lehet.

C./ Felügyelő Bizottság

1. A tagok a társaság működésének ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságot hoznak
létre.
2. A társaság első felügyelő bizottságának tagjai az alábbi személyek:

1. Lakatos Albert
(an.: Pesti Erzsébet, szül.: Szeged, 1959. június 14., lakcím: 6750 Algyő, Kastélykert
u. 31.)
2. Balázs Zsolt
(an.: Kátai Rozália, szül.: Szeged, 1973. augusztus 16., lakcím: 6750 Algyő, Bartók
Béla u. 34/b.)
3. Canjavecz Tamás Gábor
(an.: Takács Katalin, szül.: Szeged, 1973. július 10., lakcím: 6750 Algyő, Csángó u.
41.)

A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2015. január 1. napjától 2019. december 31.
napjáig tart.
3. A felügyelő bizottság a társaság taggyűlése részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek
figyelembe vételével maga állapítja meg.
D./ Könyvvizsgáló:

Az alapító, a társaság könyvvizsgálójának határozott időtartamra 2013. augusztus 26-i
hatállyal, 2013. augusztus 26-tól kezdődően 2015. május 31-ig, a CONTROLEX Könyv-és
Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyszám:06-09-003048 székhely
6722 Szeged, Béke u. 2/C, eljáró könyvvizsgáló Stefán József an: Rémiás Erzsébet 6772
Deszk, Kossuth u.55. sz. alatti lakost nevezte ki.
VII.

A cégjegyzés módja

A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott
cég-neve alá az ügyvezető önállóan írja a nevét a közjegyző által hitelesített módon.
VIII.
Alapítási költségek

A társaság alapítási költségeit a társaság maga viseli.

X.
A nyereség felosztása

A társaság adózott eredményének felhasználásáról a taggyűlés az éves beszámoló
megállapításával egyidejűleg dönt.
Az eredmény tagok közötti felosztása esetén azt a tagok között törzsbetéteik arányában
kell felosztani.
XI.

Záró rendelkezések

1./ A társaság a jelen társasági szerződés ellenjegyzésének időpontjától kezdődően a
létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként működik. A társaság ügyvezetője a
társaság cégbejegyzéséig, annak nevében és javára jár el, az előtársasági jelleget azonban
a társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött "
bejegyzés alatt " toldattal kell jelezni.

A társaság, mint előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzés
iránti kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági
engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
2./ A társaság alapítását a jelen társasági szerződés megkötésétől számított 30 napon
belül -bejegyzés és közzététel végett- be kell jelenteni a Csongrád Megyei Bíróságnak,
mint Cég-bíróságnak. A társasági cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával
jön létre.

3./ A jelen okiratban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a 2013. évi V.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
Ahol a társasági szerződés "szerződő felek"-et, vagy "taggyűlés"-t említ, azon "alapítót"
kell érteni.
Az alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalta, a változásokkal együtt dr. Végvári
Gusztáv megbízott és meghatalmazott ügyvéd.
Szeged, 2014. december 18.

Készítettem és ellenjegyeztem, és egységes szerkezetbe foglaltam, 2014. december 18án, azzal, hogy a társasági szerződés / alapító okirat / eredeti szövege és a módosító
okirat / jegyzőkönyv kivonat / szöveg, egyezik az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirattal.

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

424/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Szabad-strand létesítése

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Szabad-strand létesítése” tárgyban készült előterjesztését
és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete legkésőbb 2016. évtől és a Kishajó kikötő
ügyének rendeződését követően támogatja az Algyő, 01721/5. hrsz-ú területen
Szabad-strand létesítését.
2. A Képviselő-testület 2015. évben támogatja az Algyő, 01721/5. hrsz-ú területen
közösségi tér létrehozását.
3. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot,
hogy a közösségi tér létesítéséhez szükséges elképzeléseket és a létesítés
költségbecslését készítse el.
Határidő: 2015. februári Képviselő-testületi ülés.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonhasznosítási
szerződés módosítására vonatkozó intézkedéseket megtegye a Jogi, Ügyrendi és
Humán Bizottság véleményezését követően, amely a vagyonhasznosítási
szerződés felbontási/megszűntetési lehetőségére vonatkozik.
5. A Képviselő-testülete felkéri az Algyői Vízi sport Egyesületet, az Algyői Tisza,
Szabadidő,
Sport,
Környezetvédő
és
Rekreációs
Egyesületet,
a
Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy szakemberek és a
Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság bevonásával, valamint
Alpolgármester asszony koordinálásával folytatódjanak tárgyalások a szabadstrand kialakításának lehetőségéről és a kikötő áthelyezéséről.
Határidő: 2015. februári Képviselő-testületi ülés

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Algyői Vizisport Egyesület
4) Algyői Tisza, Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület
5) Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
6) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság
7) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
8) Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
425/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Élménymedence ajánlati szintű költségvetése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. december 18-án megtartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezető „Élménymedence ajánlati szintű költségvetése ”
tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja a kültéri élménymedence ügyében elvégzett ajánlati szintű
költségvetést.
2. A Képviselő-testület felkéri Ökrös Erika ügyvezetőasszonyt, hogy a 2015. februári
testületi ülésre készítse elő a fürdőfejlesztés újragondolt koncepcióját.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ökrös Erika ügyvezető
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
426/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Termálkút közbeszerzési eljárás eredménye
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. december 18-án megtartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezető „Termálkút közbeszerzési eljárás eredménye”
tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az „Új termálkút létesítése
az algyői Borbála Fürdő területén” c. meghívásos közbeszerzési eljárás
alakulásáról készült tájékoztatót.
2. A Képviselő-testület vizsgálat lefolytatását kéri annak feltárására, hogy ki tehető
felelőssé jelen közbeszerzési eljárásban megjelenő hiányosságokért.
Határidő: 2015. februári Képviselő-testületi ülés

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ökrös Erika ügyvezető
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
427/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Egyedi hőszolgáltatási díj változása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18-án megtartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft. ügyvezető „Egyedi hőszolgáltatási díj meghatározása”
tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja, és a 2014. évre vonatkozó KSH által kimutatott infláció mértékével emeli meg
a hőszolgáltatás díját 2015. január 1. napjától.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Ökrös Erika ügyvezető
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
428/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Gyeviép NKft. 2015.
évi takarítás díjközlése” tárgyú előterjesztés szavazásából személyes érintettségére
tekintettel kizárja Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselőasszonyt.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
429/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyeviép NKft. 2015. évi takarítás díjközlése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Gyeviép NKft. 2015. évi takarítás díjközlése” tárgyban
készült előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Gyeviép NKft. díjemelésével, a
Polgármesteri Hivatal takarítására vonatkozó 85.000,- Ft + 27% ÁFA, bruttó
107.950,- Ft, valamint az orvosi rendelők takarítására vonatkozó 96.000,- Ft + 27%
ÁFA bruttó 121.920,- Ft költségtérítést jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a
Képviselő-testületi döntésről tájékoztassa a Gyeviép NKft-t és az Egészségház u. 42.
alatti ingatlanban érintetteket.
3. A Képviselő-testület felkéri Katona Antal ügyvezetőt, hogy a 2015. januári testületi
ülésre részletesen indokolja meg 2015. évi takarítási díjközlését, fejtse ki az emelés
okait.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Katona Antal ügyvezető
4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5) Pénzügyi és Adócsoport
6) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
430/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Algyő Nagyközség
Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás célú helységek
bérleti díjának mértéke 2015. évben” tárgyú előterjesztés szavazásából személyes
érintettségére tekintettel kizárja Dr. Roczkó András képviselőt.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Dr. Roczkó András képviselő
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
431/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati
lakások és nem lakás célú helységek bérleti díjának mértéke 2015.
évben
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján megtartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester az „Algyő Nagyközség Önkormányzat
tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás célú helységek bérleti díjának
mértéke 2015. évben” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévő önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek
(Gyógyszertár és garázsok) bérleti díját 2015. évre vonatkozóan nem kívánja
emelni.
2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság
részére küldje meg az önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati lakások és
nem lakás célú helyiségek bérletének lejáratára vonatkozó kimutatást.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Bérlők
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
432/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Orvosi rendelők
közműdíjainak térítése” tárgyú előterjesztés szavazásából személyes érintettségére
tekintettel kizárja Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselőasszonyt.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó
4) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
433/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Orvosi rendelők közműdíjainak térítése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Orvosi rendelők közműdíjainak térítése” tárgyában
készült előterjesztését és a következő határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosok közmű díjait
százszázalékban átvállalja az önkormányzat a 2015. január 1. napjától,
határozatlan időtartamra, ennek megfelelően módosítja az Egészségház u. 42.
szám alatti ingatlan közműdíjaira vonatkozó, 2004. január 1-től hatályos
megállapodást.
2. A Képviselő-testület az Egészségházban működő négy orvosi rendelő (három
felnőtt háziorvosi és egy fogorvosi rendelő), előtér és kiegészítő helyiségek a
GYEVIÉP NKft-vel történő takarítási munkái 121.920,- Ft/hó díjának térítését
százszázalékban, határozatlan időtartamra átvállalja.
3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetés
Egészségügyi Alapjának tervezésénél jelen határozatban foglaltakat vegye
figyelembe.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás módosítás
aláírására.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Háziorvosok
4) Gyeviép NKft.
5) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
6) Pénzügyi és Adócsoport
7) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
434/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Kovács és Társai Sírkő Kft. Algyő 1470 hrsz.-ú ingatlannal
kapcsolatos kérelme
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. december 18-án megtartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester ”Kovács és Társai Sírkő Kft. Algyő 1470 hrsz.-ú
ingatlannal kapcsolatos kérelme” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza.

1. Algyő Nagyközség Önkormányzat bérbe adja az Algyő, 1470 hrsz-ú földterületből
lekerített, 54 m2-es mezőgazdasági épület és virágárusító pavilon alatti területet a
Kovács és Társai Sírkő Kft. 6710 Szeged, Bazsalikom utca 24. sz. alatti gazdasági
társaság részére, a Kovács Mihály 6710 Szeged, Bazsalikom u. 24. szám alatti
lakossal korábban megkötött bérleti szerződésben foglalt egyéb feltételek
megtartása mellett, 2015. december 31. napjáig.
2. A Képviselő-testület a bérleti díjat 50.000,- Ft/év összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságot, hogy
járjon el a vállalkozó által ténylegesen használt terület pontos felmérése érdekében.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Kovács Mihály ügyvezető
4) Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
5) Pénzügyi és Adócsoport
6) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
435/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Patkós Erika gyógytornász kérelme
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. december 18. napján megtartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Patkós Erika gyógytornász kérelme” tárgyú
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2015. január 1. napjától kezdődően
2019. december 31. napjáig a gyógytornászi tevékenységet Algyő Nagyközség
közigazgatási területén Patkós Erika 6750 Algyő, Tüskevár u. 31. szám alatti
lakos (Mozgásszerviz Humán-egészségügyi Szolgáltató Bt.) lássa el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak
alapján, hogy végezze el a megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokat,
és írja alá a megállapodás módosítását.
3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy készüljön pályázati kiírás négy órában
foglalkoztatott gyógytornászi tevékenység ellátására.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Patkós Erika gyógytornász
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
436/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Rotavírus elleni védőoltási program indítása 2014. évben Algyőn
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester a „Rotavírus elleni védőoltási program indítása
2015. évben Algyőn” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évben támogatja a
rotavírus elleni oltási program indítását és a védőoltás térítésmentesen történő
beadását Algyőn, a 2015. évben születendő, algyői állandó lakcímmel rendelkező
csecsemők esetében.

2.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. évben várható születendő, állandó
algyői lakóhellyel rendelkező csecsemők 20 fős létszámára tekintettel a kétszeri 38.000
Ft-os védőoltás költségét figyelembe véve 760.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés
Egészségügyi Alapja terhére.

3.) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri dr. Molnár Máriát, hogy a 2015. évben
születendő csecsemők szüleinek írásbeli nyilatkoztatását követően a rotavírus elleni
védőoltási programot 2015. évben folyamatosan hajtsa végre.

4.) A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a legalább három gyógyszerforgalmazótól
kérjen ajánlatot a rotavírus elleni védőoltás bekerülési költségére vonatkozóan, majd ezt
követően történjen meg a védőoltások igény szerinti beszerzése.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Dr. Molnár Mária gyermekorvos
4) Jankovicsné Veres Katalin szakmai koordinátor
5) Pénzügyi és Adócsoport
6) Irattár
7)

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
437/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Faluvédő Polgárőr
támogatás igénylése

Egyesület

többletjárőrözés

miatti

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület többletjárőrözés
miatti támogatás igénylése” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:
1.) A Képviselő-testület indokoltnak látja a támogatási igényt és 200.000,- forintot
biztosít a menekülttábor miatti többlet járőrözés járműköltségeinek fedezetére.

2.) A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott támogatási igény összegét a
Közbiztonsági Alap terhére biztosítja.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés
aláírására azzal a kikötéssel, hogy a támogatási összeg a menekülttábor megnyitása
után használható fel az Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület által, továbbá az
egyesület 2015. évben számoljon be annak felhasználásáról.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület – Bai István
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
438/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Hulladékszállítási díjhátralékok

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Hulladékszállítási díjhátralékok” tárgyában készült
előterjesztését és a következő határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szolgáltató által
meghirdetett állásra algyői lakos díjbeszedő legyen foglalkoztatva. A köztük
létrejövő megállapodás alapján keresse fel a díjbeszedő a hátralékkal rendelkező
lakosokat.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Aljegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatalban rendelkezésre álló önéletrajzot benyújtó személyek közül tegyen
javaslatot a Szolgáltató felé a foglalkoztatásra.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

439/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági társaságok
ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről
HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztató az intézményvezetők és a gazdasági
társaságok ügyvezetőinek teljesítményértékeléséről” tárgyú előterjesztését, és az alábbi
határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az intézményvezetők és a
gazdasági
társaságok
ügyvezetőinek
teljesítményértékeléséről
szóló
tájékoztatást.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
intézményvezetőkkel és az ügyvezetőkkel személyesen ismertesse az
teljesítményértékelés eredményét.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy teljesítményértékelése alapján, valamennyi
intézményvezető, egyhavi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesül.
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy teljesítményértékelése alapján, valamennyi
ügyvezető egyhavi munkabérének megfelelő összegű jutalomban részesül. A
Képviselő-testület kéri, hogy a jutalom kifizetése a gazdasági társaságok
ügyvezetőinek esetében az alábbiak szerint történjen:
− AKTV Kft. ügyvezetője esetében a Kft. nyereségének terhére,
− Gyeviép NKft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva az
Általános Tartalék terhére,
− Gyevitur Kft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva az
Általános Tartalék terhére.
5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 3., 4. pontokban foglaltakat vegye
figyelembe a költségvetés módosításakor.
6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Polgármestert és az Intézményvezetőket a
jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
7. A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottságot, hogy tegyen
javaslatot az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetőinek 2015.
évi teljesítményértékelésére vonatkozóan.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Valamennyi intézményvezető
4) Valamennyi ügyvezető
5) Pénzügyi és Adócsoport
6) Horgos Nóra személyügyi előadó
7) Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
440/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
2015. évi cafeteria keret és a kereten kívüli egyes meghatározott
juttatás
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „2015. évi cafetéria-keret és a kereten kívüli egyes
meghatározott juttatás” tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

I.
2015. évi cafeteria juttatás
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére, valamint Algyő
Nagyközség Önkormányzat közalkalmazottainak, és az Mt. hatálya alá tartozó
dolgozóinak részére a cafetéria-juttatás bruttó mértékét 200.000.- Ft/fő/év
összegben határozza meg 2015. évben.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata és
Intézmény közalkalmazottai és Mt. hatálya alá tarozó dolgozói, valamint az Algyői
Polgármesteri Hivatal Mt. hatálya alá tartozó dolgozói részére a 2015. évre,
egységesen, egyszeri, 2015. júniusban kifizetendő, egyhavi bruttó bérnek megfelelő
összegű illetményt állapít meg.
3. A Képviselő-testület elfogadja határozat mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot.

II.
2015. évi meghatározott juttatásnak minősülő juttatás
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő Nagyközség Önkormányzata és
Intézményei valamint az Algyői Polgármesteri Hivatal Mt. hatálya alá tartozó
dolgozói számára az egyes meghatározott juttatást nettó 25.000,- Ft/fő/hó
összegben határozza meg.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
számára és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozói számára az egyes meghatározott
juttatást nettó 25.000,- Ft/fő/hó összegben határozza meg.
3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző és az Intézményvezetők figyelmét, hogy
kizárólag a betervezett összeggel gazdálkodhatnak.
4. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetés készítése során
vegye figyelembe a fenti pontokban foglaltakat.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Valamennyi intézményvezető
4) Személyügyi előadó
5) Pénzügyi és Adócsoport
6) Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

K. m. f

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

440/2014.(XII.18.) Kt. határozat melléklete
CAFETERIA ÉS EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁS SZABÁLYZATA
I. A jogosultak köre
A szabályzat hatálya kiterjed az Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó
közalkalmazottakra, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozókra, az Algyői Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőire, valamint a Mt. hatálya alá tartozó dolgozóira, (továbbiakban
munkavállaló).

II. Nem jogosult a juttatásokra Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó
közalkalmazott, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozó ha,
• a felmentési idejét tölti (munkavégzés alóli felmentési idő tartamára),
• a fegyelmi büntetés ezzel sújtja.
Továbbá
• a 30 napot meghaladó betegség idejére,
• a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság idejére.
• tartós külszolgálaton lévők

III. Nem jogosult a juttatásokra az Algyői Polgármesteri Hivatala köztisztviselője,
valamint a Mt. hatálya alá tartozó dolgozója ha,
•
•
•
•

a fegyelmi büntetés ezzel sújtja
tartós külszolgálaton lévők
30 napot meghaladó távollét
azon időtartam, amelyre illetmény nem jár.

Az a munkavállaló, akire a nyilatkozattétel időpontjában nem teljesülnek a jogosultsági
feltételek, nem választhat.

III. Juttatási keret
a, Cafeteria kerete

A munkavállaló juttatási kerete bruttó 200.000 forint, mely magába foglalja az egyes
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is (bruttó keret!).

2015-ben a kedvezményes juttatás annyit jelent, hogy a munkáltatót az éves cafetéria kereten
belül 35,7% közteher terheli, amely a következő elemekből tevődik össze: 19% szuperbruttó,
16% SZJA, 14% EHO. 1,19x (0,16+0,14)=35,7 %

A jogosult által kiválasztott juttatások együttes összege nem haladhatja meg a fenti keretet, a
munkavállaló az esetleges túllépés esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A tárgyévben igénybe nem vett keret a tárgyévet követő évre nem vihető át.

b, Egyes meghatározott juttatás kerete

A munkavállaló juttatási kerete bruttó 37.793.-forint/hó, mely magába foglalja az egyes

meghatározott juttatáshoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is
(bruttó keret!)
2015-ben az egyes meghatározott juttatások 51,17% közteher terheli, amely a következő
elemekből tevődik össze: 19% szuperbruttó, majd 16% SZJA, 27% EHO 1,19x(0,16+0,27) =
51,17%

IV. A jogosultság terjedelme Algyő Nagyközség Önkormányzat Intézményeiben dolgozó
közalkalmazott, valamint az Mt. hatálya alá tartozó dolgozók tekintetében
A munkavállalónak - a kedvezményes adókulcs alá eső - juttatásokról a teljes tárgyévre
vonatkozóan kell nyilatkoznia. Amennyiben a munkaviszony év közben megszűnik, a juttatások
időarányos része jár. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya évközben biztosan
megszűnik, a juttatások időarányos részét igényelheti csak, nyilatkozatát ennek megfelelően kell
megtennie.
A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a teljes munkaidőre számított éves
keretösszeg időarányos részére jogosult csak.

Az időközben jogosultságot szerző munkavállaló a még hátralévő időszakra vonatkozó
időarányos keretösszeg fölött rendelkezhet. Az időarányos keret a közalkalmazottak és az Mt.
hatálya alá tartozó foglalkoztatottak vonatkozásában, csak egész naptári hónapokra
vonatkozhat, ezért amennyiben a jogosultság megszerzése a hónap első napjától eltérő napon
történik, akkor a cafeteria keret a következő naptári hónaptól kezdődően a választási
periódusból még hátralévő időszakra illeti meg a munkavállalót, egész hónapokra számítva.

V. A jogosultság terjedelme az Algyői Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

A munkavállalónak - a kedvezményes adókulcs alá eső - juttatásokról a teljes tárgyévre
vonatkozóan kell nyilatkoznia. Amennyiben a munkaviszony év közben megszűnik, a juttatások
időarányos része jár. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya évközben biztosan
megszűnik, a juttatások időarányos részét igényelheti csak, nyilatkozatát ennek megfelelően kell
megtennie.
A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló a teljes munkaidőre számított éves
keretösszeg időarányos részére jogosult csak.

Az időközben jogosultságot szerző munkavállaló a még hátralévő időszakra vonatkozó
időarányos keretösszeg fölött rendelkezhet. Ha a köztisztviselő jogviszonya év közben

keletkezik vagy szűnik meg a köztisztviselő a keretösszeg időarányos részére jogosult. A
keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani. A jogosultsági idő számításakor
az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni.

VI. A cafetéria keretében nyújtható juttatások
VI/1

Aóköteles juttatások:

1. Széchényi Pihenő kártya
1.1. SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás
1.2. SZÉP kártya melegkonyhás étkezés
1.3. SZÉP kártya szabadidő eltöltés
2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás
3. Erzsébet utalvány

(225.000.- Ft.)
(150.000.- Ft.)
(75.000.- Ft.)
(12.500 forint)
(max.: 8.000,- Ft.)

4.
5.
6.
7.
8.

Iskolakezdési támogatás
(30.450.- Ft.)
Helyi utazási bérlet
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás
(max. 50.750.- Ft.)
Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári hozzájárulás: (max.:30.450.- Ft.)
Kockázati biztosítások – adómentes
(max.:30.450.- Ft.)

VI/ 2

Adómentes juttatások:

1. 1.Lakás célú támogatások (lakáshoz kapcsolódóan adómentes)
év)
2. 2.Bölcsődei szolgáltatás
3. 3.Számítógép használat
4. Kulturális szolgáltatás
5. Sporteseményre szóló belépő
6. Munkába járási költség kiegészítés
7. Kockázati biztosítások
8. Teljes életre szóló életbiztosítás

VII. A választható juttatások ismertetése:

(max.: 5 millió Ft./5
nincs korlát
nincs korlát
50.000.-Ft. /év
nincs korlát
bérlet árának 14%-a
(max.: 30.450.-Ft.)
nincs korlát

1.
SZÉP-kártya támogatás
Béren kívüli juttatásnak minősül, a munkáltató által a SZÉP-kártyára utalt támogatás. A
kapcsolódó Kormányrendelet azonban, leírja, hogy ezt a támogatás három egymástól
elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható:
1.1. Szálláshely-szolgáltatás:
A szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra
felhasználható legfeljebb 225.000,- forint támogatás.
1.2. Vendéglátás szolgáltatás:
Vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi
étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható
legfeljebb 150.000,- forint támogatás.
1.3. Szabadidő eltöltését, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatás:
Szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló,
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75.000,- forint
támogatás.
2. Munkahelyi étkezésnek minősülő szolgáltatás
Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén
működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi
12.500,- forintot meg nem haladó rész (ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit
ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi étkezőhelyen az említett értékben és célra
felhasználható- a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátottutalványt, elektronikus adathordozót.)

3. Erzsébet-utalvány
Fogyasztásra, készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből
a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8.000,- forintot meg
nem haladó rész.

4. Iskolakezdési támogatás
Iskolakezdési támogatásra kizárólag az a munkavállaló jogosult, akinek a közoktatásban részt
vevő (azaz általános iskolában, középiskolában, vagy szakiskolában tanuló) gyermeke után vagy
Ő maga, vagy közös háztartásban élő házastársa családi pótlékra jogosult. A támogatás igénylése

esetén a munkavállalónak a gyermekek számáról külön nyilatkoznia kell. A támogatás éves
összege gyermekenként legfeljebb 30.450,- Ft lehet.

5. Helyi utazási bérlet
A munkáltató a dolgozó választása esetén a keretösszeg terhére, a munkába járáshoz havi, vagy
éves helyi utazási bérletet bocsát a dolgozó rendelkezésére. Az éves bérletet a tárgyévet
megelőző év decemberében, a havi bérletet a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó
munkanapjáig biztosítja. A helyi tömegközlekedési eszközökön való utazásra feljogosító
bérletszelvényeket a munkáltató egységesen szerzi be.

6. Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás
A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes
nyugdíjpénztárnak, vagy újonnan belép oda és a cafeteria nyilatkozattal együtt leadja a
záradékolt belépési nyilatkozatának fénymásolatát. A munkáltató fix összegű, havi 50.750,- Ft
hozzájárulás nyújt a munkavállalónak önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásként, melyet átutal
a nyugdíjpénztár részére.

7. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztári munkáltatói hozzájárulás
A munkavállaló akkor választhatja ezt a juttatási elemet, ha már tagja az önkéntes
egészségpénztárnak vagy újonnan belép oda és a cafeteria nyilatkozattal együtt leadja a
záradékolt belépési nyilatkozatának fénymásolatát. A munkáltató fix összegű, havi 30.450,- Ft
hozzájárulás nyújt a munkavállalónak önkéntes egészségpénztári hozzájárulásként, melyet
átutal az egészségpénztár részére.
8. Kockázati biztosítások
A munkáltató a munkavállaló részére a keretösszeg terhére, kockázati biztosítást nyújthat a
minimál bér 30%-ig.

9. Lakás célú támogatás

Adómentes lakáscélú támogatást már a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy
korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, valamint a hitelhez
kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez is nyújthat a munkáltató.

10. Bölcsődei szolgáltatás
A munkáltató ezen szolgáltatást a dogozó 3 éven aluli gyermeke bölcsődei elhelyezésére
igényelheti. A szolgáltatás adómentes juttatás, korlátlanul adható.

11. Számítógép használat
A munkáltató ingyenes számítógép használatot biztosít a munkavállaló részére. Ezen
szolgáltatás adómentes.

VIII. A Cafetéria nyilatkozat kitöltésére vonatkozó szabályok

A munkavállaló kitölti a személyügyi ügyintéző által részére eljuttatott Cafeteria nyilatkozatot. A
nyilatkozat táblázatos formában tartalmazza a választáshoz szükséges adatokat, így
• rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg,
• választható juttatások listája, rövid bemutatása,
• felhasználási korlátok stb., valamint
• az egyes juttatási elemek választásához szükséges kiegészítő nyomtatványok.
A Cafeteria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. A Cafeteria nyilatkozatot két
példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy példányt eljuttat a személyügyi
ügyintézőnek, másik példányát megőrzi.

Amennyiben a jogosult olyan juttatást választ, amelyhez további kiegészítő nyomtatvány
kitöltése is szükséges, azt szintén kitölti, kinyomtatja és csatolja a Cafeteria nyilatkozathoz.
Nyilatkozatát elektronikusan is elküldi a személyügyi ügyintézőnek a megadott gyűjtő e-mail
címre.
IX. Cafeteria nyilatkozat érvényessége

Amennyiben a munkavállaló a cafetéria nyilatkozat tételére meghatározott határidőt
önhibájából elmulasztja, a munkáltató a munkavállaló részére cafetéria juttatást nem biztosít.
X. Cafeteria nyilatkozat időközi módosítása

A cafeteria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben,
megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. Az időközi módosítást
a munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet közvetlen felettesének
kell átadnia, aki azt továbbítja a személyügyi ügyintézőnek. A döntésről a személyügyi ügyintéző
írásban tájékoztatja a kérelmezőt.
Jelen Cafeteria Szabályzat 2015. február 1. napján lép hatályba mellyel egyidejűleg a 31/2014.
(I.29.) Kt. határozat mellékletét képező cafetéria szabályzat hatályát veszti.

………………………………….
Molnár Áron
polgármester

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
441/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. I. félévi munkaterve
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta az Alpolgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. I. félévi
munkaterve” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat
tartalommal jóváhagyja a 2015. I. félévi munkatervet.

melléklete

szerinti

2) A Képviselő-testület felhívja az Aljegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott
munkatervnek megfelelő előterjesztések elkészíttetéséről.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Angyal Zsolt aljegyző
3) Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester
4) Intézményvezetők
5) Gazdasági társaságok ügyvezetői
6) Hivatal csoportvezetői
7) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

441/2014.(XII.18.) Kt. hatá rozat mellé klete

Algyő Nagyközség Képviselő-testület
2015. I. félévi munkaterve

Január hó
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének vitaanyaga.
Előterjesztő: Polgármester
2.) Közművelődési intézmények 2015. évi munkaterve (Faluház, Könyvtár, Tájház)
Előterjesztő: Intézményvezető
3.) GYEVIÉP NKft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Ügyvezető
4.) AKTV Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Ügyvezető
5.) GYEVITUR Kft 2015. évi üzleti tervének elfogadása.
Előterjesztő: Ügyvezető
6.) Az Algyői Hírmondó felelős szerkesztőjének tájékoztatása a tevékenységükről
Előterjesztő: Algyői Hírmondó felelős szerkesztője

Február hó
1.) Algyő Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetése, végrehajtási
rendelete
Előterjesztő: Polgármester
2.) Algyő 2015. évi rendezvény és sportnaptára és a testvértelepülésekkel kapcsolatos
2015. évi programterv
Előterjesztő: Alpolgármester
3.) Társadalmi szervezetek beszámolója és támogatási igénye
Előterjesztő: Társadalmi szervezetek vezetői
4.) 2015. évi Vízügyi Építési Alap munkáinak jóváhagyása
Előterjesztő: Polgármester
5.) A köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok
Előterjesztő: Aljegyző
6.) Az Algyő Park Kft. üzleti terve
Előterjesztő: Algyő Park Kft. ügyvezető

Március hó
1.) 2015. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő: Polgármester
2.) Közművelődési intézmények továbbképzési terve
Előterjesztő: Intézményvezető
3.) A gazdasági társaságok ügyvezetőinek és intézményvezetők teljesítmény
követelményeinek meghatározása
Előterjesztő: Polgármester
4.) Éves összefoglaló jelentés Algyő Nagyközség 2014. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Aljegyző
5.) Belső ellenőrzési jelentés Algyő Nagyközség intézményeinek normatív állami
támogatások elszámolását alátámasztó dokumentumainak ellenőrzéséről
Előterjesztő: Aljegyző
6.) Egészséghét 2015. évi szűrővizsgálati programjainak elfogadása

Előterjesztő: Aljegyző
7.) Algyő Nagyközség Önkormányzat által kötött vagyonhasznosítási szerződésekről
készült tájékoztató
Előterjesztő: Polgármester

Április hó
1.) Algyő Nagyközség Önkormányzata 2014. évi zárszámadása
Előterjesztő: Polgármester
2.) Beszámoló az adóbevételek I. negyedéves alakulásáról
Előterjesztő: Aljegyző
3.) Beszámoló a 2015. I. negyedéves szociális juttatásokról
Előterjesztő: Aljegyző
4.) Beszámoló Algyő Nagyközség közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előterjesztő: Tarjánvárosi Rendőrkapitányság vezetője
5.) A Nagyfai menekült tábor vezetőjének tájékoztatója
Előterjesztő: Nagyfai menekült tábor vezetője

Május hó
1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény és Bóbita Bölcsőde működéséről.
Előterjesztő: Intézményvezető
2.) Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Előterjesztő: Polgármester
3.) GYEVIÉP NKft. 2014. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Ügyvezető
4.) AKTV Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Ügyvezető
5.) GYEVITUR Kft 2014. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Ügyvezető
6.) Önkormányzati részesedéssel rendelkező társaságok 2014. évi beszámolóinak
elfogadása
Előterjesztő: Ügyvezetők
7.) Szivárvány Óvoda csoportbeosztása 2015-2016. nevelési évre
Előterjesztő: Polgármester
8.) Nyári intézményi felújítás
Előterjesztő: Polgármester
Június hó
1.) Algyő Nagyközség Képviselő-testületének II. félévi munkaterve
Előterjesztő: Alpolgármester
2.) Beszámoló a 2015. I. félévi fejlesztési, felújítási munkákról
Előterjesztő: Polgármester
3.) A Szivárvány Óvoda éves beszámolójának bemutatása
Előterjesztő: Intézményvezető

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
442/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Közös Önkormányzati hivatal megszüntető okirat módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. december 18. napján megtartott ülésén
megtárgyalta és elfogadta Molnár Áron polgármester az „Algyői Közös Önkormányzati
hivatal megszüntető okirat módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot
hozza:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Algyői Közös
Önkormányzati Hivatal megszüntető okirat módosító okiratát az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. A megszüntető okirat egységes szerkezetbe foglalt változata a határozat 2. számú
mellékletét képezi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat
aláírására.
4. A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Ferenczi Ferenc polgármester
3) Angyal Zsolt aljegyző
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

442/2014.(XII.18.) Kt. határozat 1. sz. melléklete

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA
Módosító okirata

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Tiszasziget Község
Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdés szerinti
tartalommal Algyői Közös Önkormányzati Hivatal Megszüntető okiratát (továbbiakban:
Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az Okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Megszűnés módja, időpontja:
4.1 Megszűnés módja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a
alapján: általános jogutódlással, egy jogutód jön létre.
4.2 Megszűnés időpontja: 2014. december 31.”
2./ Az Okirat 8./ pontja törlésre kerül, az Okirat eddigi 9./ pontjának számozása
8./ pontra változik.
3./ Záradék:
Az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető és módosító okiratát Algyő
Nagyközség Képviselő-testülete a …/2014. (XII.18.) Kt. határozatával, Tiszasziget Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2014. (XII.18.) Öt. határozatával hagyta jóvá.
….........................................
Molnár Áron
polgármester

…………..……………………..
Ferenczi Ferenc
polgármester
….........................................
Angyal Zsolt
aljegyző

442/2014.(XII.18.) Kt. határozat 2. sz. melléklete

Algyői Közös Önkormányzati Hivatal
MEGSZÜNTETŐ OKIRATA
(egységes szerkezetben)

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Tiszasziget Község
Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az
Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) bekezdés szerinti
tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv
1.1 Megnevezése: Algyői Közös Önkormányzati Hivatal
1.2 Székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

2. Megszüntető szerveinek megnevezése, székhelye:
2.1 Algyői Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,
székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
2.2 Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
székhelye: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

3. Megszüntető jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 85. § (3).
4. Megszűnés módja, időpontja:
4.1 Megszűnés módja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a
alapján: általános jogutódlással, egy jogutód jön létre.
4.2 Megszűnés időpontja: 2014. december 31.

5. Megszüntetés oka:
Az Mötv. 85.§ (3) bekezdése alapján Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Algyői
Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséről döntöttek.

6. Közfeladatának jövőbeni ellátása:
6.1 A közfeladat jövőbeni ellátásának módja, szervezeti formájának
meghatározása, jogutód megnevezése: A megszűnő költségvetési szerv
közfeladatának jövőbeni ellátása:
• Algyő Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az Algyői
Polgármesteri Hivatal, székhelye: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.,
alapításával,
• Tiszasziget Község Önkormányzat vonatkozásában a Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz, székhelye: 6755 Kübekháza,
Petőfi tér 2., való csatlakozással történik.
6.2 A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon
meghatározása:

Az intézmény 2014. december 31-i fordulónappal készített vagyonleltárában
szereplő tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek.
Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szerv valamennyi joga és
kötelezettsége a jogutód költségvetési szervre száll át. A megszüntetett
költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben
kifejezett tartozása a jogutód költségvetési szervre száll át.

6.3 A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a
továbbiakban ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás
lehetősége:
A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv összes foglalkoztatottjának a
jogviszonya – beleegyezésük esetén – a jogutód költségvetési szervhez történő
áthelyezéssel folyamatos jogviszonynak minősül.
Az áthelyezéseket a jogutód költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba
vételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a nyilvántartásba vételről szóló
döntés kézhezvételét követő 15 napon belül végre kell hajtani. A megszüntetésre
kerülő költségvetési szerv összes foglalkoztatottja esetében biztosított a
megszüntetésre kerülő költségvetési szerv általános jogutódjánál történő
továbbfoglalkoztatás.

7. Kötelezettségvállalás rendje: A megszűnő szerv 2014. december 31. napjáig
vállalhat utoljára kötelezettséget.
8. Záradék:

Az Algyői Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratát Algyő Nagyközség
Képviselő-testülete a 442/2014. (XII.18.) Kt. határozatával, Tiszasziget Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014. (XII….) Öt. határozatával hagyta jóvá.
…....................................................
Molnár Áron
polgármester

…………..……………………..
Ferenczi Ferenc
polgármester
….............................................
Angyal Zsolt
aljegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
443/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Közös Önkormányzati Hivatal működési költsége
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2014. december 18. napján tartott ülésén
megtárgyalta és elfogadta Molnár Áron polgármester az „Algyői Közös Önkormányzati
Hivatal működési költsége” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező
megállapodásban foglaltakat és kéri Tiszasziget Község Önkormányzatát a
kimutatott hátralék rendezésére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt a szükséges további intézkedések
megtételére.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Ferenczi Ferenc polgármester
3) Angyal Zsolt aljegyző
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

Melléklet a 443/2014.(XII.18.) Kt. határozathoz

Megállapodás

Algyő Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6750 Algyő Kastélykert u. 40. szám,
képviseli: Molnár Áron polgármester) és
Tiszasziget Község Önkormányzata (székhely: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
szám, képviseli: Ferenczi Ferenc polgármester)
az alábbi megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik.

I./ Jelen megállapodás célja, hogy Algyő és Tiszasziget települések önkormányzatai által
2013. március 1. napja és 2014. december 31. napja között működtetett közös
önkormányzati hivatal költségeit elszámolják

II./ Az elszámolás alapját adja a felek által 2013. február 27. napján elfogadott és aláírt
„Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról” tárgyú megállapodás
(továbbiakban: Megállapodás közös hivatalról) 15./ c./ pontja, amely szerint:
„Amennyiben az állami finanszírozás nem fedezi a költségeket, a települési
önkormányzatok hozzájárulnak azok fedezetéhez. A hozzájárulás összege: az adott évi
költségvetésben a székhelytelepülésre, illetve a kirendeltségre tervezett kiadások, valamint
az adott szervezeti egységre lakosságszám arányosan jutó állami hozzájárulás
különbözete.”

III./ Felek kijelentik, hogy a közös önkormányzati hivatal finanszírozását Magyarország
2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvényben foglalt változások miatt
Algyő Nagyközség Önkormányzata biztosította jelen megállapodás mellékletében
foglaltak szerint. A finanszírozás rendje a 2015. évre vonatkozó költségvetési
törvényben sem változik, emiatt felek a törvényben foglalt határidőig, 2014. december
11. napjáig a közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről döntöttek.

IV./ Tiszasziget Község Önkormányzata kijelenti, hogy Algyő Nagyközség
Önkormányzata felé 2014. december 31. napjáig, - a jelen megállapodás mellékletében
található kimutatás szerint-, 11.467.381.- Ft fennálló hátraléka van.

V./ Tiszasziget Község Önkormányzata vállalja, hogy a II. pontban szereplő
megállapodás 15./ d/ pontja szerint 2015. január 15. napjáig átutalja IV. pontban
meghatározott összegű hátralékát Algyő Nagyközség Önkormányzat költségvetési
számlájára.
VI./ Megállapodó felek kijelentik, hogy a közös hivatal működésével kapcsolatosan
harmadik személy felé semmilyen tartozásuk nem áll fenn.
VII./ A Felek az együttműködés kapcsán felmerült vitás kérdésekről közvetlenül
egyeztetnek, annak tapasztalatait folyamatosan értékelik.

Amennyiben egyezség nem születik felek között a felmerülő vitás kérdésekben, a
továbbiakban a Ptk. rendelkezései és a területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező
bíróság döntései az irányadóak.
Záradék

Jelen megállapodást Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 443/2014. (XII.18.) Kt.
határozatával, Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2014. (XII.18.)
Öt. határozatával hagyta jóvá.
Algyő, 2014. december 18.

Molnár Áron
polgármester

Tiszasziget, 2014. ………………………..

Ferenczi Ferenc
polgármester

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. december 18. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
444/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Molnár Áron polgármester
előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
Erről értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Angyal Zsolt aljegyző
3. Irattár

K. m. f
Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Angyal Zsolt sk.
aljegyző

