KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október 22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
388/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
2015. október22. napján
napirendjének elfogadása

megtartott

soros

testületi

ülés

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron polgármester napirend
javaslatát az alábbiak szerint:

Nyílt ülés:
1.
Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2015/2016-os tanév megkezdésének
tapasztalatairól
Előterjesztő: Ozsváth Lászlóné intézményvezető
2.
Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016-os tanév
megkezdésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Almásiné Császár Piroska helyettes intézményvezető
3.
Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár rendezvényeiről, költségeikről
Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató
4.
Tájékoztató a Nyári napközis táborozás tapasztalatairól – Algyői Faluház ás
Könyvtár
Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató
5.
Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból támogatott nyári táborokról
Előterjesztő: Polgármester
6.
Beszámoló a Gyevitur Kft által szervezett nyári táborokról
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető
7.
Gyevitur Kft ügyvezető beszámolója a Levendula Hotel és konyha működésével
kapcsolatban
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető
8.
Borbála Gyógyfürdő fürdőfejlesztés 10x15 méteres csúszdás (élmény), oktató
medence létesítésével
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető, Borbála Gyógyfürdő fürdővezető
9.
Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés
előkészítő tanulmánya
Előterjesztő: Gyevitur Kft ügyvezető, Borbála Gyógyfürdő fürdővezető
10. Gyevitur Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzat
Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető
11. A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai
Előterjesztő: Polgármester
12. A fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról szóló 20/2015.
(IX.30.) önkormányzati rendelet bírálati szempontjainak meghatározása, a
rendelet módosítása
Előterjesztő: Jegyző

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.

Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) rendelet
módosítása
Előterjesztő: Jegyző
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának
felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző
Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőség Programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Polgármester
Pályázati kiírás az Algyői Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezetői
munkakörére
Előterjesztő: Polgármester
MOL szolgalmi jogi megállapodások
Előterjesztő: Polgármester
Földhasználati jog alapítása Gyeviép NKft. részére
Előterjesztő: Polgármester
Forgalomlassító küszöb kialakítása a Tiszavirág utcában
Előterjesztő: Polgármester
Tűzcsapok felülvizsgálatára tanulmányterv készítése III.
Előterjesztő: Polgármester
Hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata
Előterjesztő: Polgármester
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat gépjármű üzemeltetésének
ellenőrzéséről
Előterjesztő: Jegyző
A hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatáról, nyilvántartásáról
üzemeltetési költség elszámolásáról szóló szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző
Behajthatatlan adókövetelések kivezetése
Előterjesztő: Jegyző
Ivóvízminőség javító program maradványösszeg visszautalás
Előterjesztő: Polgármester
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. és I. em. 6. szám alatti költségalapú bérlakásra
benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
Fehér Iskola helyiségeinek bérbeadása
Előterjesztő: Polgármester
Lehet Könnyebben Egyesület kérelme edzőterem ingyenes használata, illetve régi
iskola tantermének használata iránt
Előterjesztő: Polgármester
Közmeghallgatás 2015. évben
Előterjesztő: Jegyző
Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Aljegyző
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester
Egyebek

Zárt ülés:
33. Algyő Park Kft üzletrész átruházás
Előterjesztő: Polgármester
34. Patai Pál felajánlása az Algyő 01543/9 hrsz. és a 01543/35 hrsz. alatti
ingatlanainak megvételére
Előterjesztő: Polgármester
35. Az Algyő, 1785/16 hrsz-ú telek értékesítése
Előterjesztő: Polgármester
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
389/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló a Szivárvány Óvoda 2015/2016-os tanév megkezdésének
tapasztalatairól
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Ozsváth Lászlóné intézményvezető „Beszámoló a Szivárvány Óvoda
2015/2016-os tanév megkezdésének tapasztalatairól” tárgyban készült előterjesztést,és
az alábbihatározatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szivárvány Óvoda
2015/2016-os tanév megkezdésének tapasztalatairól készített beszámolót.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető
4) Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
390/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016-os
tanév megkezdésének tapasztalatairól
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Almásiné Császár Piroska helyettes intézményvezető „Beszámoló az Algyői
Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016-os tanév megkezdésének tapasztalatairól”
tárgyban készült előterjesztést,és az alábbihatározatot hozta:

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola 2015/2016-os tanév megkezdésének tapasztalatairól készített
beszámolót.

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Almásiné Császár Piroska helyettes intézményvezető
4) Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
391/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló az Algyői
költségeikről

Faluház

és

Könyvtár

rendezvényeiről,

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Bene Zoltán igazgató „Beszámoló az Algyői Faluház és Könyvtár
rendezvényeiről, költségeikről” tárgyban készült előterjesztést,és az alábbihatározatot
hozta:

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Faluház és
Könyvtár 2015. január 1. és szeptember 30. közötti időszakban szervezett vagy
megvalósulásában közreműködött, illetve megvalósításában részt vett rendezvényeiről,
azok költségeiről készített beszámolót.
A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár
4) Pénzügyi és Adócsoport
5) Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
392/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató a nyári napközis táborozás tapasztalatairól – Algyői
Faluház és Könyvtár
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Bene Zoltán igazgató „Tájékoztató a nyári napközis táborozás
tapasztalatairól – Algyői Faluház és Könyvtár” tárgyban készült előterjesztést,és az
alábbihatározatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi az Algyői Faluház és
Könyvtár által szervezett nyári napközis táborok tapasztalatairól készített
tájékoztatót.
2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a jövőre vonatkozóan kérje fel
véleményalkotásra
és
javaslattételrea
nyári
tábort
megvalósító
intézményeket(mennyire segítette munkájukat a Gyermektáborozási Alap, elegendő
volt-e a táboroztatásra kapott összeg), majd terjessze azt a Jogi, Ügyrendi és Humán
Bizottság elé.
Határidő: 2016. január havi soros Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottsági ülés

A határozatról értesül:
1) Molnár Áron polgármester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár
4) Dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök
5) Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
393/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló Gyermektáboroztatási
táborokról

Alapból

támogatott

nyári

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Beszámoló Gyermektáboroztatási Alapból
támogatott nyári táborokról” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot
hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a civil szervezetek
beszámolóját.
2. Algyő Nagyközség Képviselő- testülete köszöni a Gyevi Art Kulturális Egyesület, az
Ezerjófű Algyői Egészségvédő Kör Közhasznú Egyesület és a Szent Anna Plébánia
munkáját.
3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a jövőre vonatkozóan kérje fel
véleményalkotásra és javaslattételre a nyári tábort megvalósító civil szervezeteket
(mennyire segítette munkájukat a Gyermektáborozási Alap, elegendő volt-e a
táboroztatásra kapott összeg), majd terjessze azt a Jogi, Ügyrendi és Humán
Bizottság elé.
Határidő: 2016. január havi soros Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottsági ülés

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester
4. Dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök
5. Egyesületek vezetői
6. Pénzügyi és Adócsoport
7. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
394/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló a Gyevitur Kft által szervezett nyári táborokról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22-én tartott ülésén megtárgyalta a
Gyevitur Kft. „Beszámoló a Gyevitur Kft által szervezett nyári táborokról” tárgyban
készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja el a Gyevitur Kft beszámolóját a nyári táborokról.
2. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a jövőre vonatkozóan kérje fel
véleményalkotásra és javaslattételre a nyári tábort megvalósító gazdasági
társaságot (mennyire segítette munkáját a Gyermektáborozási Alap, elegendő
volt-e a táboroztatásra kapott összeg), majd terjessze azt a Jogi, Ügyrendi és
Humán Bizottság elé.
Határidő: 2016. január havi soros Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottsági ülés

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Gyevitur Kft. ügyvezető
4. Dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
395/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft ügyvezető beszámolója a Levendula Hotel és konyha
működésével kapcsolatban
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Gyevitur Kft. ügyvezető beszámolója a Levendula Hotel és
konyha működésével kapcsolatban” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja
a Gyevitur Kft. tájékoztatását a Levendula Hotel és Konyha működéssel, valamint az
ÁKIR Kft tevékenységével kapcsolatban.
2. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét, hogy számoljonbe az ÁKIR
Kft.
által
2015.
szeptember
2.
napján
elvégzett
audit
során
megállapítottészrevételekre tett intézkedéseiről.
Határidő:2015. novemberi Képviselő-testületi ülés

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Gyevitur Kft. ügyvezető
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
396/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Döntés napirendekben történő együttszavazásról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Borbála Gyógyfürdő
fürdőfejlesztés 10x15 méteres csúszdás (élmény), oktató medence létesítésével”,
valamint a „Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés
előkészítő tanulmánya” előterjesztésekben együtt hozza meg döntését.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

397/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Döntés a „Borbála Gyógyfürdő fürdőfejlesztés 10x15 méteres
csúszdás (élmény), oktató medence létesítésével”, valamint a
„Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének
döntés előkészítő tanulmánya” tárgyú napirendek újra napirendre
vételéről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 396/2015. (X.22.) Kt.
határozatban foglaltaktól eltérően újra napirendjére veszi a „Borbála Gyógyfürdő
fürdőfejlesztés 10x15 méteres csúszdás (élmény), oktató medence létesítésével”,
valamint a „Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés
előkészítő tanulmánya” tárgyú előterjesztéseket.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
398/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Döntés napirendekben történő külön szavazásról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Borbála Gyógyfürdő
fürdőfejlesztés 10x15 méteres csúszdás (élmény), oktató medence létesítésével”,
valamint a „Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés
előkészítő tanulmánya” előterjesztések ügyében napirendenként külön-külön hozza meg
döntését.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
399/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Borbála Gyógyfürdő fürdőfejlesztés, 10 x 15 méteres csúszdás
(élmény), oktató medence létesítésével
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Borbála Gyógyfürdő fürdőfejlesztés, 10 x 15 méteres
csúszdás (élmény), oktató medence létesítésével” tárgyban készült előterjesztését és az
alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal
elfogadja a Gyevitur Kft. tájékoztatását, kérelmét a Borbála Gyógyfürdő
fürdőfejlesztés, 10 x 15 méteres csúszdás (élmény), oktató medence létesítése
ügyében.
2. A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi Kerekasztalt, illetve vele
párhuzamosan és véleményének ismeretében a Borbála Gyógyfürdő vezetését, a
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési, valamint a Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottságot, hogy a meglévő fürdőfejlesztési koncepció felülvizsgálatát
követőentegyen javaslatot egységes fürdőfejlesztési koncepció kialakítására.
Határidő: 2015. november havi soros testületi ülés
3. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési
csoportját, hogy az alternatív fűtési módok, valamint a harmadik termálkút fúrás
előkészületei vonatkozásában készítsen előterjesztést a 2015. november havi
testületi ülésre.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Pongrácz Tamás elnök, Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság
4. Herczeg József elnök, Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
5. Jankovicsné Veres Katalin koordinátor, Egészségügyi Kerekasztal
6. Gyevitur Kft. ügyvezető
7. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
8. Pénzügyi és Adócsoport
9. Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K.m.f.

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
400/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének
döntés előkészítő tanulmánya
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján megtartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének,
téliesítésének döntés előkészítő tanulmánya” tárgyban készült előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja a Gyevitur Kft. tájékoztatását, a Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda
lefedésének, téliesítésének döntés előkészítő tanulmánya ügyében.
2. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft. ügyvezetőjét és fürdővezetőjét a
Borbála Gyógyfürdő, 33 m-es uszoda lefedésének, téliesítésének döntés
előkészítő tanulmánya elkészíttetésére.
3. AKépviselő-testület nettó 420.000,-forint fejlesztési támogatást biztosít a
Gyevitur Kft. részére, az Általános Tartalék terhére, a Borbála Gyógyfürdő 33 mes uszoda lefedésével kapcsolatos döntés előkészítő tanulmány elkészíttetésére.
4. A Képviselő-testület felkéri a Gyevitur Kft ügyvezetőjét, hogy terjessze a
Képviselő-testület elé az elkészült tanulmányt, kiegészítve árajánlatokkal, hogy a
Képviselő-testület dönthessen a megfelelő lefedési változat elfogadásáról,
terveinek megrendeléséről, létesítési engedélyezés megtételéről.
Határidő: 2015. november havi soros testületi ülés
5. A Képviselő-testület felkéri az Egészségügyi Kerekasztalt, illetve vele
párhuzamosan és véleményének ismeretében a Borbála Gyógyfürdő vezetését, a
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési, valamint a Településfejlesztési és Üzemeltetési
Bizottságot, hogy a meglévő fürdőfejlesztési koncepció felülvizsgálatát
követőentegyen javaslatot egységes fürdőfejlesztési koncepció kialakítására.
Határidő: 2015. november havi soros testületi ülés
6. A Képviselő-testület felkéri a hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési
csoportját, hogy az alternatív fűtési módok, valamint a harmadik termálkút fúrás
előkészületei vonatkozásában készítsen előterjesztést a 2015. november havi
testületi ülésre.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Pongrácz Tamás elnök, Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság
4. Herczeg József elnök, Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság
5. Jankovicsné Veres Katalin koordinátor, Egészségügyi Kerekasztal
6. Gyevitur Kft. ügyvezető
7. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
8. Pénzügyi és Adócsoport
9. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
401/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft. módosított Szervezeti és Működési Szabályzata
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Gyevitur Kft. „Gyevitur Kft. módosított Szervezeti és Működési
Szabályzata” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testületekéri, hogy a Gyevitur Kft. módosított
Szervezeti és Működési Szabályzata3. pontjában. az „új Ptk” kifejezés megfelelően,
számszerűen szerepeljen a következők szerint: 2013. évi V. törvény.
2. A Képviselő-testület kéri, hogy Ügyvezetőasszony vizsgálja felül a Szabályzat
munkakörökre vonatkozó része helyettesítési előírását, tekintettel arra, hogy sok
esetben nincs összhangban a beterjesztett anyag a „Helyettesített-helyettesítő
munkakörök” bekezdésben foglaltakkal.
3. A Képviselő-testület kéri, hogy a Gyevitur Kft. Felügyelő Bizottsága véleményével
kiegészítve kerüljön vissza a Szabályzat a novemberi soros testületi ülésre.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Gyevitur Kft. ügyvezető
4. Gyevitur Kft. Felügyelő Bizottság elnöke
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
402/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „A 2016. évi költségvetési koncepció fejlesztési javaslatai”
tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület kéri, hogy a megalapozott döntéshozatal érdekében történjen
meg a táblázatban szereplő beruházási tervek, irányok,költségbecsléssel történő
kiegészítése, továbbá a táblázatban kerüljenek bemutatásra a 2015. évben tárgyalt,
de meg nem valósított beruházások, fejlesztések is.
Tervezett beruházások (2016)

BERUHÁZÁS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Intézmény fejlesztés, felújítás 2016. év (régi
nevén Nyári intézményi felújítás)
Tornaszoba kialakítása az Algyői Szivárvány
Óvodában
Óvodatető felújítása az Algyői Szivárvány
Óvodában (TARTALÉKLISTÁN – Döntés:
2015.10.30.)
14 lakásos bérlakás épületének felújítása
2016. évi belterületi csapadékvíz elvezető
rendszer karbantartása Algyő településen (5
éves terv alapján – 238/2015. (V.21.) Kt.
határozat)
2016. évi aszfaltozás Algyő településen (5 éves
terv alapján – 174/2015. (IV.23.) Kt. határozat)
2016. évi járdaépítés Algyő településen (5 éves
terv alapján – 174/2015. (IV.23.) Kt. határozat)
Belterületi fásítás
Erdősítés
TOP
pályázatok
(5
db)
2020-as tervezési időszakig
VP – LEADER pályázatok 2020-as tervezési
időszakig
Levendula szálló előtti terület rendezése
(aszfaltozás, közvilágítás)
Tisza virág u. párhuzamos parkolók
Bartók-Sport u. rendbetétele

Becsült
beruházási
összeg
(Ft)

30.000.000
44.590.850

Saját forrás
(Ft)

30.000.000

Pályázati
forrás
(Ft)

-

24.590.850

20.000.000

40.000.000

40.000.000

-

46.500.000

46.500.000

5.000.000
10.000.000

5.000.000
10.000.000

11.141.658
30.000.000

30.116.909

5.570.829

30.000.000

30.116.909

5.570.829

327.000.000

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Parkolók kialakítása (Polgármesteri Hivatal,
Kastélykert u. 44., Téglás u., Géza u.)
Új Tűzcsapok létesítése
DNY-i lakópark rendezése
Komp
u.
8
megvásárlása
az
óvoda
területbővítéséhez
Zöld iskola innováció fejlesztése
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola klimatizálása
(termek, étterem)
Sárga iskola felújítása, tér rendezése, parkolók
építése, szolgáltatóház kialakítása
Közvilágítás foghíjainak pótlása
Temető belső felújítása (térkő, kapu, szobor )
Hulladékudvar komposztáló kialakítása
Hangár és vizesblokk felújítása
47-es út mellett kerékpáros pihenőhelyek
kialakítása, kerékpárút megépülése után
Települést
megközelítő
bekötő
utak
környezetének rendezése, esztétikusabbá tétele,
jellemző
csomópontok,
„terek”
jelképpé
formálása helyiek és később a vidékiek számára
is.
Kuktor tó rehaibiltációja
Borbála fürdő fejlesztése
Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, Borbála
fürdő, Sportöltöző alternatív fűtési megoldása/új
kút fúrása
Kilátó rendezése, kerékpárút, karbantartás
Téglás – Szőlő u. tér kialakítása, járdaépítés,
parkosítás
Kishajó kikötő melletti közösségi tér fejlesztése
(szalonnasütők, öltözők)
Közterületi fa szobrok elhelyezése (fa faragó
tábor megszervezése)
Közlekedésbiztonsági fejlesztések (Géza-Téglás
u., forgalomlassítás, Kastélykert – Téglás utca
csomópont terv szerinti biztonságossá tétele
Temető hátsó út aszfaltozása
Téglás u. – Levendula szálló útja által határolt
üres telek megvásárlása, hrsz: 1403 (parkoló
kialakítás, parkosítás)
Ipari területek kialakítása
Kikötő kialakítása a Gabonarakodónál (Pályázati
forrásból)
Levendula Hotel wellness részleg kialakítása
Biztonságtechnikai,
vezetéstechnikai
pálya
kialakítása
Tisza-part szabadidős terület fejlesztése,
szabadstrand kialakítása, engedélyeztetése

2. A 1. pontban meghatározottak ismeretében kéri a Képviselő-testület az előterjesztés
ismételt visszahozatalát a december havi testületi ülésre, annak érdekében, hogy a

2016. évi költségvetési rendelet elkészítésénél beépítésre kerülhessenek a
Képviselő-testület és a Bizottságok által javasolt fejlesztések.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

403/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
A fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról szóló
20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet bírálati szempontjainak
meghatározása, a rendelet módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Dr. Varga Ildikó jegyző „A fiatalok első lakásszerzéséről és lakhatási
támogatásáról szóló 20/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet bírálati szempontjainak
meghatározása, a rendelet módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot
hozza:
I.

Bírálati szempontok:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bírálati
szempontokat – az előterjesztésben foglalt tartalommal, súlyozással – elfogadja
azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. pont gyermekek száma esetén
atöbbletpontszám: 2 pont, de maximum 6 pont legyen.
2. A Képviselő-testület kéri a bírálati szempontok Rendelethez csatolását Függelék
formájában.
II.

A Rendelet módosítása:

1. A Rendelet 3. § b.) pontjának módosítása (életvitelszerű Algyőn
tartózkodás)
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Rendelet 3. § b.) pontjában foglalt feltételek
közül az életvitelszerűen Algyőn való tartózkodás követelményének törlését kéri,
továbbá ennek megfelelően a Rendelet módosítását.

2. A Rendelet 4. § c.) pontjának módosítása (építési telek vásárlása)

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Rendelet 4. § c.) pontjában foglaltakat
változatlan formában fenntartja.

3. Az igénylési célokra adható támogatási összeg maximalizálása

Az igénylési célokra adható támogatási összeg maximuma az alábbiak szerint
kerüljön meghatározásra a Rendeletben:

a.) első lakásingatlan építésére:
b.) első lakásingatlan vásárlására:

5.000.000,- Ft,
5.000.000,- Ft,

c.) építési telek vásárlására:

az építési telek vételárának 40 %-a, de
maximum 2.000.000,- Ft;
3.000.000,- Ft,
3.000.000,- Ft, csak fürdőszoba
felújítás: 1.000.000,- Ft.

d.) lakásingatlan bővítésére:
e.) lakásingatlan felújítására:

4. Értékbecslés/adó- és értékbizonyítvány

A Képviselő-testület értékbecslés helyett az adó- és értékbizonyítványt elfogadja, és
kéri ennek megfelelően a Rendelet módosítását.
III.

A Rendelet 3. § a.) – c.) pontjának értelmezése:

Az a.) pontban feltételként meghatározott 45. életév házastársak/élettársak esetén
terjedjen ki a házastársak/élettársak mindegyikére, míg a b.) –c.) pontban foglalt
feltételeknek elég, ha csak a házastársak/élettársak egyike megfelel.

A c.) pontban feltételként megkövetelt két éves munkaviszonnyal egyenértékűnek
kell tekinteni a Kerekasztal véleménye szerint a két éves vállalkozási, biztosítási
jogviszonyt is.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Dr. Varga Ákos, ügyintéző
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K.m.f.

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

404/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási
módjának felülvizsgálata
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Jegyző „Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási
módjának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan ellátási módon
és szervezetben továbbra is az Algyői Egyesített Szociális Intézmény szakfeladataként
látja el a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatást.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Algyői Egyesített Szociális Intézmény
4. Dr. Varga Ákos ügyintéző
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
405/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete Algyő Nagyközség Település Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát és az arról készített jegyzőkönyvet
elfogadja.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Dr. Varga Ákos Szociális és Igazgatási csoport
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
406/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Pályázati kiírás az Algyői
intézményvezetői munkakörére

Egyesített

Szociális

Intézmény

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Pályázati kiírás az Algyői Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetői munkakörére” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt azzal, hogy a határozat
melléklete szerinti pályázati felhívást, azzal a kiegészítéssel, hogy a döntési jogkör
gyakorlója a Képviselő-testület, a Kormányzati Személyügyi Igazgatási feladatokat
ellátó szerv internetes oldalán, valamint Algyő Nagyközség hivatalos honlapján
közzé tegye.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi tagokból álló bizottságot kéri fel a
pályázatok véleményezésére:
− Dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök
− Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnökhelyettes
− Torma Tiborné Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság tag
− Dr. Füzesy István Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság tag
− Pappné Dr. Terhes Gabriella Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság tag
− Dr. Varga Ildikó jegyző
− egy fő szakmai érdekképviseleti szövetség vagy egyesület képviselője,
szakmai kollégium tagja

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Jankovicsné Veres Katalin AESZI intézményvezető
4. Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság
5. Horgos Nóra személyügyi előadó
6. Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K.m.f.

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

Pályázati felhívás

406/2015. (X.22.) Kt. határozat melléklete

Algyő Nagyközség Képviselő-testület pályázatot hirdet az
Algyői Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláshely betöltésére
Képesítési és egyéb feltételek:
• a 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében előírt iskolai végzettség;
• legalább 5 év szakmai gyakorlat;
• büntetlen előélet;
• a Kjt. 20. §. (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés;
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• integrált intézményvezetői gyakorlat;
• szociális szakvizsga megléte.

Pályázathoz csatolni kell:
• részletes, szakmai önéletrajz;
• intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program;
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
• az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a
pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul;
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
• nyilatkozat a Kjt. 41-44.-§-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, illetve azokat az
állás betöltése esetén a megbízás időpontjáig megszünteti.

Bérezés:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók
A beosztás betöltésének időpontja:
2016. január 01.

A magasabb vezetői megbízás időtartama:
2016. január 01.-2020. december 31.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton a pályázatnak az Algyői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6750 Algyő,
Kastélykert u. 40.) vagy személyesen benyújtva dr. Varga Ildikó jegyzőnek.

A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2015. december 17.
A döntési jogkör gyakorlója:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

A pályázati hirdetmény közzétéve:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, Algyő Nagyközség hivatalos honlapján.

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
407/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
MOL szolgalmi jogi megállapodások
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „MOL szolgalmi jogi megállapodások” tárgyú előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a FEPB41/2015. számú
megállapodás-tervezetet, mely az Önkormányzat számára biztosít átjárási és
útszolgalmi jogot a 01770/16 hrsz-ú ingatlan javára a MOL tulajdonú ingatlanok
(01770/8, 01770/9, 01770/17 hrsz) terhére 5.000,- Ft+ÁFA ellenérték fejében.

2. Képviselő-testülete jóváhagyja a FEPB42/2015. számú megállapodás-tervezetet,
mely a MOL javára alapít bányaszolgalmi jogot az önkormányzati ingatlanok
(01770/15, 01770/16, 01778/1, 01778/3 hrsz) terhére 25.000,- Ft+ÁFA
ellenérték fejében.
3. A Képviselő-testülete jóváhagyja a FEPB43/2015. számú megállapodástervezetet, mely a MOL, illetve a 01780 hrsz-ú ingatlan javára alapít telki
szolgalmi jogot az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (01770/15, 01771,
01778/4, 01781, 01782 hrsz) terhére 20.000,- Ft+ÁFA ellenérték fejében.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. MOL Nyrt Szabó Imre Gábor
4. Dr. Czékus Szilvia ügyvéd
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
408/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Földhasználati jog alapítása Gyeviép NKft. részére
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Földhasználati jog alapítása Gyeviép NKft. részére” tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Algyő 13 hrsz-ú
ingatlanra az előterjesztéshez mellékelt szerződés és változási vázrajz alapján
földhasználati jog kerüljön bejegyzésre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Gyeviép NKft. ügyvezető
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
409/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Forgalomlassító küszöb kialakítása a Tiszavirág utcában
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján megtartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Forgalomlassító küszöb kialakítása a
Tiszavirág utcában” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a Tiszavirág utca - Sport utca Kastélykert utca közötti új szakaszán, két darab forgalomlassító eszköz
kialakítását a hivatal Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportja, valamint a
forgalombiztonsági felülvizsgálat által javasolt helyeken, az előterjesztés „D”
pontjában szereplő ajánlat alapján a költségvetés útfenntartás dologi kiadása
terhére 785.114,- Ft összegben.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a
megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére.
3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a Tiszavirág utca vonatkozásában
vizsgálja meg az alábbi forgalomtechnikai eszközök kialakításának
szükségességét:
− a Kastélykert utca bejövő szakaszán digitális sebességmérő kihelyezése
− a Tiszavirág utcában a párhuzamos parkolás lehetőségeinek kidolgozása
− az iskola előtti zebra újrafestése
− a besüllyedt parkoló rendbetétele
− elsőbbségadás kötelező jel felfestése
− a 30 km/h korlátozott sebességű övezet érvényre juttatása

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

K.m.f.

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
410/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Tűzcsapok felülvizsgálatára, tanulmányterv készítése III.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján megtárgyalta Molnár
Áron polgármester ” Tűzcsapok felülvizsgálatára, tanulmányterv készítése III.”
tárgyúelőterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Szeged Vízmű Zrt-vel aláírandó Tervezési
szerződés 1. sz. módosításában foglaltakat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tervezési szerződés 1. sz.
módosításának aláírására.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Szegedi Vízmű Zrt.
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
411/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálata”
tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Búvár utca 1. szám előtti
hulladékgyűjtő-sziget Faluház mögé történő áthelyezésével, valamint a Bartók B.
utca-Sport utca sarkán levő hulladékgyűjtő-sziget, Coop ABC, Bartók B. utca felőli
gazdasági bejárója mellé történő áthelyezésével. A testület felkéri a
Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a Szolgáltatót, a Csongrád
Megyei Településtisztasági NKft-t, az ürítés fuvarszervezése miatt, az áthelyezésről
értesítse.
2. A Képviselő-testület egyetért a hulladékgyűjtő-szigetek havi két alkalommal
történő ürítésével, 2015. november 2. napjával kezdődően.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hulladékgyűjtő szigetek havi
két alkalommal történő ürítésére a Csongrád Megyei Településtisztasági NKft-vel
2014. március 1-én megkötött hulladékszállítási szerződés-módosítás aláírására.
4. A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a hulladékgyűjtő-szigetek
áthelyezéséhez szükséges bruttó 150.000,- forintot a költségvetés
településtisztasági feladatok dologi kiadásai terhére vegye figyelembe, valamint a
havi két alkalommal történő ürítés miatt keletkező többletköltséget, havi bruttó
131.020,- forintot a költségvetés településtisztasági feladatok dologi kiadásai
terhére vegye figyelembe.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
412/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató
Algyő
Nagyközség
üzemeltetésének ellenőrzéséről

Önkormányzat

gépjármű

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2015. október 22. napján tarott
ülésén megtárgyalta a Jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat gépjármű
üzemeltetésének ellenőrzéséről” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentésben leírt
megállapításokat elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy jelöljön ki egy dolgozót a menetlevelek
teljeskörű kitöltésének ellenőrzésére, valamint a gépkocsi kulcsának átadása, a
menetlevél pontos kitöltéséhez legyen kötve.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2015.november
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kht.
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
413/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
A hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatáról,
nyilvántartásáról, üzemeltetési költség elszámolásáról szóló
szabályzat felülvizsgálata
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Dr. Varga Ildikó jegyző „A hivatali és saját tulajdonú gépjárművek
használatáról, nyilvántartásáról, üzemeltetési költség elszámolásáról szóló szabályzat
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztését, és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület elfogadja a hivatali és saját tulajdonú gépjárművek
használatáról, nyilvántartásáról, üzemeltetési költség elszámolásáról szóló, a
határozat mellékletét képező szabályzatot.
2. A Képviselő-testület kéri, hogy az előterjesztett szabályzat III. fejezete kerüljön
kiegészítésre a (11) ponttal, mely szerint az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság, a Gyevitur Kft. kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében
végzett tevékenysége keretén belül veheti igénybe – polgármesteri engedély alapján
– a Mercedes-Benz Sprinter típusú gépjárművet. A gépjármű ilyen jellegű
használatának költségeként a Gyevitur Kft-nek 60.-Ft/km használati díjat kell
megfizetnie, a menetlevélben rögzített futásteljesítmény alapján

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Gyevitur Kft. ügyvezető
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
6. Pénzügyi és Adócsoport
7. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

413/2015. (X.22.) Kt. határozat melléklete

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Intézményeire vonatkozó
Szabályzata
a hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatáról,
nyilvántartásáról, üzemeltetési költség elszámolásáról
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei (továbbiakban:
Önkormányzat) hivatali és saját tulajdonú gépjárművek használatának,
nyilvántartásának, valamint üzemeltetési költségeinek elszámolásának rendjét –
figyelembe véve a személyi jövedelemadó törvényt és a 60/1992. (IV.1.)
Kormányrendeletet – az alábbiak szerint állapítja meg.
I.

A szabályzat célja, tartalma
(1) A szabályzat célja, hogy önkormányzat a jogszabályban előírt szabályozási
kötelezettségnek eleget tegyen, egységes rendszerben kezelje a gépjárművek
üzemeltetési feladatait, és meghatározza a felelősöket.

(2) A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi az Algyő Nagyközség Önkormányzata és az
Algyői Polgármesteri Hivatal tulajdonában, kezelésében (ideértve a lízingelt, tartós
és egyéb bérletben) lévő gépjárműre.
(3) A szabályzat személyi hatálya kiterjed mindazokra, akire jelen szabályzat jogot és
kötelezettséget állapít meg.
II.

A gépjármű-üzemeltetés általános feladatai
(1) A gépjármű-üzemeltetés során legalább évente a költségvetési tervezéshez
kapcsolódva meg kell határozni a gépjárművek zökkenőmentes feladatellátásához
szükséges jelentősebb felújítási és beruházási kiadásokat.

(2) Évente folyamatosan biztosítani kell, hogy a szükséges gépjármű állomány
rendelkezésre álljon, gondoskodni kell a gépjárművek szakmai igény szerinti
üzemeltetéséről. Biztosítani kell a gépjármű üzemképességének, műszaki
színvonalának fenntartását, az üzemeltetéshez szükséges és egyéb anyagokat,
eszközöket, szolgáltatásokat.
(3) Meg kell szervezni a gépjárművek igénybevételének tervszerű rendjét, bonyolítani
kell a személy- és anyagszállításokat, és el kell látni a gépjármű üzemeltetéssel
összefüggő általános tárolási, nyilvántartási, elszámolási, selejtezési, értékesítési,
ellenőrzési feladatokat.

III.
A hivatali gépjárművek használata, igénylése
(1) Az Önkormányzat tulajdonában levő gépjárművek rendeltetése a hivatali,
önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó utazás biztosítása. A szabályzat 3.
sz. melléklete tartalmazza a hivatali gépjárművek listáját.

(2) Az (1) pontba nem tartozó, magáncélú gépjármű igénybevételt írásban kell
benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz az igénybevételt megelőző héten. Az
Alpolgármester jóváhagyja a gépjármű igénybevételének szükségességét, valamint
meghatározza az igénylő részére használatba kerülő gépjárművet.A magáncélra
igénybe vehető gépjárműveket a szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A gépjármű magáncélú használatba adás-vételéről az 1. számú melléklet szerinti
megállapodás készül, továbbá a 2. számú mellékletben foglalt költségek terhelik az
igénybevevőt. A 2. számú mellékletben foglalt költségek a gépjárművek kizárólag
belföldi használatára vonatkoznak. Külföldi igénybevétel esetén külön megállapodás
készül a jogszabályoknak megfelelően.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat alkalmazva, azon túlmenően Algyő Nagyközség
Önkormányzat képviselő-testületének tagjai, az Algyői Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői magáncélú használatra évente két alkalommal, legfeljebb négy napos
időtartamra, kedvezményesen vehetik igénybe a szabályzat 2. számú mellékletében
felsorolt gépjárműveket. A gépjárművek után a használati díjat, illetve a napidíjat
nem kell megfizetniük.
(5) Algyő Nagyközség Önkormányzatának polgármestere személyes gépkocsi
használatra jogosult a szabályzat 3. számú mellékletében megjelölt gépjármű
tekintetében. A személyes gépkocsi használat keretében biztosított személygépkocsi
hivatalos és magáncélú utazásra is igénybe vehető – havonta 1500 km
futásteljesítményig. E futásteljesítmény felett adott hónapban a gépjármű csak
hivatalos célra használható. A polgármesternek gépjármű vezetési pótlék nem
fizethető.

(6) A 2. sz. melléklet 1. pontja szerint gépjárművezetővel történő magáncélú
igénybevétele esetén a hivatal téríti meg a gépjárművezető bérét és járulékait,
valamint a szükséges üzemanyagot és kenőanyagot, amelyeket a használatba vétel
költsége tartalmaz. A gépjárművezető szállás és étkezési költségei, valamint a
parkolási és autópálya használat díjai az igénybevevőt terhelik.

(7) A hivatali gépjárművet jogosulatlanul magáncélra igénybevevőt fegyelmi
felelősségre vonás mellett az okozott kár megtérítésére kell kötelezni. A kártérítés
mértéke legalább a Szabályzat 2. számú mellékletében meghatározott költség.

(8) Az Önkormányzat tulajdonát képező Mercedes-Benz VitoTourer típusú 9 személyes
kisbuszt kizárólag a 2015. április 27. napján kelt „Algyői Községi Közösségi Ellátás –
Szakmai program” dokumentumában megfogalmazott célok elérése érdekében lehet
használni. A gépjármű magáncélú használatba nem adható.

(9) A civil szervezetek jogosultak térítésmentesen igénybe venni – lehetőleg hétvégén –
az Önkormányzat tulajdonát képező Mercedes-Benz Sprinter típusú gépjárművet. A
gépjármű ilyen jellegű használatának költségei (üzemanyagköltség, használattal
összefüggő egyéb díjak, stb.) az igénybe vevő civil szervezetet terhelik.

(10) Az önkormányzat intézményei és a KLIK fenntartásában működő Algyői Fehér
Ignác Általános Iskola működésükhöz kapcsolódóan, polgármesteri engedély
alapján igény szerint használhatják a Mercedes-Benz Sprinter, a Ford Fiesta és a
Suzuki SX4 típusú gépjárműveket. A gépjármű ilyen jellegű használatának költségei
(üzemanyagköltség, használattal összefüggő egyéb díjak, stb.) az igénybe vevő
intézményt terhelik.

(11) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Gyevitur Kft. kötelező
önkormányzati feladatok ellátása érdekében végzett tevékenysége keretén belül
veheti igénybe – polgármesteri engedély alapján – a Mercedes-Benz Sprinter típusú
gépjárművet. A gépjármű ilyen jellegű használatának költségeként a Gyevitur Kftnek 60.-Ft/km használati díjat kell megfizetnie, a menetlevélben rögzített
futásteljesítmény alapján
IV.

A hivatali gépjárművek üzemeltetése, tárolása
(1) A
gépjárműveket
a
polgármester/alpolgármester/jegyző/aljegyző/csoportvezető/hivatali
gépjárművezető, illetve az engedéllyel rendelkező személyek (továbbiakban:
Gépjárművezető) vezethetik. A gépjárművezetésre jogosult személyeket
szabadságuk, illetve betegségük esetén szükség szerint helyettesíteni kell. Ennek
érdekében a gépjárművek vezetésére más, járművezetői engedéllyel rendelkező
dolgozó is megbízható, akire a szabályzat vonatkozó részei kötelező érvényűek.

(2) A gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban kiemelt jelentősége van a gépjármű
gazdaságos üzemben tartásának, a jogszerű használatnak, a gazdaságos
használatnak, hasznosításnak, az üzem- és forgalombiztonsági követelményeknek, a
megfelelő műszaki állapot biztosításának, valamint a gépjármű-üzemeltetéssel
kapcsolatos bizonylati rend és fegyelem megtartásának, a bizonylatok
ellenőrzésének.
(3) A gépjármű (1) bekezdés szerinti használatát a polgármester/jegyző
engedélyezhetik. Az engedélyezés során figyelembe kell venni, hogy az elvégezendő
feladat és a gépjármű rendeltetése egymással összhangban van-e, illetve a feladat
ellátása más eszközzel, más formában nem takarékosabb-e. A gépjármű használatára
engedély csak akkor adható ki, ha az utazás, illetve szállítás a közhasználatú
közlekedési eszközzel gazdaságtalan, vagy nem megoldható, illetve ha az a szabad
kapacitás kihasználása érdekében történik.
(4) A gépjármű rendkívüli használatára vonatkozó igényt előre, a tervezett igénybevétel
előtt lehetőség szerint 2 munkanappal előbb a polgármesternél/jegyzőnél kell
bejelenteni. A polgármester/jegyző az igénybevételi lehetőségről haladéktalanul
dönt.

(5) A Hivatal főfoglalkozású gépjárművezetőjének (továbbá: Hivatali gépjárművezető)
kötelessége a hivatal tulajdonát képező gépjárművek üzemképes állapotának
biztosítása. Kötelessége a gépjárművek rendszeres karbantartásával, tisztításával
kapcsolatos feladatok ellátása.
(6) A Hivatali gépjárművezető felelős a gépjárművek műszaki állapotáért, a mindenkor
szükséges üzemanyag meglétéért.

(7) A Hivatali gépjárművezető – a jegyző jóváhagyásával – köteles gondoskodni a
gépjárművek szakszervizben történő időszaki felülvizsgálatáról, a gépjármű
okmányainak érvényességéről. A Hivatali gépjárművezető feladata a gépjármű
indulása előtt a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, a világítóés fényjelző berendezések állapotának, valamint a kötelező tartozékok meglétének
ellenőrzése.
(8) A Hivatali gépjárművezető feladata, hogy a gépjárművet a téli, illetve a nyári
üzemeltetésre az évszak-váltás előtt, időben felkészítse.

(9) A Gépjárművezetőnek kötelessége a szigorú számadású nyomtatványként kezelt, az
adott forgalmi rendszámú gépkocsira kiadott menetlevél vezetése. A menetlevélen
minden esetben fel kell tüntetni a kiküldetés célját, a gépjárművezető nevét, az
indulás és érkezés időpontját, a kilométeróra állást, és a menetlevelet a
gépjárművezető köteles aláírásával ellátni. Ha az utazás megállással több települést
érint, a menetlevélen minden célállomást külön sorban kell szerepeltetni. A
menetlevelek valóságnak megfelelő, szabályszerű vezetése a gépjárművet
ténylegesen vezető kötelessége és felelőssége.

(10) A Gépjárművezető feladata, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a
gépjárműről, nagyobb meghibásodás esetén haladéktalanul kezdeményezze a
gépjármű javíttatását, megismerje a jelen szabályzatot, és azt betartsa, a használat
során gondoskodjon a gépjármű megfelelő őrzéséről, illetve a gépjármű biztonságos
elhelyezéséről. A gépjármű átadás-átvételével egyidőben szakszerűen elvégezze a
műszaki és a közlekedésbiztonsági átvizsgálást, ellenőrizze a szerszámkészletet,
valamint a tartozékok meglétét és rendszeresen figyelemmel kísérje a gépjármű
normához viszonyított esetleges üzemanyag túlfogyasztását.
(11) A Gépjárművezető a hivatali gépjárművet megfelelő (kipihent, nem alkoholos, és
egyéb az ítélőképességet károsan befolyásoló szer hatásától mentes) állapotban
vezetheti. Amennyiben vezetés közben kerül olyan állapotba, amely a biztonságos
vezetést akadályozza, köteles pihenőt tartani, illetve segítséget kérni.
(12) A Gépjárművezetőnek közúti baleset esetén a KRESZ szabályait betartva kell
eljárnia.

(13) A Gépjárművezetőnek jeleznie kell a polgármesternek vagy a jegyzőnek, ha a
gépjárművet jogtalanul kívánják igénybe venni. A Gépjárművezetőnek a gépjárművet
személyszállítás követően ellenőriznie kell abból a szempontból, hogy ott nem
maradtak-e a szállított személyeknek tárgyai, ha igen, akkor köteles azokat az
érintetteknek, illetve ha ők közvetlenül nem elérhetőek, akkor a Hivatali

gépjárművezetőnek leadni.

(14) A Hivatal gépjárművezetője köteles gondoskodni a használaton kívüli
gépjárművek a hivatal garázsaiban és udvarában tárolásáról, ettől kizárólag a
polgármester vagy a jegyző engedélyével lehet eltérni.
III.
Saját gépkocsi hivatali célú használata
(1) Magántulajdonú gépjárművet hivatali feladat ellátására csak indokolt esetben, a
jegyző, illetve a polgármester előzetes engedélye alapján lehet igénybe venni.

(2) Saját gépjármű hivatali célú használata esetén a gépjármű által futott kilométer, a
60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. § szerinti üzemanyag fogyasztási norma-átalány
és az APEH által közzétett üzemanyagár alapján kiszámított üzemanyag felhasználás
és a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 3. §-ban meghatározott kenőanyag felhasználás
ellenértéke kerül kifizetésre.
IV.

A hivatali gépjárművek nyilvántartása
(1) A hivatal tulajdonában lévő gépjárművekről a Pénzügyi és Adócsoport nyilvántartást
vezet.
A nyilvántartási jegyzékben rögzíteni kell a gépjármű
- típusát,
- rendszámát,
- üzembe helyezés évét,
- elszámolható fogyasztási normát,
- üzemelési formáját.
(2) A személyügyi előadó nyilvántartást vezet a gépjárművek igényléséről, használatba
adásáról, valamint gépjárművenként jegyzéket készít a polgármesteri engedéllyel
rendelkező személyekről.

(3) A személyügyi előadó a menetlevelek bevételezéséről és kiadásáról nyilvántartást
vezet, valamint az üzemanyag-elszámolások ellenőrzését végzi.
V.

Üzemeltetési költség elszámolása
(1) A hivatali gépjárművek üzemanyaggal történő ellátását a Gépjárművezető a
gépjárművenként aktivált üzemanyagkártyával oldja meg. Amennyiben adott
gépjárműnek nincs üzemanyag kártyája vagy az adott kártya nem használható, az
üzemanyag vásárlás történhet üzemanyag előleg kiadásával. Üzemanyag

vásárlásakor Gépjárművezető köteles a vásárlásról számlát kérni, amelyen adott
gépjármű rendszáma fel van tüntetve. Újabb üzemanyag előleg csak akkor adható, ha
a már kiadott előleggel a Gépjárművezető elszámolt. A Gépjárművezető tankoláskor
a kapott nyugtát minden alkalommal az aktuális napi menetlevélhez köteles csatolni.

(2) A Hivatali gépjárművezetőnek minden hónap végén tele tankkal kell leállítani a
gépjárműveket.
(3) A hivatali gépjárművek üzemanyag fogyasztásának elszámolása a tárgyhónapot
követő 15-éig történik. Az üzemanyag számla szerinti üzemanyag-fogyasztást
anyagköltségként kell elszámolni, a mindenkori számvitelre vonatkozó
jogszabálynak megfelelően.
VI.

Záró rendelkezés
Jelen szabályzat 2015. november 1. napjától lép hatályba, e tárgyban korábban kiadott
szabályzatok hatályukat vesztik.

Molnár Áron
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

MEGÁLLAPODÁS

1. számú melléklet

amely egyrészről létrejött
Algyő Nagyközség Önkormányzat (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) képviseletében
………………………………….., mint használatba adó,
valamint
……………………………………
(szül.:
………………….,
an.:
……………………………)
…………………………………………………… szám alatti lakos, mint használatba vevő között a mai napon
az alábbi feltétekkel:
1. Használatba adó a tulajdonát képező ………………forgalmi rendszámú, ……………… alvázszámú,
………………………motorszámú
…………………………típusú
gépkocsiját
…………………………………..célból ……………………………részére használatba adja ….………… -tól
…………………-ig.
2. A gépjármű a mai napon tele tankkal, hibátlan – megtekintett – műszaki és tisztasági
állapotban a jármű forgalmi engedélyévelkerül átadásra használatba vevő részére, aki
köteles a gépkocsit ……………… napján tele tankkal, az átadáskor megtekintett műszaki és
tisztasági állapotban használatba adónak visszaadni.

(A gépjármű Gyevitur Kft. részére történő használatba adása esetén)
2. A gépjármű a mai napon hibátlan – megtekintett – műszaki és tisztasági állapotban a jármű
forgalmi engedélyével kerül átadásra használatba vevő részére, aki köteles a gépkocsit
……………… napján, az átadáskor megtekintett műszaki és tisztasági állapotban használatba
adónak visszaadni.

3. Használatba vevőnek a gépkocsi használatáért Algyő Nagyközség Önkormányzat gépjármű
használatára vonatkozó szabályzatában meghatározott díjat kell – utólag, számla ellenében
– megfizetni.
4. Ha a gépjárműben kár keletkezik (baleset, vagy rongálás nem rendeltetésszerű használat
következtében) és ez a használónak (beleértve a gépjárművezetőt) felróható, akkor a
gépjármű vezetője vállalja a felelősséget, és köteles az ebből eredő kárt megtéríteni.

(Amennyiben az igénybevett gépjármű CASCO biztosítással rendelkezik, akkor az alábbi
rendelkezés is bele kerül a megállapodásba.)
5. A gépjármű vezetője tudomásul veszi, hogy a gépjármű Casco biztosítással rendelkezik,
mely szerint az esetleges kár 10 %-át, de min. 50.000,- Ft-ot önerőként kell megfizetni és
amennyiben a gépjárművezetőnek felróható okból következik be a kár, ezen önerőt köteles
megtéríteni Algyő Nagyközség Önkormányzata felé.

6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A jelen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt írjuk alá.
Algyő, …………………………..

..........................................................................
használatba adó

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú: …..........................................
…………………………….

..........................................................................
használatba vevő
Tanú:…................................................
…………………………..….

2. számú melléklet

A hivatali gépjárművek magáncélú használatának költségei

1./ A Hivatal alkalmazásában álló gépjárművezetővel történő igénybevétel esetén:
Gépjármű típusa

Rendszáma

Használati díj

Napidíj

Mercedes Sprinter kisbusz

KSD-482

60 Ft/km

10.000 Ft/nap

Suzuki SX4

LBZ-265

40 Ft/km

7.000 Ft/nap

Nissan X-Trail 2.0
Ford Fiesta

LJT-461

LCA-959

55 Ft/km
40 Ft/km

10.000 Ft/nap
7000 Ft/nap

2./ A hivatal által megbízott gépjárművezetővel történő igénybevétel esetén:

Mercedes Sprinter kisbusz használati díja: bruttó 35 Ft/km. A használó a használat után
tele tankkal, az átadáskor megtekintett műszaki és tisztasági állapotban köteles a
gépjárművet használatba adónak visszaadni. A napi díj összegének megállapítása a
megbízott és a használó közötti megegyezés alapján történik.

3. számú melléklet
Hivatali gépjárművek:

Gépjármű típusa

Rendszáma

Beszerzés éve:

Mercedes Sprinter (kisbusz)

KSD-482

2007

Skoda-SuperbCombort 2.0 *

LJS-275

2010

Nissan X-Trail 2.0

LJT-461

Ford Fiesta

LCA-959

Mercedes VitoTourer (kisbusz)

NHT-725

Suzuki SX4

LBZ-265

* Polgármesteri használatra átadott személygépkocsi

2010
2011
2015
2015

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
414/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Behajthatatlan adókövetelések kivezetése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Dr. Varga Ildikó jegyző „Behajthatatlan adókövetelések kivezetése”
tárgyban készült előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
3.§ (4) 10) pontja valamint Algyő Nagyközség Önkormányzat 11/2013.(VII.8) Ör. 15. §
(1) bekezdése alapján behajthatatlan követelés jogcímen adónemenként az alábbi
követelések nyilvántartásából való törlését rendeli el a határozat mellékletét képező
táblázatban részletezettek szerint.

Behajthatatlan követelés összesítése adónemenként:
Építményadó:
Vállalkozók kommunális adó:
Helyi iparűzési adó:
Gépjárműadó:
Késedelmi pótlék:
Államigazgatási eljárási illeték:
Összesen:

746.400 Ft
114.750 Ft
10.781.952 Ft
2.704.318 Ft
8.888.963 Ft
8.200 Ft
23.244.583 Ft

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Pénzügyi és Adócsoport
4. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

414/2015. (X.22.) Kt. határozat melléklete

Hátalék összege (Ft)
Azonosító
1616
2243
2371
2691
2853
2902
3263
3302
3360
3392
3593
3739
Egyszerűsített
eljárás:
2855
2676
55
0%-os
hitelezői igény
kielégítés:
440
2027
3202
Részleges
hit.igénykielgít
és:
26
1247
1563
1977
2647
3541
Bejelentett
hit.igény
nélkül /
Határidőn túl
bejelentett:
ÖSSZESEN

Építmény
adó
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Váll.komm. Iparűzési adó Gépjárműadó
-6 000 Ft
5 000 Ft
126 740 Ft
2 000 Ft
75 100 Ft
0 Ft
4 000 Ft
53 201 Ft
0 Ft
33 800 Ft
1 806 600 Ft
87 600 Ft
5 100 Ft
93 350 Ft
0 Ft
5 500 Ft
45 600 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
-780 Ft
59 400 Ft
838 400 Ft
0 Ft
-1 500 Ft
277 900 Ft
25 125 Ft
2 600 Ft
432 850 Ft
0 Ft
0 Ft
252 852 Ft
0 Ft
0 Ft
674 200 Ft
0 Ft

Össz.
Pótlék
72 690 Ft
67 275 Ft
50 754 Ft
1 785 647 Ft
56 635 Ft
45 247 Ft
811 Ft
456 004 Ft
61 834 Ft
194 578 Ft
100 139 Ft
142 335 Ft

Illeték
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
6 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

198 430 Ft
144 375 Ft
107 955 Ft
3 713 647 Ft
155 085 Ft
96 347 Ft
31 Ft
1 353 804 Ft
369 359 Ft
630 028 Ft
352 991 Ft
816 535 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
746 400 Ft

104 900 Ft
0 Ft
0 Ft
-6 000 Ft

4 555 053 Ft
200 000 Ft
101 800 Ft
216 000 Ft

238 685 Ft
0 Ft
0 Ft
628 990 Ft

3 033 949 Ft
207 293 Ft
103 554 Ft
1 144 813 Ft

6 000 Ft
0 Ft
0 Ft
2 200 Ft

7 938 587 Ft
407 293 Ft
205 354 Ft
2 732 403 Ft

746 400 Ft

-6 000 Ft

517 800 Ft

628 990 Ft

1 455 660 Ft

2 200 Ft

3 345 050 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
4 574 642 Ft

336 990 Ft
0 Ft
1 486 153 Ft

492 448 Ft
1 887 Ft
3 277 358 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

829 438 Ft
1 887 Ft
9 338 153 Ft

0 Ft

0 Ft

4 574 642 Ft

1 823 143 Ft

3 771 693 Ft

0 Ft

10 169 478 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

-3 000 Ft
4 000 Ft
600 Ft
5 000 Ft
2 250 Ft
7 000 Ft

-30 700 Ft
22 850 Ft
58 800 Ft
0 Ft
3 407 Ft
1 080 100 Ft

13 500 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
22 810 Ft
81 034 Ft
5 199 Ft
5 757 Ft
512 861 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

-20 200 Ft
49 660 Ft
140 434 Ft
10 199 Ft
11 414 Ft
1 599 961 Ft

0 Ft

15 850 Ft

1 134 457 Ft

13 500 Ft

627 661 Ft

0 Ft

1 791 468 Ft

746 400 Ft

114 750 Ft

10 781 952 Ft

2 704 318 Ft

8 888 963 Ft

8 200 Ft

23 244 583 Ft

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
415/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Ivóvízminőség javító program maradványösszeg visszautalás
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Ivóvízminőség javító program
maradványösszeg visszautalás”tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és
tudomásul veszi a Társulás által a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak 01/5436209/2015. sz. alatt küldött levélben foglaltakat, valamint jóváhagyja, hogy Polgármester
a 2015. év. III. negyedévben a tényleges bevételek és kiadások alapján, a költségvetés
előirányzat módosítását aláírja.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
416/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. szám alatti költségalapú bérlakásokra
benyújtott pályázatok elbírálása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján megtartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. és I. em. 6. szám alatti
költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza.
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. sz. alatti, 2
szobás, 55 m2-es, összkomfortos lakás bérlőjéül:
Pósa Sándor Algyő, Aranyhíd u. 43. szám alatti lakost jelöli ki,
2015. november 16. napjától 2020. november 15. napjáig terjedő időtartamra.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázóval való
bérleti szerződés megkötésére.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Pósa Sándor Algyő, Aranyhíd u. 43. szám
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
6. Pénzügyi és Adócsoport
7. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
417/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 6. szám alatti költségalapú bérlakásokra
benyújtott pályázatok elbírálása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján megtartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Algyő, Búvár u. 9. fszt. 3. és I. em. 6. szám alatti
költségalapú bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza.
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyő, Búvár u. 9. I. emelet 6. sz. alatti, 3
szobás, 70 m2-es, összkomfortos lakás bérlőjéül:
Szalai Hetényi Ákos Algyő, Pesti u. 3. szám alatti lakost jelöli ki,
2015. november 16. napjától 2020. november 15. napjáig terjedő időtartamra.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes pályázóval való
bérleti szerződés megkötésére.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Szalai Hetényi Ákos Algyő, Pesti u. 3. szám
5. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
6. Pénzügyi és Adócsoport
7. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
418/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Fehér Iskola helyiségének bérbeadása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Fehér Iskola helyiségének bérbeadása” tárgyban készült
előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Algyő, Kastélykert u. 59. szám alatti ingatlan (volt „Fehér
Iskola”) hátsó bejáraton belül, jobb- és baloldalon található két raktárhelységet
bérbeadja 2015. november 1. napjától kezdődően Prospero Food Kft. (6723
Szeged, Hont F. u. 5.; képviseli Őszi Balázs ügyvezető) részére, határozatlan
időtartamra, egy hónapos felmondási idő kikötése mellett, nettó20.000,- Ft/hó
bérleti díj+rezsiköltség összegért.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Áron polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Prospero Food Kft. 6723 Szeged, Hont F. u. 5.
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
419/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Lehet Könnyebben Egyesület kérelme edzőterem ingyenes
használata, illetve régi iskola tantermének használata iránt
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Lehet Könnyebben Egyesület edzőterem ingyenes
használata, illetve régi iskola tantermének használata iránt” tárgyú előterjesztését és az
alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az egészséges életmód elősegítését célzó
tevékenységére tekintettel,hozzájárul a Lehet Könnyebben Egyesület
térítésmentes edzőterem használatához heti 2 x 1 óra vonatkozásában.
2. A Képviselő-testület a Lehet Könnyebben Egyesület részére bérbeadja évi
20.000,- forintos közüzemi díj hozzájárulás megfizetése mellett az Algyő,
Kastélykert utcai Fehér Iskola egyik tantermét. A hozzájárulási díj
megfizetésének határideje: 2016. június 30. nap.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban
foglaltak alapján írja alá a bérleti szerződéseket.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Lehet Könnyebben Egyesület - Landler Ibolya elnök
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
420/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Közmeghallgatás 2015. évben

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Jegyző „Közmeghallgatás 2015. évben” tárgyú előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. II. félévi
munkatervében szereplő közmeghallgatás megtartására november hónapban
kerül sor.
2. A közmeghallgatás témáját a testület novemberi soros ülésén határozza meg.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
421/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október22. napján tartott ülésén megvitatta
Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
és az alábbi döntést hozta:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Képviselőtestület határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést.
2. A Képviselő-testület visszavonja a 257/2015.(VI.18.) és a 258/2015.(VI.18.) számú
Kt. határozatait.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Dr. Gonda János Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök
5. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. október22. napján megtartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
422/2015. (X.22.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2015. október 22. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről” tárgyban készült előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja az előző ülés óta történt
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

K.m.f.
Molnár Áron sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

