KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
63/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
2017. március 23. napján tartott testületi ülés napirendjének
elfogadása
HATÁROZAT
Nyílt ülés:
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XI.6.) az
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: dr. Gonda János képviselő
2. Algyői Gondozó Otthon megvalósítása
Előterjesztő: Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselő
3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke
4. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Polgármester
5. A Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Polgármester
6. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Jegyző
7. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi
térítési díjakról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Polgármester
8. Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete a gyermekek védelméről
szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Polgármester
9. Szünidei gyermekétkeztetés
Előterjesztő: Polgármester
10. Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat
módosítása
Előterjesztő: Polgármester
11. 2017. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő: Polgármester
12. Algyő Park Kft. 2017. március 30. napján tartandó taggyűlésén hozandó
döntéshez felhatalmazás
Előterjesztő: Polgármester

13. Rendezési terv módosítás 2017. II.
Előterjesztő: Polgármester
14. Településképi Arculati Kézikönyv készítése
Előterjesztő: Polgármester
15. Tájékoztató a 2017. évi tavaszi algyői Egészséghetekről
Előterjesztő: Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető
16. Polgármesteri Alap 2016. évi felhasználása
Előterjesztő: Polgármester
17. Gyevitur Nkft. komplex kezelés bevezetése a Borbála Gyógyfürdőben
Előterjesztő: Szűcs Szabolcs ügyvezető
18. Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előterjesztő: Polgármester
19. „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain
szerveződő szociális szövetkezetek támogatása” című pályázat
Előterjesztő: Polgármester
20. Piacfejlesztés Algyő településen
Előterjesztő: Polgármester
21. EFOP-4.1.7-16 és EFOP-4.1.8-16 pályázatok benyújtásához szükséges tervezési
költségek biztosítása
Előterjesztő: Bene Zoltán intézményvezető
22. Dél-Tisza-völgy turizmusának fejlesztésére együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Polgármester
23. Tájékoztató az intézményeken elhelyezett napelemes rendszerek 2016. évi
teljesítményéről
Előterjesztő: Polgármester
24. Bóbita Bölcsőde 2017. évi nyári nyitva tartása
Előterjesztő: Jegyző
25. Délvidéki Lövészakadémia kérelme régi iskola helyiségei használatára
Előterjesztő: Polgármester
26. Lehet Könnyebben Egyesület kérelme régi iskola tanterme bérleti idejének
meghosszabbítása iránt
Előterjesztő: Polgármester
27. Az Algyői Faluház továbbképzési terve 2017-2018.
Előterjesztő: Bene Zoltán intézményvezető
28. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésének
Éves összefoglaló jelentéséről
Előterjesztő: Jegyző
29. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkatervének módosítása
II.
Előterjesztő: Alpolgármester
30. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Aljegyző
31. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Polgármester
32. Egyebek

Zárt ülés:
33. Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezető megbízása (pályázat
leadási határidő: 2017. március 20.)
Előterjesztő: Polgármester
34. Gyevitur Nkft. B-68-as melléfúrásos kút jelenlegi helyzetének tulajdonosi
véleményezése, állásfoglalásra történő előterjesztése
Előterjesztő: Szűcs Szabolcs ügyvezető
35. Iványi László kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt
Előterjesztő: Jegyző
36. Piri László Attila kérelme első lakást szerzők támogatásának megállapítása iránt
Előterjesztő: Jegyző
37. Kovács Máté kérelme az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. szám alatti bérlakás
bérletének meghosszabbítására
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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
64/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Név szerinti szavazás elrendelése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Algyő
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XI.6.) az önkormányzat és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének módosítása” tárgyú
előterjesztésben név szerinti szavazás útján 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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
65/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2014.(XI.6.) az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta dr. Gonda János képviselő „Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014.(XI.6.) az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztését és a következő
határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztett rendeletmódosításhoz
kapcsolódóan az alábbiakról határoz:
 a 13/2014. (XI.6.) Ör. 3. sz. függelékéből kerüljön törlésre a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás
 a 13/2014. (XI.6.) Ör. 5. sz. függelékébe kerüljön feltüntetésre Dr. Kassné
Dr. Bakó Ildikó egészségügyi és szociális tanácsnok
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy 165/2016.(IV.24.) Kt. határozat
végrehajtásáról készítsen összefoglaló beszámolót a testület számára a 2017.
április havi soros Képviselő-testületi ülésre.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szabályozásban lévő
párhuzamosságok feltárása esetén, azok megszüntetésére vonatkozó
intézkedéseit terjessze a testület elé.
Határidő: 2017. április havi soros testületi ülés

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. dr. Gonda János képviselő
4. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
66/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Név szerinti szavazás elrendelése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Algyői
Gondozó Otthon megvalósítása” tárgyú előterjesztésben név szerinti szavazás útján
hozza meg döntését.

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
67/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyői Gondozó Otthon megvalósítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott
ülésén megtárgyalta Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó az „Algyői Gondozó Otthon
megvalósítása” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Algyői
Gondozó Otthon megvalósítása tárgyú előterjesztést, az abban foglaltakkal
egyetért.
2. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a
soros áprilisi testületi ülésre az Algyői Gondozó Otthon megvalósítását előkészítő
szükséges beruházást előkészítő megalapozó tanulmányt a Jogi, Ügyrendi és
Humán Bizottság bevonásával készítse elő.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2017. április soros Képviselő-testületi ülés

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Dr. Kassné Dr. Bakó Ildikó képviselő
4. 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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
68/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott
ülésén megtárgyalta a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnök „Beszámoló átruházott
hatáskörben hozott döntésekről” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot
hozta:
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja.

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
69/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi
beszámolója
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta Molnár Áron polgármester „A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2016. évi beszámolója” tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4. Fejlesztési 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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
70/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend tárgyalásának felfüggesztése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Jogi, Ügyrendi és Humán
Bizottság írásba foglalt módosító javaslata megérkezésének idejére felfüggeszti „A
Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztésről szóló döntés meghozatalát.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
71/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Szünidei gyermekétkeztetés
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott
ülésén megtárgyalta a Polgármester „Szünidei gyermekétkeztetés” tárgyú
előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a 2016/2017. évi tanév tavaszi és nyári szünet – 2017.
április 13-tól 2017. április 18-ig, valamint 2017. június 16-tól 2017. augusztus
31-ig – időtartama alatt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére
ingyenesen biztosítja a szünidei étkezést.
2. A Képviselő-testület a szünidei étkezés biztosítására felkéri a Polgármestert, hogy
kössön szerződést a Gyevitur Nkft-vel.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Szociális- és Igazgatási Csoport - dr. Varga Ákos ügyintéző
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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
72/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési
Szabályzat módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzat módosítása” tárgyában készült előterjesztését és a következő
határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el az Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzat módosítását.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2017. április havi soros Képviselőtestületi ülésre történjen meg Algyő Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzata 165/2016. (IV.24.) Kt. határozatban jóváhagyott
intézkedési tervnek való megfeleltetése.
3. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy dr. Géczi József közbeszerzési
szakértő bevonásával tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy miként lehet az
önkormányzat beszerzési szabályzatának hatálya alá vonni a három
önkormányzati cég (Gyeviép Nkft., Gyevitur Nkft., AKTV Kft.) beszerzéseit.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Intézményvezetők
4. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
5. Pénzügyi és Adócsoport
6. dr. Géczi József közbeszerzési tanácsadó
7. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

72/2017. (III.23.) Kt. határozat melléklete

ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
72/2017. (III.23.) SZ. HATÁROZATA
A KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL
Algyő Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárások
lefolytatására vonatkozóan az alábbi szabályzatot alkotja. A szabályzat kiterjed a
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárásrendjének meghatározására is.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
E szabályzat célja, hogy – a Kbt.-ben foglalt szabályok keretei között – az önkormányzat
közbeszerzéseinek, ill. beszerzéseinek számára és értékére figyelemmel megállapítsa
azokat a sajátos szabályokat, melyeket Algyő Nagyközség Önkormányzata
költségvetésének terhére megvalósított közbeszerzések, ill. beszerzések során
alkalmazni kell.
2.§
(1)

A szabályzat hatálya a következő szervezetnek a (2) bekezdés szerinti
beszerzéseire terjed ki:
a) Algyő Nagyközség Önkormányzat
b) Algyői Polgármesteri Hivatal
c) Algyői Egyesített Szociális Intézmény
d) Algyői Szivárvány Óvoda
e) Algyői Faluház és Könyvtár

(2)

A közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, ha az árubeszerzés, szolgáltatás
megrendelés, valamint építési beruházás értéke eléri, vagy meghaladja a Kbt.-ben
szabályozott vonatkozó értékhatárt, melynek mindenkori értékét minden évben a
költségvetési törvény határozza meg.

(3)

Az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzésekre is előírható közbeszerzési eljárás
kötelezettsége.

3. §
(1)

A közbeszerzési törvény alá tartozó eljárások, ill. a beszerzési eljárások irányítása
a polgármester feladata, a döntés előkészítés Közbeszerzési Bírálóbizottság
hatásköre, az eljárás eredményéről való döntés pedig az önkormányzati
képviselő-testület hatásköre.

(2)

Minden közbeszerzési eljárásban alapelv a verseny tisztasága, átláthatósága és
nyilvánossága, továbbá az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód, a
jóhiszeműség és tisztesség, valamint a joggal való visszaélés tilalma. Ajánlatkérő
kötelessége ezen alapelvek érvényre juttatása, illetve betartása, biztosítása.

(3)

A közbeszerzési eljárásokban az eljáró személyek a jelen szabályzatban rögzített
feladatok ellátásáért tartoznak felelősséggel.
4.§

(1)

Jelen szabályzat alkalmazása szempontjából ajánlatkérőként az önkormányzat
által indított eljárásban a polgármester jár el.

(2)

A Kbt. 113. § (1) bekezdésében, valamint a 115. § (1) bekezdésében foglalt hirdetmény közzététele nélküli - eljárásokban a meghívni kívánt gazdasági
szereplők megnevezése a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a
polgármester feladata.

(3)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság létszáma 7 fő, szakmai összetételére a Kbt. 27. §
(3) bekezdésében foglaltak vonatkoznak, azaz a Közbeszerzési Bizottságot úgy
kell összeállítani, hogy a bizottság rendelkezzen:
- a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
- jogi
- közbeszerzési és
- pénzügyi ismeretekkel.

(4)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság allando tagjai:
a) Algyo Nagykozseg Onkormanyzata jegyzoje (a bíralobizottsag elnoke),
akadalyoztatasa eseten az aljegyzo
b) Algyo Nagykozseg Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal Penzugyi es
Adocsoportjanak vezetoje
c) Algyo Nagykozseg Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatalanak kozbeszerzesek
koordinalasaval megbízott ugyintezoje
d) a polgarmester altal delegalt, a kozbeszerzes targyanak megfelelo
szakertelemmel rendelkezo ugyintezo vagy kulso szakember
e) a Telepulesfejlesztesi es Üzemeltetesi Bizottsag egy tagja, akit a bizottsag delegal
f) a Penzugyi es Gazdasagfejlesztesi Bizottsag ket tagja, akit a bizottsag delegal.

(5)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntési hatásköre:
- az eljárásból kizárt ajánlattevők megjelölése
- az érvénytelen ajánlatok megjelölése.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság döntés-előkészítési hatásköre:
- a közbeszerzési eljárás eredményét ismertető döntést előkészítő döntési
javaslat elkészítése írásos formában.
5. §
A Közbeszerzési Bírálóbizottság eljárási rendje
(1)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze. A
Közbeszerzési Bírálóbizottság határozatképes, ha a hét tag közül legalább öt tag
jelen van és a 4. § (4) bekezdésben szereplő négy szakértelem képviseltetve van.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság donteseit a jelenlevo tagok szotobbsegi
szavazataval hozza.

(2)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság (az eljárás megindítását követő első) ülésén –
adott esetben a megbízott külsős közbeszerzési szakértő segítségével - köteles
meghatározni a benyújtott ajánlatok kapcsán a hiánypótlások (Kbt. 71.§), a
számítási hiba-javítások (Kbt. 71.§) és az indokolás-kérések (Kbt. 72.§) körét és
az ajánlattevőket felhívni annak teljesítésére.

(3)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság (a következő) ülésén – adott esetben a megbízott
külsős közbeszerzési szakértő segítségével - köteles a benyújtott ajánlatok, illetve
a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások és indoklások birtokában elvégezni
az ajánlatok megfelelőségének vizsgálatát, elvégezni a számítási hibák javítását,
megállapítani az esetleges kizárási és érvénytelenségi indokokat és elvégezni a
Kbt. 69.§ (2) bekezdése alapján megfelelőnek talált ajánlatok értékelési szempont
szerinti értékelését, mindezt írásos szakvélemény formájában. Ezt követően a
Közbeszerzési Bírálóbizottság megfelelő határidő tűzésével felhívja az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a kizáró
okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.

(4)

Az igazolások benyújtását követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság a soron
következő ülésén az igazolásokat megvizsgálja (ha szükséges, hiánypótlással vagy
felvilágosítás kéréssel él).

(5)

Amennyiben az igazolások megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban
előírtaknak, az ülés végén a Közbeszerzési Bírálóbizottság a döntéshozó
(képviselő-testület) részére írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az
eljárás eredményére és a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozóan.

(6)

Közbeszerzési Bírálóbizottság köteles a bírálati eljárásban a kötelezően előírt
okiratok meglétét és tartalmát ellenőrizni, a bírálat kapcsán az ingyenesen
elérhető elektronikus nyilvántartások adatait ellenőrizni, a jogszabály
előírásainak megfelelően elvégezni a bírálati eljárás teljes dokumentálását.

(7)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság uleseirol jegyzokonyvet kell keszíteni. A
Közbeszerzési Bírálóbizottság munkajanak teljes koru írasbeli dokumentalasaert
a bíralobizottsag elnoke felel.

6. §
Összeférhetetlenség
(1)

Az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevonni kívánt személyek
legkésőbb az eljárás megindítása napján írásban nyilatkoznak, hogy velük
szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (2)-(4) bekezdései szerinti
összeférhetetlenségi okok.

(2)

A kepviselo-testulet tagjai megvalasztasukat kovetoen az alakulo-ules soran, de
legkesobb az uj kepviselo-testulet megalakulasat koveto elso kozbeszerzesi
eljaras megindítasa elott altalanos osszeferhetetlensegi nyilatkozatot tesznek.

(3)

A kepviseloi megbízatas idotartama alatt lefolytatott kozbeszerzesi eljarasokban
az osszeferhetetlenseg fenn nem allasanak biztosítasa a kepviselo feladata es
felelossege. Amennyiben barmilyen osszeferhetetlenseg fennall egy kepviselovel
szemben, ugy azt haladektalanul jeleznie kell a polgarmester es a bíralobizottsag
elnoke fele. Az osszeferhetetlen kepviselo az eljaras soran az elokeszítesi, dontesi
cselekmenyekben nem vehet reszt az osszeferhetetlenseg fennallasaig.

(4)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke köteles a mindenkor hatályos jogszabályi
előírásokat az összeférhetetlenség tekintetében az arról nyilatkozókkal
ismertetni.
II. fejezet
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
7.§

(1)

A Kbt. 42.§ (1) bekezdése alapján Közbeszerzési terv készítése önkormányzati
szinten évente kötelező, annak elkészítéséért a jegyző felel. Az éves közbeszerzési
tervet minden évben március 31-ig kell összeállítani. A kozbeszerzesi tervhez
penzugyi-beruhazasi adatokat a Penzugyi es Ado- es a Telepulesfejlesztesi es
Üzemeltetesi csoport szolgaltat. A kozbeszerzesi tervet a kepviselo-testulet
hatarozatban fogadja el.

(2)

A közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, amelyet a
tervben megfelelően szerepeltetni kell. A kozbeszerzesi terv elkeszítese elott
indítando eljarasrol a kepviselo-testulet hatarozatban dont. A kozbeszerzesi
tervben szereplo eljaras megindítasarol a polgarmester dont.

(3)

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított
közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet a kepviselo-testulet hatarozattal modosítja az ilyen igény
vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4)

A Kbt. 43. § (1) bekezdes szerinti kotelezo informaciok honlapon illetve a helyben
szokasos modon torteno kozzeteteleert a kozbeszerzesek koordinalasaval
megbízott ugyintezo felel.

(5)

Az eljárások lefolytatása során – amennyiben az releváns - figyelembe kell venni
az Európai Regionális fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
hatályos jogszabályokat.
8.§

(1)

A kozbeszerzesi eljaras elokeszítese soran a beszerzes becsult erteket megfelelo
korultekintessel kell meghatarozni. A becsült érték meghatározása céljából külön
vizsgálatot kell végezni és annak eredményét dokumentálni. A becsult ertek
meghatarozasahoz szukseges vizsgalatot/adatgyujtest a kozbeszerzesek
koordinalasaval megbízott ugyintezo vegzi.

(2)

Az egybeszamítasi szabaly (Kbt. 19. § (3) bekezdes) alkalmazasa erdekeben az
onkormanyzat beszerzeseirol a penzugyi csoport teteles nyilvantartast vezet az
egybeszamítas elvegzesehez szukseges reszletezettseggel.

(3)

Az eljárást megindító felhívást a Közbeszerzési Bírálóbizottság vagy a megbízott
külsős közbeszerzési szakértő készíti el. A felhívas elkeszíteseert es
szabalyszerusegeert a bíralobizottsag elnoke, illetve a megbízott külsős
közbeszerzési szakértő felel. Az elkeszult felhívast a bíralobizottsag elnoke
terjeszti a polgarmester ele jovahagyas celjabol. A jovahagyast megelozoen a
kozbeszerzesi eljaras nem indíthato meg.

(4)

Amennyiben az eljaras soran dokumentacio keszítesere kerul sor, a dokumentacio
osszeallítasaert a bíralobizottsag elnoke felel. A dokumentacio muszaki-szakmai
reszet a Polgarmesteri Hivatal megfelelo szakmai kepzettseggel rendelkezo
ugyintezoje allítja ossze. A dokumentacio jogi reszet a bíra lobizottsag vagy a
megbízott külsős közbeszerzési szakértő keszíti el. A dokumentaciot a
kozbeszerzesi jogszabalyokkal osszhangban kell osszeallítani. A dokumentacio
osszeallítasaba kulso szakerto is bevonhato.

(5)

Az ertekelesi szempontrol, illetve ezen belul a reszszempontokrol, tovabba az
alkalmassagi kovetelmenyekrol a bíralobizottsag javaslata alapjan a
Telepulesfejlesztesi es Üzemeltetesi Bizottsag dont.

(6)

Az ajánlatkérő – a Kbt. 115. § (1) bekezdésében és a 113. § (1) bekezdésében
foglalt hirdetmény közzététele nélkül induló eljárásoktól eltekintve – a
közbeszerzési eljárásban való részvételt köteles ajánlati biztosíték adásához
kötni, amelyet az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az
ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt módon
és mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek
ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére
bocsátotta.

(7)

A kozbeszerzesi eljaras lebonyolítasaba a Kepviselo-testulet jovahagyasa eseten,
reszben vagy egeszben megbízasi jogviszony kereteben, megfelelo szakmai
ismeretekkel rendelkezo szemely vagy szervezet bevonhato. Feladatait es
felelosseget a megbízasi szerzodesben reszletesen rogzíteni kell. A részben vagy
egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás
esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az
önkormányzat köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
9. §

(1)

A felhívas kozzetetele celjabol, a Kozbeszerzesi Ertesíto Szerkesztobizottsaga
(tovabbiakban: szerkesztőbizottság) reszere elektronikus uton torteno
megkuldeseert a kozbeszerzesek koordinalasaval megbízott ugyintezo felel. A
Kbt. 113. § (1) bekezdese szerinti eljarasok eseteben a megindítandó eljárásról
szóló összefoglaló tájékoztatást Közbeszerzési Hatóság részére történő
megküldéséért szintén a kozbeszerzesek koordinalasaval megbízott ugyintezo
felel.

(2)

Az ajanlattetel szakaszaban az eljárás lefolytatásával kapcsolatosan az
ajanlattevok altal kert kiegeszíto tajekoztatast a Közbeszerzési Bírálóbizottság
adja meg a Kbt. szabalyai szerint.

(3)

Az ajanlattetel szakaszaban a beszerzés tárgyával kapcsolatosan az ajanlattevok
altal kert kiegeszíto tajekoztatast a Polgarmesteri Hivatal megfelelo szakmai
kepzettseggel rendelkezo ugyintezoje vagy a bíralobizottsag adja meg a Kbt.
szabalyai szerint.

(4)

A felhívas illetve a dokumentacio modosítasarol, az ajanlatteteli hatarido
meghosszabbítasarol, a felhívas visszavonasarol a Kbt. szabalyai szerint, a
bíralobizottsag javaslata alapjan a polgarmester dont. A modosítashoz,
visszavonashoz kapcsolodo, Kbt. szerinti tajekoztatasi, hirdetmeny-kozzeteteli
kotelezettseg teljesíteseert a kozbeszerzesek koordinalasaval megbízott
ugyintezo felel.
10. §

(1)

A nem elektronikusan benyújtott ajánlatot egy eredeti példányban, írásban, lezárt
borítékban kell leadni abban az esetben is, ha azt az ajánlattevő személyesen
nyújtja be.

(2)

Az ajánlattevő részére – amennyiben ajánlatát személyesen nyújtja be – az ajánlat
átvételéről elismervényt kell adni. Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell
az átvétel időpontját, az átvevő nevét és kézjegyét, valamint annak elismerését,
hogy az ajánlat benyújtása lezárt, sértetlen borítékban történt.

(3)

A beérkezett ajánlat borítékján fel kell tüntetni a beérkezés időpontját továbbá
rögzíteni kell, hogy a boríték sértetlenül érkezett-e, valamint fel kell jegyezni az
ajánlat sorszámát.

(4)

Az ajanlatok bontasig torteno orzeserol a kozbeszerzesek koordinalasaval
megbízott ugyintezo gondoskodik.
11. §

(1)

Az ajánlattételi határidőn túl beérkezett ajánlatok érvénytelenek, a további
eljárásban nem vehetnek részt. A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról
szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett –
ajánlattevőnek megküldeni.

(2)

Az ajanlatok felbontasat a bíralobizottsag legalabb 2 tagja vegzi. Amennyiben az
eljarast megbízott külsős közbeszerzési szakértő vagy szervezet bonyolítja le, ugy
az ajanlatok felbontasat ezen szakember vagy szervezet kepviseloje es a
bíralobizottsag 1 tagja vegzi.

(3)

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell
készítenie. A jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül kell megküldeni
az összes ajánlattevőnek. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető
a rendelkezésére álló fedezet összege is.
12. §

(1)

A beérkezett ajánlatok bírálatának és értékelésének szakmai előkészítése a
Közbeszerzési Bírálóbizottság feladata, aki a szakmai előkészítéshez külsős
szakértőt is igénybe vehet.

(2)

A Közbeszerzési Bírálóbizottság – adott esetben a megbízott külsős közbeszerzési
szakértő segítségével - a beérkezett ajánlatokat elbírálja, amely bírálat
valamennyi ajánlattevő tekintetében tartalmazza különösen
a) annak megállapítását, hogy:
 az ajánlat megfelel-e a felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek
 az ajánlat megfelelő (értékelhető) vagy érvénytelen
 az ajánlattevőt ki kell-e zárni az eljárásból
b) az ajánlatkérő által kért egyéb szakvéleményt.

(3)

A szakvélemény elkészítését követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság írásban
állást foglal arról, hogy a felhívásban megfogalmazott értékelési szempontot
figyelembe véve a beérkezett ajánlatok értékelési sorrendje hogyan alakult és az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt
igazolások benyújtására.

(4)

Az igazolások benyújtását követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság a soron
következő ülésén az igazolásokat megvizsgálja (ha szükséges, hiánypótlással vagy
felvilágosítás kéréssel él). Amennyiben az igazolások megfelelőek, a

Közbeszerzési Bírálóbizottság megteszi az eljárás eredményére és nyertesére
vonatkozó döntési javaslatát. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak
olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági
követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok
tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.
(5)

A közbeszerzési eljárás teljes körű adminisztrációjának elvégzéséért a
Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke – illetve adott esetben a megbízott külsős
közbeszerzési szakértő felel. Az eljárási eseményekre az Önkormányzat
polgármesteri hivatalának kijelölt helységeiben vagy a megbízott külsős
közbeszerzési szakértő székhelyén kerül sor.
13. §

(1)

Az eljaras eredmenyerol vagy eredmenytelensegerol, tovabba a szerzodes
modosítasarol szolo tajekoztato(k) elkeszítese es Kbt. szerinti kozzetetele a
kozbeszerzesek koordinalasaval megbízott ugyintezo, adott esetben a megbízott
külsős közbeszerzési szakértő feladata.

(2)

A szerzodes megkoteset a Közbeszerzési Bírálóbizottság vagy a kozbeszerzesek
koordinalasaval megbízott ugyintezo keszíti elo.

(3)

A szerzodes Kbt. 141. § szerinti modosítasarol, valamint a Kbt. 143. § szerinti
megszunteteserol a kepviselo-testulet dont.

(4)

Eredmenytelen eljaras eseten uj eljaras indítasarol
Bírálóbizottság javaslata alapjan a kepviselo-testulet dont.

a

Közbeszerzési

III. fejezet
A BELSŐ ELLENŐRZÉS, FELELŐSSÉG RENDJE
14.§
(1)

A kozbeszerzesekkel kapcsolatos feladatok, kotelezettsegek es eloírasok
betartasanak es vegrehajtasanak ellenorzeseert az onkormanyzat belso ellenori
feladattal megbízott szemelye felel.

(2)

A kozbeszerzesekkel kapcsolatos ellenorzesi feladatai az alabbiakra terjednek ki:
a) a Kbt-ben eloírt szabalyozasi, tervezesi, adatszolgaltatasi kotelezettsegek
teljesítesenek ellenorzese;
b) a kozbeszerzesi eljarasokkal kapcsolatos dokumentalasi kotelezettsegek es a
jelen szabalyzatban meghatarozottak betartasanak ellenorzese;
c) a kozbeszerzesi eljaras torvenyessegi es szabalyszerusegi ellenorzese.

(3)

Sulyos szabalytalansag (hianyossag, jogsertes, mulasztas) eszlelese, feltarasa
eseten koteles haladektalanul, írasban, egyidejuleg tajekoztatni a polgarmestert
es a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnoket.
IV. fejezet
AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS
15. §

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. §-a
alapján ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni.
Az eves statisztikai osszegezest a kozbeszerzesek koordinalasaval megbízott ugyintezo
keszíti el es a polgarmester jovahagyasa utan megkuldi a Kozbeszerzesi Hatosa g reszere
legkesobb a targyevet koveto ev majus 31. napjaig.
V. fejezet
A DOKUMENTÁLÁS RENDJE
16. §
(1)

Minden közbeszerzési, illetve beszerzési eljárást – annak előkészítésétől az
eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig – írásban kell dokumentálni.

(2)

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás
lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őriznie
az Önkormányzatnak. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás
indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni.
VI. fejezet
A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROKAT EL NEM ÉRŐ ÉS AZ ÚGYNEVEZETT „IN
HOUSE” BESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
17. §

(1)

Az 500.000,- Ft ertekhatart meghalado, de a kozbeszerzesi ertekhatarokat el nem
ero beszerzesek eseten legalabb harom arajanlatot kell bekerni, kiveve az
azonnali beavatkozast igenylo beszerzeseket abban az esetben, ha kozvetlen
eletveszely, mukodeskeptelenseg elharítasarol van szo.

(2)

A beszerzesi eljarasok elokeszíteset es lebonyolítasat a Polgarmesteri Hivatal
Telepulesfejlesztesi es Üzemeltetesi csoportja vegzi.

(3)

Az 1,0 millio Ft ertekhatart el nem ero beszerzesekrol a polgarmester dont, 1,03,0 millio Ft ertekhatar kozotti beszerzesekrol a Penzugyi es Gazdasagfejlesztesi
Bizottsag elozetes jovahagyasa utan a polgarmester dont.

(4)

A Kbt. 9. § (1) bekezdes h) pontja szerinti, ugynevezett „in house” beszerzesekrol
– amelyek a Kbt. hatalya aloli kivetelt kepeznek - a Telepulesfejlesztesi es
Üzemeltetesi Bizottsag dont.
VII. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. §

(1)

E határozat (Közbeszerzési Szabályzat) a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett közbeszerzési
ill. beszerzési eljárásokra kell alkalmazni. A jelen szabalyzatban nem szabalyozott
kerdesekben a Kbt. es a kapcsolodo jogszabalyok rendelkezeseit kell alkalmazni.

Algyő, 2017. március 23.

Molnár Áron
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

ZÁRADÉK
A Közbeszerzési Szabályzatot a Képviselő-testület 72/2017. (III.23.) Kt. számú
határozatával jóváhagyta.
Az előző, 2015. december 17-től hatályos közbeszerzési szabályzat e szabályzat hatályba
lépése napján hatályát veszti.
Algyő, 2017. március 23.

Molnár Áron
polgármester

Dr. Varga Ildikó
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
73/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
2017. évi közbeszerzési terv
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „2017. évi közbeszerzési terv” tárgyban készült
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 2017. évi
közbeszerzési tervet.

2.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról.

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
74/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Park Kft 2017. március 30. napján tartandó taggyűlésén
hozandó döntéshez felhatalmazás
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Algyő Park Kft 2017. március 30. napján tartandó
taggyűlésén hozandó döntéshez felhatalmazás” tárgyban készült előterjesztését és a
következő határozatot hozta:
1) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő
Park Kft 2017. március 30. napján tartandó taggyűlésén az 1. napirendi pontban az
alábbi álláspontot képviselje:
tartózkodás
2) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő
Park Kft 2017. március 30. napján tartandó taggyűlésén a 2. napirendi pontban az
alábbi álláspontot képviselje:
nem
3) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő
Park Kft 2017. március 30. napján tartandó taggyűlésén a 3. napirendi pontban az
alábbi álláspontot képviselje:
nem
4) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Algyő
Park Kft 2017. március 30. napján tartandó taggyűlésén a 4. napirendi pontban az
alábbi álláspontot képviselje:
tartózkodás

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
75/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend módosítás
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Gyevitur
Algyői Vendégház és Turisztikai Nkft. ügyvezető megbízása” tárgyú napirendhez
érkezett pályázók jelenlétére tekintettel módosítja az elfogadott napirend sorrendjét és
zárt ülésben, az érintett napirend megtárgyalásával folytatja ülését.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
77/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Felfüggesztett napirend továbbtárgyalása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy folytatja a
korábban felfüggesztett „A Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013.
(XII.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” c. előterjesztés megtárgyalását.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyvéből
78/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Rendezési terv módosítás 2017. II.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén megtárgyalta
Molnár Áron polgármester „Rendezési terv módosítás 2017. II.” tárgyú előterjesztését és az
alábbi döntést hozza:
1. Algyő Képviselő-testülete felhatalmazza Molnár Áron polgármestert, a rendezési terv
módosításához szükséges szakági munkarészek elvégzésére vonatkozó szerződés aláírására
az Újlépték Bt-vel - az ajánlatban megadott ütemterv szerint - 1.280.000,- Ft + 27 % ÁFA
értékben a költségvetés Beruházás előkészítési alapja terhére.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 48/2017. (II.28.) Kt. határozat 1. pontjának módosítását
az alábbiak szerint:
„(1) A Képviselő-testület támogatja a rendezési terv módosítását az alábbi pontok
tekintetében:
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

A DNy-i lakóparkban kialakított két telek (1785/75 és 1861 hrsz.) esetében szabadon
álló beépítés lehetővé tétele.
A DNy-i lakópark területén 8 db (510 - 535 m2-es) építési telek (1839-1846 hrsz.)
területének (összesen 4.180 m2) átminősítése „Ki” különleges intézményi területté.
Algyő teljes területének átsorolása „Lk” (kisvárosi lakóterület) területté a 40%-os
beépíthetőség érdekében azzal, hogy a Képviselő-testület felkéri Balogh Tünde
településtervezőt, hogy tegyen javaslatot azon területekre, amelyek átsorolása
építészetileg nem javasolt.
47-es számú főközlekedési út melletti erdősávban a 01736/62 hrsz.-ú „Gksz” besorolású
terület átminősítése gazdasági erdővé és a 01736/61 hrsz-ú „Gksz” besorolású terület
átminősítése „Ki” Különleges intézményi területté, a beékelődő erdőrésszel együtt, a
határozat mellékletét képező ábra szerint.
A 1771/49 hrsz.-ú „Z” Zöldterület (betonozott focipálya és gördeszka pálya) besorolású
terület átminősítése „Ki” Különleges intézményi területté.
Az Algyő 01747/9 helyrajzi számú terület visszaminősítése „Gipe” területté.
A Pillér Takarékszövetkezet tulajdonában lévő 802 hrsz-ú terület átminősítése „Vt”
településközpont vegyes területté a piacfejlesztés érdekében.”

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

78/2017. (III.23.) Kt. határozat melléklete

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
79/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Településképi Arculati Kézikönyv készítése
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Településképi Arculati Kézikönyv készítése” tárgyban
készült előterjesztését és a következő határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv
elkészítésével Talmácsi István főépítészt kívánja megbízni.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez szükséges, Talmácsi István
főépítésszel megkötésre kerülő vállalkozási szerződés aláírására.
3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megkötésre kerülő
vállalkozási szerződés fedezetét, legfeljebb bruttó 1.000.000,- Ft-ot a költségvetés
Beruházás előkészítési alapja terhére biztosítsa.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
80/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató a 2017. évi tavaszi algyői Egészséghetekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin AESZI intézményvezető „Tájékoztató a 2017. évi
tavaszi algyői Egészséghetekről” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. évi tavaszi algyői Egészséghetekről
készített tájékoztatót elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az egészséghetek programja
az előterjesztés szerinti tartalommal valósuljon meg.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Jankovicsné Veres Katalin AESZI intézményvezető
4. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
81/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Polgármesteri Alap 2016. évi felhasználása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 2017. március 23. napján tartott
ülésén megtárgyalta a Polgármester „Polgármesteri Alap 2016. évi felhasználása” tárgyú
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
veszi.

Algyő Nagyközség Képviselő–testülete az előterjesztésben foglaltakat tudomásul

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

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
82/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Nkft., komplex kezelés bevezetése a Borbála Gyógyfürdőben
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján megtartott rendes
ülésén megtárgyalta a Gyevitur NKft, „Gyevitur Nkft, komplex kezelés bevezetése a
Borbála Gyógyfürdőben” tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja, tudomásul veszi a Gyevitur Nkft. előterjesztését a Gyevitur Nkft., komplex
kezelés bevezetése a Borbála Gyógyfürdőben témakörben.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Szűcs Szabolcs 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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
83/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot
hozta:
1.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt az Óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozása (Sportfejlesztés) – ezen belül a gördeszka pálya újraaszfaltozása, a
kézilabda pálya akril, rugalmas anyaggal történő befedése – pályázati alcél
benyújtásához szükséges előkészítési munkákkal, intézkedésekkel kapcsolatosan.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a
sportreferens, valamint a Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság bevonásával
a határozat 1. pontja alapján a munkálatok elvégzésére- kivitelezésére dolgozza ki a
műszaki tartalmat, illetve a költségvetést és azt legkésőbb a következő soros áprilisi
Képviselő-testületi ülésig terjessze be.

3.

A Képviselő-testület felkéri a Településfejlesztési és Üzemeltetési csoportot, hogy a
fenti tárgyú előterjesztés a költségvetés ismeretében, melyben már kimutatásra
kerül a saját forrás összegszerű megjelölése, kerüljön vissza a Képviselő-testület elé
újbóli megtárgyalásra legkésőbb a következő soros áprilisi Képviselő-testületi
üléséig a döntés meghozatala és a pályázat határidőben való benyújtása érdekében.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
84/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
„Fókuszban
az
önkormányzati
tagsággal
rendelkező
közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek
támogatása” című pályázat
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján megtartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező
közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása” című
pályázat tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete tudomásul veszi a „Fókuszban az
önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális
szövetkezetek támogatása” c pályázatra vonatkozó tájékoztatást.

2.

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott programra jelenleg nem kíván
pályázatot benyújtani, azonban felkéri a hivatalt, hogy a későbbiekben kiírásra
kerülő pályázatokról is tájékoztassa a Képviselő-testületet.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
85/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Piacfejlesztés Algyő településen
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Piacfejlesztés Algyő településen” tárgyban készült
előterjesztését és a következő határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére –
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése 1. célterület vonatkozásában a pályázat benyújtásához és
végrehajtásához szükséges szerződések, adatlapok és dokumentumok aláírásával,
nyilatkozatok megtételével.

2.

A fejlesztés megnevezése: Piacfejlesztés Algyő településen

3.

A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 802 hrsz

4.

Amennyiben a pályázat benyújtásához szükséges egyéb előkészítési költség merül
fel (pl. tervezési költség, stb.) azzal a Képviselő-testület egyetért, és ebben az
esetben felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges önerő mértékét az Önkormányzat
aktuális évi költségvetésébe építse be a Pályázat saját erő alap terhére.

5.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályázati forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a
költségvetésben elkülöníti a Pályázat saját erő alap terhére.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
86/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
EFOP-4.1.7-16 és EFOP-4.1.8-16 pályázatok benyújtásához szükséges
tervezési költségek biztosítása I.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta Bene Zoltán „EFOP-4.1.7-16 és EFOP-4.1.8-16 pályázatok benyújtásához
szükséges tervezési költségek biztosítása” tárgyú előterjesztését és a következő
határozatot hozta:
1.
Algyő Képviselő-testülete megtárgyalta az „EFOP-4.1.7-16 és EFOP-4.1.8-16 pályázatok
benyújtásához szükséges tervezési költségek biztosítása” tárgyú előterjesztést, az abban
foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a megvalósítani kívánt EFOP-4.1.7-16 A közösségi
művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
pályázatot, támogatja, és annak benyújtásához hozzájárul.
2.
A) Az Algyői Faluház és Könyvtár költségvetésében az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázathoz
szükséges 1.600.000 Ft-ot biztosítja a költségvetés Pályázatok saját erő alapja terhére azzal,
hogy a tervdokumentációk elkészítésével az intézmény a Projekt Lénia Bt-t bízza meg.
B) Az Algyői Faluház és Könyvtár költségvetésében az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázathoz
szükséges 2.286.000 Ft-ot biztosítja a költségvetés Pályázatok saját erő alapja terhére azzal,
hogy a tervdokumentációk elkészítésével az intézmény a Pap Ádám Kft-t bízza meg.
C) Az Algyői Faluház és Könyvtár költségvetésében az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázathoz
szükséges 2.222.500 Ft-ot biztosítja a költségvetés Pályázatok saját erő alapja terhére azzal,
hogy a tervdokumentációk elkészítésével az intézmény a Fontos Mérnök Stúdió Kft-t bízza meg.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Bene Zoltán, Algyői Faluház és Könyvtár igazgató
6. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
87/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
EFOP-4.1.7-16 és EFOP-4.1.8-16 pályázatok benyújtásához szükséges
tervezési költségek biztosítása II.
HATÁROZAT
Algyo Nagykozseg Kepviselo-testulete 2017. marcius 23. napjan tartott ulesen
megtargyalta Bene Zoltan „EFOP-4.1.7-16 es EFOP-4.1.8-16 palyazatok benyujtasahoz
szukseges tervezesi koltsegek biztosítasa” tárgyú előterjesztését és a következő
határozatot hozta:
1.
Algyő Képviselő-testülete megtárgyalta az „EFOP-4.1.7-16 es EFOP-4.1.8-16 palyazatok
benyujtasahoz szukseges tervezesi koltsegek biztosítasa” tárgyú előterjesztést, az abban
foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a megvalósítani kívánt EFOP-4.1.8-16 A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázatot, támogatja, és annak
benyújtásához hozzájárul.
2.
A) Az Algyoi Faluhaz es Konyvtar koltsegveteseben EFOP-4.1.8-16 A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései palyazathoz szukseges 420.000
Ft-ot biztosítja a költségvetés Pályázatok saját erő alapja terhére azzal, hogy a
tervdokumentaciok elkeszítesevel az intezmeny a Projekt Lenia Bt-t bízza meg.
B) Az Algyoi Faluhaz es Konyvtar koltsegveteseben az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései palyazathoz szukseges 571.500
Ft-ot biztosítja a költségvetés Pályázatok saját erő alapja terhére azzal, hogy a
tervdokumentaciok elkeszítesevel az intezmeny a Pap Adam Kft-t bízza meg.
C) Az Algyoi Faluhaz es Konyvtar koltsegveteseben az EFOP-4.1.8-16 A könyvtári
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései palyazathoz szukseges 736.600
Ft-ot biztosítja a költségvetés Pályázatok saját erő alapja terhére azzal, hogy a
tervdokumentaciok elkeszítesevel az intezmeny a Fontos Mernok Studio Kft-t bízza meg.
A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Bene Zoltán, Algyői Faluház és Könyvtár igazgató
6. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester
A kivonat hiteléül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
88/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Dél-Tisza völgy
megállapodás

turizmusának

fejlesztésére

együttműködési

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Dél-Tisza völgy turizmusának fejlesztésére
együttműködési megállapodás” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Dél- Tisza-völgy vízi turizmusának
fejlesztésére vonatkozó együttműködési megállapodásban megfogalmazott célokkal,
és kinyilvánítja cselekvő szándékát a megjelölt célok megvalósítására.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező
együttműködési megállapodás aláírására.

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

88/2017. (III.23.) Kt. határozat melléklete

Dél-Tisza-völgy vízi turizmusának fejlesztésére
együttműködési megállapodás
amely létrejött
 Csongrád képviseli:
Bedő Tamás polgármester
 Algyő képviseli:
Molnár Áron polgármester
 EDF DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesület képviseli: Petrovics Kálmán elnök
 FOKA ÖKO-Kikötő Szeged képviseli:
Csányi Sándor tulajdonos
 Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület
(továbbiakban: ALTE) képviseli:
Dr. Füzesy István elnök
 Magyarkanizsa képviseli:
Fejsztámer Róbert polgármester
 Martonos képviseli:
Horváth Gergely polgármester
 Óbecse képviseli:
Dragan Tosic polgármester
továbbiakban Felek között.
Preambulum:
A Tisza hazánk második legnagyobb folyója a Kárpát-medence keleti felét magában
foglaló Tisza-völgyben helyezkedik el, hazai záró szakasza a Dél-Tisza-völgy Tiszajenőtől
a határig terjed. A magyarországi folyószakasz és a Dél-Alföld természetes földrajzi
egységet képez a magyar-szerb határ túloldalán fekvő Vajdaság folyószakaszával,
területével. Az Alföld ökológiai rendszerében a Tisza és a Maros folyók és hullámterei
központi szerepet töltenek be.
Az elmúlt években több beruházás, program valósult meg, amelyek célja, hogy a Délalföldi térségben fellendüljön a „vízi élet” és a vízi turizmus, a különböző szolgáltatások,
programok segítségével egyre több helyi lakos és idelátogató turista megismerhesse és
élvezhesse a mellettünk „élő” folyók természeti értékeit. Ez által tovább nőhet a térség
látogatottsága, ill. a folyók és környezetük népszerűsége. Ezen folyamatban jelentős
szerep hárul a határ menti, határon átnyúló gazdasági, turisztikai, társadalmi
együttműködésekre.
A fejlesztési célok megvalósulása érdekében szükségesek országos és területi szinten
meghirdetett programok, együttműködések, nemzetközi összefogás. Az együttműködés
alapjául szolgál a Területi Önkormányzatok Határon Túli Regionális Összefogása a Tisza
Vízgyűjtő területén című együttműködési megállapodásban foglaltak, valamint a
Bejárható Magyarország Programban meghatározott célok és intézkedések. További
potenciális együttműködő partnerként ezek megvalósításban szerepet vállaló egyéb
szakmai és társadalmi szervezetekkel kezdeményezhető kapcsolatfelvétel.
Az együttműködés célja:
A Felek célja az Európai Ünió elvárásaival összhangban együttműködés megteremtése, a
közös gondolkodás, a hálózat működésében érintett területek egyensúlyba hozása,
főként a turizmus, környezetvédelem, hagyományőrzés témakörökben. Ezen irányokba
intézkedések kezdeményezése, és ezek megvalósítása nemzetközi szintű összefogás
révén. Az együttműködés keretet biztosít a térség önkormányzatai, civil szervezetei napi
szintű gazdasági, szakmai együttműködéséhez.
További cél a Duna Stratégiához kapcsolódás lehetőségének megteremtése, a határon
átnyúló pályázatok, folyamatok, megvalósításának előkészítése, támogatása, ennek

érdekében hazai és nemzetközi összefogás megvalósítása. Az együttműködésben
résztvevő szervezetek közti szinergiák erősítése.
Az együttműködés iránya:
 A térség gazdasági, turisztikai felzárkóztatásának előmozdítása érdekében vonzó
üzleti környezet és jó példák meghatározása, kivitelezése.
 A gazdasági, társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében belföldi és határon átnyúló
együttműködések támogatása, ebben partneri szinten számba vehető szervezetek
irányába kapcsolatépítés.
 Környezeti terhek csökkentése érdekében ökológiai, természetvédelmi oktatás,
programok, intézkedések tervezése, kivitelezése.
 Széleskörű gyakorlati és koncepcionális szakmai együttműködés megvalósítása,
ezek érdekében együttműködések kezdeményezése.
 Vízi-, falusi-, horgász-, gasztro- és aktív turizmus fejlesztése, ennek érdekében
egyedi és összehangolt kínálat kialakítása.
 A térség témában illetékes hatóságai, üzleti-, és civil szervezetei közötti kapcsolat
elmélyítése, a Tisza menti települések összefogásának erősítése.
 Turisztikai célú hajózás, valamint parti infrastruktúra kiépítése, kialakítása,
fejlesztése, üzemeltetése.
 Szálláshelyek, vendéglátó egységek együttműködésének támogatása.
 Természeti örökség védelme, ökoturisztikai fejlesztések.
 Tematikus utak kiépítése.
Az együttműködés időbeli hatálya:
A Felek az együttműködést határozatlan időre kötik. Az bármely fél részéről írásbeli
előterjesztés alapján bármikor egyoldalúan megszüntethető, az esetleges anyagi vagy
egyéb kötelezettségek teljesítését követően.
Csatlakozás az együttműködéshez:
Az együttműködéshez jogi, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek,
intézmények csatlakozhatnak, akik írásban kérik felvételüket, és elfogadják az
együttműködés céljait, elveit, illetve később hozott határozatait.
A tagfelvételhez a tagság 2/3-os többségi szavazata szükséges.
Működési szabályok:
Az együttműködés során a tagok egyenlő jogokkal és kötelezettséggel bírnak. Minden
tag egy szavazattal rendelkezik. A döntéseket, határozatokat nyílt, a jelen lévők egyszerű
többségi szavazatával hozzák meg. A határozatképességhez a tagság 50 % os részvétele
szükséges.
Az egyes tagok képviseletükkel írásban megbízhatják más teljes jogú tagtársukat.
Témakörök ismeretében véleményüket, szavazatukat előzetesen írásban leadhatják,
ekkor jelenlétük nem kötelező, a határozatképességbe beleszámítanak, illetve
szavazatuk érvényes.
A Felek képviselete:
További döntésig a felek képviseletét Algyő Nagyközség, a koordinátori feladatokat Dr.
Füzesy István ALTE elnök látja el.

Egyebek:
A Felek szükség szerint, de évente legalább egyszer egyeztetnek. Az együttműködő Felek
bármely tagja kérheti a tagság összehívását, indítványozhatja témakör megtárgyalását. A
Felek az együttműködési megállapodás alapján meghatározzák a rövid, közép és
hosszútávú terveket, kidolgozzák, és meghatározzák a célszerű intézkedési,
tevékenységi vonalat.
Szükséges szinten kidolgozzák a szervezeti és működési szabályzatot.
Az együttműködési megállapodás anyagi kötelezettséget nem keletkeztet. Anyagi
kötelezettséget követelő tervek esetén külön megállapodásban rögzítik az anyagi és
egyéb irányú felelősségvállalás nagyságát, formáját.
Algyő, 2017. április 23.

Bedő Tamás
polgármester

Molnár Áron
polgármester

Petrovics Kálmán
EDF DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesület
elnök

Csányi Sándor
FOKA ÖKO - Kikötő Szeged

Dr. Füzesy István
ALTE elnök

Fejsztámer Róbert
polgármester

Horváth Gergely
polgármester

Dragan Tosic
polgármester

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
89/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az intézményeken elhelyezett napelemes rendszerek
2016. évi teljesítményéről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Polgármester „Tájékoztató az intézményeken elhelyezett napelemes
rendszerek 2016. évi teljesítményéről” tárgyban készült előterjesztését és a következő
határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
90/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Bóbita Bölcsőde 2017. évi nyári nyitva tartása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Jegyző „Bóbita Bölcsőde 2017. évi nyári nyitva tartása” tárgyban készült
előterjesztését és a következő határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az algyői Bóbita Bölcsőde 2017.
évi nyári nyitvatartási rendjét azzal, hogy a bölcsőde 2017. július 31. és augusztus 11.
között zárva tart.

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
91/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Délvidéki Lövészakadémia
használatára

kérelme

régi

iskola

helyiségei

HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a „Délvidéki Lövészakadémia kérelme régi iskola helyiségei használatára”
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bérbe adja 2017. április 1. napjától
kezdődően, bérleti díj megfizetése nélkül 2017. december 31. napjáig tartó
határozott időtartamra, 20.000,- Ft/év közüzemi díj hozzájárulás mellett az
előterjesztésben megjelölt „Fehér Iskola” épületében található volt étkező – tálaló –
kamra helyiségeket a „Délvidéki Lövészakadémia Szeged” egyesület részére.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban
foglaltak alapján írja alá a bérleti szerződést.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Délvidéki lövészakadémia Szeged – Andrássy Árpád elnök
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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
92/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Lehet Könnyebben Egyesület kérelme régi iskola tanterme bérleti
idejének meghosszabbítása iránt
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta a „Lehet Könnyebben Egyesület kérelme régi iskola tanterme bérleti
idejének meghosszabbítása iránt” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. november 22. napján kelt, a „Lehet
Könnyebben Egyesülettel” megkötött, az előterjesztés mellékletét képező bérleti
szerződést módosítja azzal, hogy a szerződésben meghatározott helyiség bérleti
idejét bérleti díj megfizetése nélkül 2017. december 31. napjáig tartó határozott
időtartamra hosszabbítja meg, 13.500.- Ft-os közüzemi díj hozzájárulás megfizetése
mellett.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozati javaslatban
foglaltak alapján írja alá a bérleti szerződés módosítását.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Lehet Könnyebben Egyesület - Landler Ibolya elnök
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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
93/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Az Algyői Faluház továbbképzési terve 2017-2018.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető „Az Algyői Faluház továbbképzési terve
2017-2018.” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a továbbképzési tervet elfogadja.

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
94/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott
ülésén megtárgyalta a Jegyző „Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi
belső ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről” tárgyú előterjesztését és a
következő határozatot hozta:
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a tájékoztatóban leírt megállapításokat
elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az áprilisi soros Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottsági ülésre készítsen tájékoztatót a bizottság számára
az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozóan. A bizottság kéri a Jegyző
véleményét arra vonatkozóan, hogy szükségesnek látja-e a belső ellenőrzést
kistérségi feladatként megtartani vagy az önkormányzat, illetve a Pénzügyi és
Gazdaságfejlesztési Bizottság vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy főállásban,
vagy egyéb külsős megbízás alapján foglalkoztasson-e új kontrollert.

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 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
95/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkatervének
módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megtárgyalta az Alpolgármester „Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. I. félévi
munkatervének módosítása” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. áprilisi rendes
ülés időpontja 2017. április 27. 9 óra legyen.

A határozatról értesül:
1. Molnár Áron polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester
4. Intézményvezetők
5. Hivatal csoportvezetői
6. Gazdasági társaságok ügyvezetői
7. Irattár

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
96/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
megvitatta Angyal Zsolt aljegyző előterjesztését a Képviselő-testület határozatainak
végrehajtásáról és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Képviselő-testület
határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést.
2. A Képviselő-testület kéri, hogy a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság számára
kerüljenek megküldésre Algyő Nagyközség Önkormányzat és az Algyői
Polgármesteri Hivatal 2016. évről áthúzódó és 2017. évi szerződései, megbízásai.

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

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

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. március 23. napján tartott soros nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből
97/2017. (III.23.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. március 23. napján tartott ülésén
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.

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

