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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
20/2014. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. október 20-án megtartott Képviselő-testület nyilvános alakuló üléséről.
Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Varga Csaba,
Nagy Jenő, Dr. Antalics Zsolt képviselők.
Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző, Krizsanyik László HVB elnök.
Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István
Agócs Gábor polgármester üdvözli az alakuló ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő
képviselő testületi tag közül, mind az 5 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:
N A P I R E N D:

1./ Helyi Választási bizottság tájékoztatója a választásról, a választás
eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Krizsanyik László HVB elnök
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
3./ A polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Krizsanyik László HVB elnök
4./ Polgármesteri program ismertetése.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
5./ Alpolgármester választása, eskütétele.
(titkos szavazással, minősített többséggel).
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
6./ A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Előterjesztő: Alpolgármester
7./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
8./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
9./ Az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság megválasztása.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
10./ Egyebek.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
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1. Helyi Választási bizottság tájékoztatója a választásról, a választás eredményének
ismertetése, megbízólevelek átadása.

Előterjesztő: Krizsanyik László HVB elnök
Agócs Gábor polgármester felkéri Krizsanyik Lászlót, a Helyi Választási Bizottság Elnökét a
tájékoztató megtartására.
Krizsanyik László Helyi Választási Bizottság Elnöke ismerteti a 2014. október 12-i
önkormányzati képviselők, polgármester választásának eredményét.
(A tájékoztató a jkv. melléklete)
A Helyi Választási Bizottság Elnöke átadja a képviselőknek és a polgármesternek a
megbízólevelet.
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele.

Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor Polgármester felkéri Krizsanyik Lászlót, a Helyi Választási
Bizottság Elnökét, hogy vegye az esküt a képviselő-testület tagjaitól.
Krizsanyik László, a Helyi Választási Bizottság Elnöke felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy
tegyék le az esküt, az eskü szövegét mondják utána:
„Én, képviselő neve becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Galgaguta fejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A képviselő-testület tagjai az esküt letették.
(az esküokmány a jkv. melléklete)
3. A polgármester eskütétele.

Előterjesztő: Krizsanyik László HVB elnök
Napirend keretén belül Krizsanyik László, a Helyi Választási Bizottság Elnöke felkéri a
polgármestert, hogy tegye le az esküt, az eskü szövegét mondja utána:
„Én, a polgármester neve becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Galgaguta fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester az esküt letette.
(az esküokmány a jkv. melléklete)
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4. A polgármesteri program ismertetése.

Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor Polgármester ismerteti a képviselő testülettel a főbb
elképzeléseit.
Agócs Gábor Polgármester kéri a képviselőket, gondolkodjanak, hogy az általa elmondottakat
mivel lehetne, vagy kell kiegészíteni. Kéri döntsenek a tájékoztatójáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Agócs Gábor Polgármester
tájékoztatóját 5 igen szavazattal tudomásul vette.
5. Alpolgármester választása, eskütétele.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester Nagy Jenő képviselőt javasolja
alpolgármesternek és kéri a testület tagjait, hogy javaslatát támogassák.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Nagy Jenő képviselő kijelenti, hogy elfogadja a jelölést.
Nagy Jenő képviselő kijelenti, hogy a napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kéri.
Nagy Jenő alpolgármester jelölt bejelenti érintettségét.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek Nagy Jenő képviselő érintettségének bejelentéséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2014.(X.20.) határozata
Nagy Jenő képviselő érintettségéről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Jenő képviselőt érintettsége
miatt nem zárja ki az alpolgármester megválasztásának szavazásából.
Agócs Gábor polgármester felkéri a képviselőket, hogy alakítsanak szavazatszámláló bizottságot
a titkos szavazás lebonyolítására. Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy Nagy Jenő
képviselő érintettsége miatt a fennmarad 3 fő képviselő legyen a bizottság tagja és azon belül
elnöknek javasolja Orgoványi László képviselőt.
Orgoványi László, mint a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját,
megkéri a képviselőket, hogy az elmondottak szerint adják le szavazataikat.
A titkos szavazás megtörténte után ismerteti a választás eredményét. Elmondja, hogy öt
képviselő szavazott. Nagy Jenő alpolgármester jelölt két szavazatot kapott, érvénytelen szavazat
nem volt.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az alakuló jkv. melléklete.
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Orgoványi László, mint a szavazatszámláló bizottság elnöke megállapítja, hogy a minősített
többséghez szükséges szavazatot Nagy Jenő alpolgármester jelölt nem kapta meg, így az
alpolgármesteri tisztséget nem töltheti be.
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester Antalics Zsolt képviselőt javasolja
alpolgármesternek és kéri a testület tagjait, hogy javaslatát támogassák.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Antalics Zsolt képviselő kijelenti, hogy nem fogadja el a jelölést.
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester Orgoványi László képviselőt javasolja
alpolgármesternek és kéri a testület tagjait, hogy javaslatát támogassák.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László képviselő kijelenti, hogy elfogadja a jelölést.
Orgoványi László képviselő kijelenti, hogy a napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kéri.
Orgoványi László alpolgármester jelölt bejelenti érintettségét.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek Orgoványi László képviselő érintettségének
bejelentéséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2014.(X.20.) határozata
Orgoványi László képviselő érintettségéről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orgoványi László képviselőt
érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármester megválasztásának szavazásából.
Agócs Gábor Polgármester felkéri a képviselőket, hogy alakítsanak szavazatszámláló bizottságot
a titkos szavazás lebonyolítására. Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy Orgoványi László
képviselő érintettsége miatt a fennmarad 3 fő képviselő legyen a bizottság tagja és azon belül
elnöknek javasolja Dr. Antalics Zsolt képviselőt.
Dr. Antalics Zsolt, mint a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás módját,
megkéri a képviselőket, hogy az elmondottak szerint adják le szavazataikat.
A titkos szavazás megtörténte után ismerteti a választás eredményét. Elmondja, hogy öt
képviselő szavazott. Dr. Antalics Zsolt alpolgármester jelölt négy szavazatot kapott, érvénytelen
szavazat nem volt.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az alakuló jkv. melléklete.
Dr. Antalics Zsolt SZSZB Elnök megállapítja, hogy a minősített többséghez szükséges
szavazatot Orgoványi László megkapta, így az alpolgármesteri tisztségre megválasztásra került,
majd gratulál a megválasztott alpolgármesternek, munkájához erőt és egészséget kíván.
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Orgoványi László alpolgármester: Megköszöni a bizalmat, ígéri, hogy munkáját a legjobb
tudása szerint igyekszik végezni.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2014.(X.20.) határozata
Az alpolgármester megválasztásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjai közül – titkos szavazással –
Orgoványi László képviselőt választotta meg alpolgármesternek.
Agócs Gábor Polgármester felkéri Antalics Zsolt alpolgármestert, hogy tegye le az esküt, az eskü
szövegét mondja utána:
„Én, képviselő neve becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Galgaguta fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az alpolgármester az esküt letette.
(az esküokmány a jkv. melléklete)
6. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Előterjesztő: Orgoványi László Alpolgármester
Napirend keretén Orgoványi László alpolgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az
illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni az új Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) rendelkezése
alapján.
Orgoványi László alpolgármester elmondja, hogy az illetmény/tiszteletdíj összege tekintetében (a
főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményét,
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját kivéve) nincs a testületnek mérlegelésre
lehetősége.
Az illetmény/tiszteletdíj közérdekű adat (Mötv. 35. § (4) bek.).
A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kerülhet megállapításra
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 60%-a az 1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 70%-a a 10 001-30 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
e) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében (Mötv. 71. § (4)
bek.).
Orgoványi László alpolgármester javasolja, hogy a kérdést nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő
testület és egyszerű többséggel hozzon határozatot a megállapításról.
Orgoványi László alpolgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a főpolgármester,
főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
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közgyűlésének elnöke havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének, tiszteletdíjának
15%-ában meghatározott összeg (Mötv. 71. § (1), (6) bek.).
A szabályozás módosult, költségátalány megállapítására – a korábbiaktól eltérően – nincs
lehetőség.
Ezt követően Agócs Gábor polgármester bejelenti érintettségét.
Orgoványi László alpolgármester kéri, döntsenek Agócs Gábor polgármester érintettségének
bejelentéséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2014.(X.20.) sz. képviselő-testületi határozata
Agócs Gábor polgármester érintettségéről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármestert
érintettsége miatt nem zárja ki a polgármester illetményének és költségátalányának
megállapítására irányuló szavazásából.
Orgoványi László alpolgármester kéri, döntsenek a polgármester illetményének és
költségátalányának megállapításáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

84/2014. (X.20.) határozata
A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§.(4) bekezdése szerint megállapított
Agócs
Gábor
polgármester
illetményét
havi
bruttó
299.200,-Ft,
azaz
kettőszázkilencvenkilencezer kettőszáz 00/100 forint összegben, költségtérítését illetménye 15
%-ának megfelelő, havi bruttó 44.900,-Ft, azaz negyvennégyezer kilencszáz 00/100 forint
összegben állapítja meg 2014. október 12-i hatállyal.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (3100
Salgótarján, Rákóczi út 15.), mint illetményszámfejtő szervezetet értesítse.
Határidő: Azonnal
Felelős: Várszegi György jegyző
7. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor Polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy az
illetményt/tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni az új Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) rendelkezése
alapján.
Agócs Gábor Polgármester elmondja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját is meg kell állapítani.
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A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselőtestület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja
meg (Mötv. 80. § (2) bek.). Ez összegszerűen 104.700 Ft – 134.600 Ft.
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről
lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2) bek.).
Agócs Gábor Polgármester javasolja, hogy a kérdést nyilvános ülésen tárgyalja a képviselő
testület és egyszerű többséggel hozzon határozatot a megállapításról.
Agócs Gábor Polgármester kéri a képviselő testület tagjait, vitassák meg és döntsenek az
alpolgármester tiszteletdíjáról.
Kérdés, hozzászólás:
Varga Csaba képviselő: Javaslom a 104.700 Ft megállapítását, az önkormányzat vagyoni
helyzetét alapul véve.
Nagy Jenő képviselő: Egyetértek Varga Csaba képviselővel, támogatom a javaslatát.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én is támogatom.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezt követően Orgoványi László alpolgármester bejelenti érintettségét.
Agócs Gábor Polgármester kéri, döntsenek Orgoványi László alpolgármester érintettségének
bejelentéséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2014.(X.20.) határozata
Orgoványi László alpolgármester érintettségéről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orgoványi László alpolgármestert
érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására irányuló
szavazásából.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2014. (X.20.) határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§.(2) a.) bekezdésében meghatározott
keretek között Orgoványi László alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 104.700,-Ft, azaz
egyszáznégyezer hétszáz 00/100 forint összegben állapítja meg 2014. október 12-i hatállyal.
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A kifizetésre 2014. évben utólag kerül sor Orgoványi László alpolgármester írásos nyilatkozata
alapján, melyet 2014. december 20-ig kell megtennie.
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságát (3100
Salgótarján, Rákóczi út 15.), mint illetményszámfejtő szervezetet értesítse, amennyiben nem
mond le alpolgármesteri tiszteletdíjáról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Várszegi György jegyző
8. A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismereti a képviselő-testülettel, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbi
rendelkezéseket tartalmazza a képviselő tiszteletdíjának megállapítására vonatkozóan:
A tiszteletdíjak mértékét, természetbeni juttatásokat csak önkormányzati rendeletben lehet
megállapítani (Mötv. 35. § (1) bek.).
A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja,
hogy a tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai
ellátását (Mötv. 35. § (2) bek.).
A bizottság elnöke, tagja, a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy annak
mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet.
A képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenként
téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a
polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett (Mötv. 35. § (3)
bek.). A fenti rendelkezésekből fakad, hogy számára költségátalány nem állapítható meg.
Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat (Mötv.
35. § (4) bek.).
Agócs Gábor polgármester kéri, vitassák meg a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Egyenlőre javaslom a tiszteletdíj jelenleg meg állapított nettó 15.000
Ft összegben történő kifizetését ezév végéig, jövőre pedig tárgyaljuk újra a költségvetés
elfogadásakor.
Nagy Jenő képviselő: Egyetértek a polgármester javaslatával.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a képviselő-testület tiszteletdíjának megállapításáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2014. (X.20.) határozata
A képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
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Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 2014. évben,
rendeletben megállapított tiszteletdíj havi összegén nem változtat.
9. Az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság megválasztása.
Előterjesztő: Agócs Gábor Polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor Polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a
jogszabály alapján meg kell választani az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző
bizottságot, melynek fő szerepe van és évente folyamatosan ellátja és ellenőrzi a
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat. Javasolja, hogy a bizottság létszáma a korábbi
évekhez hasonlóan 3 főből álljon. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a jogszabály szerint az
eskütételt követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell adni, továbbá új elemként 2014.
november 11-ig kérniük kell felvételüket a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába, ezért
kéri a határidő pontos betartását. Ezt követően kéri, tegyék meg javaslataikat a bizottság
tagjainak személyére.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor Polgármester: Javaslom Varga Csabát elnöknek, két tagnak pedig Nagy Jenő és Dr.
Antalics Zsolt képviselőket.
Orgoványi László Alpolgármester: Támogatom a javaslatot.
Varga Csaba képviselő: Vállalom a bizottsági elnöki tisztséget.
Varga Csaba képviselő nyilatkozik, hogy a napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kéri.
Nagy Jenő képviselő: Vállalom a bizottsági tagsági tisztséget.
Nagy Jenő képviselő nyilatkozik, hogy a napirend zárt ülésen történő tárgyalását nem kéri.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Vállalom a bizottsági tagsági tisztséget.
Varga Csabát, Nagy Jenő és Dr. Antalics Zsolt képviselők nyilatkoznak, hogy a napirend zárt
ülésen történő tárgyalását nem kéri.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a képviselők érintettségének bejelentéséről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2014.(X.20.) határozata
Varga Csabát, Nagy Jenő és Dr. Antalics Zsolt képviselők érintettségéről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Csabát, Nagy Jenő és Dr.
Antalics Zsolt képviselőket érintettségük miatt nem zárja ki az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló szavazásából.
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Agócs Gábor Polgármester kéri a képviselőket, döntsenek a bizottság tagjaira tett javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2014.(X.20.) határozata
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság létrehozásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság
elnökének: Varga Csabát
tagjainak: Nagy Jenőt és Dr. Antalics Zsoltot
választotta meg.
10. Egyebek.
a. Kincskereső Általános Iskola fűtési problémái
Napirend keretén belül Varga Csaba képviselő elmondja a képviselő-testületnek, hogy a
„Kincskereső” Általános Iskolában a fűtés nem jól működik, javasolja, hogy az őszi szünet alatt
hozzáértő szakemberrel az önkormányzat nézesse át.
Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László képviselő: A kazáncsere pályázatban 1 évig volt fenntartási kötelezettség
előírva, az már lejárt. Javaslom Nógrádsápon Karaba Ferencet felkérni, hogy nézze át a
rendszert. A Klebersberg Intézményfenntartóval kötött megállapodás szerint a javítás az
önkormányzat feladata.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Javaslom, hogy legyen megjavíttatva szakemberrel.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2014. (X.20.) határozata
A Kincskereső Általános Iskola fűtésének javításáról
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kincskereső”
Általános Iskola fűtésrendszerének javításáról szóló előterjesztést.
A képviselő-testület a javítás mellett döntött és szakember bevonásával megjavíttatja az iskola
fűtésrendszerét saját költségvetése terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy szakember bevonásával intézkedjen a javítás elvégzéséről.

11
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
b. Önkormányzati laptopok tulajdonba adása.
Napirend keretén belül Orgoványi László alpolgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy
a 2010. évben az önkormányzat által vásárolt, önkormányzati tulajdonú, nullára leírt,
képviselőknek adott laptopok ingyenesen kerüljenek a képviselő testületi tagok birtokába.
Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László képviselő: Kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy támogassák a javaslatomat,
azért is, mert az újra nem választott képviselőktől vissza kellene kérni a laptopokat, melyet nem
tartok tisztességesnek, hiszen az elmúlt ciklus alatt több évben sem vettek fel tiszteletdíjat. Mivel
az eszközök már így is nullára leírt eszközök, anyagi kár az önkormányzatot nem érné.
Nagy Jenő képviselő: Támogatom a javaslatot.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom Orgoványi László képviselőtársam javaslatát, ne
kérjük vissza tőlük. Amennyiben az eszközöket felértékeltetnénk szakértővel és megállapítana
egy hozzávetőleges 10-20 ezer forintos értéket, azzal az önkormányzat anyagi helyzete nem
változna meg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2014. (X.20.) határozata
Az önkormányzati tulajdonú laptopok képviselői tulajdonba adásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú laptopok képviselői tulajdonba adásáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület a
nullára leírt önkormányzati laptopokat a kiadott képviselők számára ingyenesen tulajdonába adja.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse az érintett képviselőket és intézkedjen a vagyonból történő
kivezetésről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Agócs Gábor polgármester
c. Volánbusz menetrend módosítási indítvány.
Napirend keretén belül Nagy Jenő képviselő javasolja a képviselő-testületnek, hogy minden
lehetséges szálat megmozgatva kérjük meg a volánbusz menetrendek kialakításában illetékes
személyt, személyeket, hogy a Vácról, illetve a Vác felé, kizárólag Nógrádsápig közlekedő
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volánbuszok végállomása Galgagután legyen, mert nagyon sok ember, aki abba az irányba jár
dolgozni, nem tud rendesen bejárni a munkahelyére hajnalban és este.
Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László képviselő: Javaslom, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot az
illetékesekkel és járjon utána, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, illetve mi szükséges
ahhoz, hogy az állampolgáraink eljuthassanak a munkahelyükre.
Nagy Jenő képviselő: Támogatom a javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2014. (X.20.) határozata
A volánbusz menetrend módosításáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádsáp és Vác
között közlekedő volánbuszok menetrend-módosításáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület
a menetrend módosítását indítványozza, hogy a településen élő, Vác és környékén dolgozó
emberek munkahelyüket időben megközelíthessék.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Agócs Gábor polgármester
d. Szociális tűzifa-támogatás tárgyalása
Agócs Gábor polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Belügyminisztérium
2014. évben is pályázatot írt szociális célú tűzifa igénylésének támogatása tárgyában. A szociális
tűzifa támogatási mértéke Galgaguta település esetében 14000 Ft/erdei m³+ÁFA, melyhez 1000
Ft/erdei m³+ÁFA önerőt kell biztosítani. A szállítási költséget (szállítás a legközelebbi erdészt
telepéről) az önkormányzatnak kell viselnie, mert a rászoruló támogatottól ellenszolgáltatás nem
kérhető. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy az előző képviselő testület a pályázat
benyújtása mellett döntött.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és
döntsenek a támogatás felhasználásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjainak véleményét, mert az
előzményeket nem ismerem részleteiben.
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Orgoványi László képviselő: Javaslom alaposan átgondolni, mert pár évvel ezelőtt, a
támogatásként nyert tűzifa kiosztása során sokan támadták az önkormányzatot a támogatásban
részesítettek rászorultságát kérdőre vonva.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Igen, valóban igaz, amit Orgoványi László képviselő állít, jól meg
kell gondolni, hogy pályázunk-e.
Orgoványi László képviselő: Javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy az önkormányzat a
benyújtott pályázatát pozitív döntés esetén tárgyalja újra és a képviselő-testület tagjai, majd
eldöntik, hogy a támogatást felhasználják-e, avagy visszafizetik a Magyar Államkincstár
számlájára.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Egyetértek a javaslattal, majd a pozitív döntést követően tárgyaljuk
újra.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2014. (X.20.) határozata
A 2014. évi szociális tűzifa-támogatás felhasználásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a benyújtott, 2014. évi
kedvezményes segélyezési célú szociális tűzifa-támogatásról szóló előterjesztést. A képviselőtestület pozitív támogatói döntés esetén újratárgyalja annak felhasználását és kiosztását.

e. Bálszervezés
Agócs Gábor polgármester a napirenddel kapcsolatban javasolja, hogy az önkormányzat
szervezzen jótékonysági Erzsébet vagy Katalin bált a Művelődési Házban.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és
döntsenek a javaslatáról.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Javaslom a bál megszervezését a közösségi élet fellendítése
érdekében.
Orgoványi László képviselő: A Művelődési Házban az egészségügyi körülmények nem a
legjobbak, csak kinti WC van és a kézmosási lehetőség sem megoldott.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én javasolnám, hogy ne sima bál legyen, hanem valamilyen
disznótoros vacsorával egybekötött, 3-4.000 Ft-os elővásárlás alapján, mert szerintem ez több
embert vonzana.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2014. (X.20.) határozata
Jótékonysági bál megszervezéséről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jótékonysági bálról
szóló polgármesteri előterjesztést. A képviselő-testület támogatja a bál megszervezését.
Felkéri a polgármestert, hogy a szervezéssel kapcsolatos feladatokat járja körbe.
Határidő: Azonnal
Felelős: Agócs Gábor polgármester
f. Önkormányzati tűzoltó készülékek cseréje.
Agócs Gábor polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt
a jelenlegi, önkormányzatnál és intézményeiben elhelyezett tűzoltó készülékek szavatossága
2014. év végével lejár, felújításuk nem lehetséges, újat kell beszerezni mindenhová. Ez 9 db
készüléket jelent. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy az Interneten talált megfelelő és
olcsón beszerezhető készüléket, melyek új állapotuk miatt 1 évig nem igényelnek
felülvizsgálatot. Agócs Gábor polgármester javasolja a készülékek beszerzését.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és
döntsenek a javaslatáról.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Javaslom a készülékbeszerzést, az Interneten talált legolcsóbb
ajánlatot néztem meg és még kiszállítással is, jobban megéri, mint amennyiért a jelenlegi
készülék-karbantartó ajánlotta.
Orgoványi László képviselő: Javaslom ezek alapján az internetes beszerzést.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2014. (X.20.) határozata
A tűzoltó készülékek beszerzéséről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat és
intézményei részére új tűzoltó készülék beszerzéséről szóló polgármesteri előterjesztést. A
képviselő-testület támogatja az Interneten történő beszerzést.
Felkéri a polgármestert, hogy a készülékeket az előterjesztésben foglaltak szerint vásárolja meg
és cseréltesse le.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Agócs Gábor polgármester
Agócs Gábor polgármester megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és a nyilvános
ülést berekesztette. A nyilvános alakuló testületi ülés bezárásának időpontja: 19 óra 25 perc.
Kmft.
Agócs Gábor
Polgármester

Várszegi György
Jegyző

