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K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T 

 

G A L G A G U T A 

21/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. december 04-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Varga Csaba, Nagy Jenő, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében: 

Antalicsné Verner Mária 

 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi György jegyző 

 

Agócs Gábor polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert 5 

fő képviselőből 5 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: 

 

N A P I R E N D:   1./ Galgaguta Községi Önkormányzat SZMSZ módosítása. (a tervezet a meghívó melléklete) 

                                      Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

  

2./ Döntés a 2014. évi tűzifa támogatás felhasználásáról. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 3./ A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 4./ Önkormányzati telefonszerződések felülvizsgálata. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 5./ Napi árusok és egyéb mozgóboltok bérleti díjának megállapítása. 

 Előterjesztő: Varga Csaba képviselő 

 

 6./ Egyebek. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 7./ A 2015. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása. /zárt ülés/ 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

                             8./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ 

                                   Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

1. Galgaguta Községi Önkormányzat SZMSZ módosítása. (a tervezet a meghívó melléklete). 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

 

Agócs Gábor polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő testület tagjainak, hogy elkészült a 

tervezet, melyet minden képviselő megkapott. A polgármester és az alpolgármester fogadóóráját javasolja a 

készülőben lévő honlapon megjelentetni. Hosszútávon helyi csatorna létrehozását is javasolja. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a tervezet 

elfogadásáról. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Antalicsné Verner Mária Anna állampolgár: A testületi ülések időpontjáról ne csak a honlapon értesítsék a 

lakosságot, hanem helyben szokásos hirdetés útján is. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat és a rendelettervezet elfogadásáról. 

   

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. Döntés a 2014. évi tűzifa támogatás felhasználásáról. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy pályázat útján 32 m3 tűzifa 

vásárlására kapott támogatást központi pályázati keretből az önkormányzat. 

 

A támogatás elbírálásáról és odaítéléséről szóló rendelet több jogosultsági szempontot fogalmaz meg az 

önkormányzatok felé. Így támogatásban indokolt részesíteni a lakásfenntartási támogatásban részesülőket, 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, tartósan beteg gyermeket nevelő szülőket, halmozottan hátrányos 

helyzetben lévő szülőket, időskorúak járadékában részesülőket.  

 

A rendelet egyéb feltételekeit is rögzít. Az önkormányzat képviselő-testületének rendeletben kell szabályozni a 

rászorultak körét és a rászorultsági feltételeket. 

Felméréseik szerint 23 fő az, aki valamilyen ellátást kap. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Varga Csaba képviselő: A községben már érdeklődnek a tűzifa kiosztásáról. Személyesen nem támogatom a 

tűzifa kiosztását az érintett személyeknél nem látom a törekvést a munkahely teremtésre. 

 

Orgoványi László képviselő: Véleményem szerint az elosztást szabályozó rendeletben az egy főre eső 

jövedelmet is meg kell határozni, mint feltételt. Továbbá rögzíteni javaslom a családonkénti tűzifa mennyiségét 

is. A rendeletben felsorolt jogosultsági körben érintettek mellett lehet, hogy mások jogosultabbak lehetnek. 

Ennek a teljes körű felmérését javaslom. 

 

Agócs Gábor polgármester: Az elhangzott javaslatok alapján kezdeményezem a rászorultak felmérést a 

településen. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2014. (XII.04.) határozata 

A 2014. évi tűzifa támogatás felhasználásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

I.fordulóban  – megtárgyalta a 2014. évi tűzifa támogatásról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a településen felmérést készítsenek a rászorultak köréről. 

A felmérés ismeretében döntenek a tűzifa támogatás oda ítéléséről. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. január 10. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

3. A talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a talajterhelési díj rendeletben 

biztosított kedvezményes díj összeg határideje lejárt. 

Amennyiben a képviselő-testület továbbra is biztosítani akarja a talajterhelési díj kedvezményes összegét, úgy 

módosítani szükséges a helyi rendeletet. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Javasolja, hogy a korábban érvényben lévő talajterhelési díj összeget állapítsák 

meg 2015. május 31-ig. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Egyetért a talajterhelési díj helyi rendeletben történő kedvezményes összegű 

további megállapításával.   

A szennyvíz-hálózatra történő rákötésre ismételten szólítsák fel, azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik még 

nem kötöttek rá. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a talajterhelési díj rendelet módosításáról, mely szerint továbbra is 

érvényben marad az a szabályozása, amely kedvezményes díjat állapít meg. 

 

 A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

GALGAGUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

12/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, hogy döntsenek Dr. Antalics Zolt javaslatáról, melynek alapján ismételten 

legyenek felszólítva azok az ingatlan tulajdonosak, akik még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2014. (XII.04.) határozata 

A szennyvízhálózatra történő rákötésről. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten felhívja, azon ingatlan tulajdonosokat, akik 

még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, hogy 2015. 05. 31-ig van lehetőségük kedvezményes talajterhelési 

díj megfizetésére a helyi rendelet alapján.  

Az érintett ingatlan tulajdonosoknak indokolt rákötni fenti időpontig a szennyvíz hálózatra, annak érdekében, 

hogy elkerüljék a magas díjfizetési kötelezettséget.   

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntéssel járó intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. január 31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

4. Önkormányzati telefonszerződések felülvizsgálata 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak az önkormányzati telefonszerződések 

felülvizsgálatát, az esetleges kedvezményes csomagra való átállást. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Varga Csaba képviselő: Javasolja, hogy a képviselők önkormányzati csomagban lévő telefonjainál 3.000,-Ft/hó 

díjat vállaljon át az önkormányzat, a polgármesternél pedig 10.000,-Ft/hó díjat. 

 

Nagy Jenő képviselő: Az önkormányzati csomagban lévő előfizetési telefonszámomat szeretném lemondani, 

ennek érdekében eljárok a szolgáltatónál.  

 

Orgoványi László képviselő: Az önkormányzati csomagban lévő előfizetési telefonszámomat szeretném 

lemondani, ennek érdekében eljárok a szolgáltatónál. 

  

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, hogy döntsenek az elhangzott javaslatról.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2014. (XII.04.) határozata 

A telefonszerződések felülvizsgálatáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – Agócs Gábor polgármester 

előterjesztésében – az önkormányzati telefonszerződések felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási szerződéseket 

vizsgálja felül és kedvezőbb ajánlat esetén kezdeményezze a szerződés megkötését. 

A képviselő-testület részére kiadott telefonszámok díjából 3.000,-Ft/hó összeget, a polgármester részére kiadott 

telefon használatánál 10.000,-Ft/hó telefondíjat fizet meg az önkormányzat. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg. 

 



 5 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

NAGY JENŐ KÉPVISELŐ A TESTÜLETI ÜLÉSRŐL ELTÁVOZOTT! 

 

5. Napi árusok és egyéb mozgóboltok bérleti díjának megállapítása 

Előterjesztő: Varga Csaba képviselő 

 

Varga Csaba képviselő tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a településen több mozgóbolti árusítás 

folyik. 

A vállalkozók eddig nem fizettek közterületi díjat.  

Javasolja, hogy állapítsanak meg a mozgóbolt árusok, illetve piaci árusok részére közterületi használati díjat. 

Tapasztalata szerint több önkormányzatnál kérnek díjat a vállalkozóktól, mely többletbevételt eredményez az 

önkormányzatnak. 

A többlet bevételt az önkormányzat műszaki eszközök beszerzésére fordítaná (pl.: fűnyíró, hegesztő stb.). 

Rendszeresen napi árusként megjelenő mozgóbolt esetében 8.000,-Ft/hó díjat javasol, alkalom szerűen árusító 

mozgóboltnál 1.200,-Ft/alkalom. 

Közterületen árusító kereskedők esetében 1.500,-Ft/nap díjat javasol megállapítani. 

A Művelődési Házban árusítóknál 5.000,-Ft/nap díjat javasol. 

Javasolja a házaló kereskedők kitiltását a községből. 

A nagyobb kereskedelmi láncokat javasolja felkeresni, óriás plakátok kihelyezése érdekében.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: A rendelet megalkotásával egyetért akkor, ha végrehajtásra kerül és nem riassza el 

a kereskedőket a településen történő árusítástól. Értesíteni kell a kereskedőket a várható fizetési 

kötelezettségről. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Javasolja, hogy a rendelet alkotása előtt kérdezzék meg Bercel és Becske 

polgármesterét, milyen rendeleti díjakat állapítottak meg az árusoknak és mekkora bevételt jelent az 

önkormányzatnak. A vállalkozókkal történő megbeszélést is kezdeményezi.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, hogy döntsenek az elhangzott javaslatról.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2014. (XII.04.) határozata 

A napi árusok és egyéb mozgóboltok bérleti díjának megállapításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a napi árusok és egyéb mozgóboltok bérleti 

díjáról szóló képviselői előterjesztést. 

A képviselő-testület a rendelet megalkotása előtt szükségesnek tartja Bercel, Becske önkormányzatnál 

tájékozódni a bevezetett díjak nagyságáról és a befolyt bevételek összegéről. 

 

Felkéri a polgármestert és Varga Csaba képviselőt, hogy a döntéssel járó egyeztetéseket folytassák le.  

 

Határidő: 2015. január 10. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Varga Csaba képviselő 
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6. Egyebek 
 

a. Kovács Olivér beadványának megtárgyalása. 

Előterjesztő: Várszegi György jegyző, Agócs Gábor polgármester 

 

Várszegi György jegyző ismerteti Kovács Olivér rádi lakos beadványát teljes terjedelmében. Szóbeli 

kiegészítésében elmondja, hogy Kovács Olivér mezőgazdasági vállalkozó két önkormányzati utat lezárt. Ez a 

probléma ismert. Az önkormányzat és a vállalkozó között több, mint egy éve folyik egyeztetés az 

önkormányzati területek és Kovács Olivér tulajdonában lévő területek használatának, tulajdonának 

rendezéséről. Ezidáig megállapodás nem jött létre. Újabb problémaként vetette fel az önkormányzat által 

Kovács Olivér külterületi tulajdonában kialakított övárok körüli problémát. Véleménye szerint a jelenlegi 

állapotában balesetveszélyes a területen mezőgazdasági géppel közlekedőknek. Javasolja a képviselő 

testületnek, hogy kezdjék meg újra Kovács Olivérrel a területek rendezésével kapcsolatos tárgyalásokat, illetve 

az övárokkal kapcsolatos bejelentését soron kívül vizsgálják meg. A birtokvédelmi eljárást jegyzői hatáskörben 

lefolytatja.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Kovács Olivérrel történő egyeztetéseken korábban részt vettem, sajnos 

megállapodás nem született. A végleges megoldás érdekében egyetértek a tárgyalások újrakezdésével. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri döntsenek a Kovács Olivérrel történő tárgyalások újrakezdéséről. 

 

A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2014. (XII.04.) határozata 

Kovács Olivér rádi lakossal történő tárgyalás újrakezdéséről. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Kovács Olivér helyi mezőgazdasági 

vállalkozó beadványát. Az önkormányzat és Kovács Olivér tulajdonos között a területek tulajdonjogának és 

használatának megnyugtató rendezése érdekében a két fél közötti tárgyalások újrafelvételét kezdeményezi. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2015.01.31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

b. Sportpályán lévő sportöltöző villanyhálózatának felújítása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy  

a sportpályán lévő sportöltöző villanyhálózatának felújítása indokolt, mivel nagyobb rendezvények esetén az 

automata nem bírja a terhelést és leold. Előzetes utánajárás és becslés alapján a 3 fázis kialakítása és a hálózat 

megerősítés hozzávetőleg 170.000 Ft összeget tesz ki. Agócs Gábor polgármester javasolja a hálózat 

fejlesztését, hogy a település rendezvényei fennakadás nélkül kerülhessenek lebonyolításra. 

Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a javaslat 

jóváhagyásáról.  
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Támogatom a javaslatot, hiszen a legnagyobb rendezvényeink ott kerülnek 

megrendezésre, a villamos energia biztosítása alapvető követelmény. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő testületi tag: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2014. (XII.04.) határozata 

A sportpályán lévő sportöltöző villanyhálózatának felújításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Agócs Gábor polgármester 

előterjesztésében a sportpályán lévő sportöltöző villanyhálózatának felújításáról szóló javaslatát és az alábbi 

döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpályán lévő sportöltöző villanyhálózatának 

felújítása mellett döntött és annak fedezetére a 2014. évi költségvetéséből forrást biztosít. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezés érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket és gondoskodjon a kifizetésről. 

 

Határidő: 2015.03.31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

c. Biztosítási díjak felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy  

a jelenleg érvényben lévő önkormányzati ingatlanokra vonatkozó biztosítási díjak igen magasak. Agócs Gábor 

polgármester javasolja, hogy az önkormányzat kérjen más biztosítóktól ajánlatokat annak érdekében, hogy a 

biztosítási díjakat esetlegesen csökkenteni tudja. 

Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a javaslat 

jóváhagyásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Támogatom a javaslatot, kérem a polgármester urat, járjon utána tudjuk-e 

csökkenteni a biztosítások díját. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2014. (XII.04.) határozata 

A biztosítási díjak felülvizsgálatáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Agócs Gábor polgármester 

előterjesztésében a biztosítási díjak felülvizsgálatáról szóló javaslatát és az alábbi döntést hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a biztosítási piacon 

keressen új lehetőségeket a biztosítási díjak esetleges csökkentése érdekében. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntés érdekében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2015.03.31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el. A nyilvános 

testületi ülést bezárásának időpontja: 18 óra 30 perc. 

 

Kmft 

 
 

  Agócs Gábor                                                            Várszegi György 

   Polgármester                                                                              Jegyző 


