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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 

23/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. december 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István 

 

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./ Döntés a fogorvosi feladatok ellátásáról. 

                                      Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

  

2./ A Bercel Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás-kiegészítésének elfogadása. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 3./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 4./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának elfogadása. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 5./ Egyebek. 

   Előterjesztő: Orgoványi László alpolgármester 

 

1. Döntés a fogorvosi feladatok ellátásáról. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

 

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

feladatok helyettesítéssel történő ellátásával – a társulásban érintett önkormányzatok polgármestereivel történt 

egyezség alapján - 2015. január 1. napjától az üres álláshely végleges betöltéséig javasolja megbízni Dr. Ruzsa 

László vállalkozó orvost havi 450.000,- Ft vállalkozási díjért. A heti rendelési idő: 27 óra. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Egyenlőre ideiglenes megoldásról van szó, az üres álláshely későbbi végleges 

betöltéséig, ezért javaslom elfogadásra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
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A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2014. (XII.10.) határozata 

A fogorvosi feladatok ellátásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berceli Fogászati Alapellátási Társulás fogorvosi 

feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával – a társulásban érintett önkormányzatok polgármestereivel 

történt egyezség alapján - 2015. január 1. napjától az üres álláshely végleges betöltéséig megbízza Dr. Ruzsa 

László  vállalkozó orvost havi 450.000,- Ft vállalkozási díjért.  

A heti rendelési idő: 27 óra. 

A képviselő-testület felhatalmazza Agócs Gábor polgármestert, hogy a döntéssel járó egyéb intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

2. A Bercel Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás-kiegészítésének elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a közös hivatal költségvetésében a 

Galgaguta települést érintően év végén fennmaradt pénzt, a közös hivatalt érintő Galgagután dolgozó 

köztisztviselők irodahelyiségeinek felújítására, az általuk használt irodabútorok cseréjére és az általuk használt 

eszközök fejlesztésére, valamint a közös hivatal működéséhez szükséges irodaszerek beszerzésére kívánja 

felhasználni. Ennek rögzítése került kiegészítésként bele a meglévő közös hivatali megállapodásba, továbbá a 

Galgagutai Állandó Kirendeltség új ügyfélfogadási rendje, melyben változásként került be a csütörtökönkénti 

ügyfélfogadási szünet. Agócs Gábor polgármester javasolja a kiegészítés elfogadását. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a kiegészítés elfogadását, hogy a közös hivatali dolgozók megfelelő 

körülmények között dolgozhassanak, továbbá, hogy lehessen olyan nap, amikor a dolgozó „ügyfelezés” 

mentesen, a munkájukra koncentrálva dolgozhassanak. 

 

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 

107/2014. (XII.10.) határozata 

A Bercel Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás-kiegészítésének elfogadása. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Agócs Gábor polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a Bercel Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás-kiegészítésének elfogadásáról szóló 

előterjesztést és azt módosítási javaslat nékül változatlan formában elfogadja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg, és fewlhatalmazza 

a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

3. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Styevóné Pintér Bernadett, belső 

ellenőr elkészítette az önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet, melyet Agócs Gábor 

polgármester ismertet, majd javasolja a képviselő-testület tagjainak elfogadásra. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2014. (XII.10.) határozata 

A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról. 

 

1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja az önkormányzat 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat végrehajtását folyamatosan kísérje 

figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 

 

3. Az ellenőrzés elvégzésével megbízza a KPS-2005 Művek Bt. képviseletében Styevóné Pintér Bernadett 

belső ellenőrt. A belső ellenőrzés díját 50.000 Ft + ÁFA összegben elfogadja. 

 

 (A belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete) 

 

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

 

Határidő: A 2015. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Várszegi György jegyző 

 

4. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

előkészítette az önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tervezetét, melyet Agócs Gábor 

polgármester ismertet, majd javasolja a képviselő-testület tagjainak elfogadásra. 

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

elfogadásáról. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a megállapodás-tervezet elfogadásáról. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2014. (XII.10.) határozata 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – Agócs Gábor polgármester 

előterjesztésében – a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Galgaguta Község Önkormányzata között kötendő 

együttműködési megállapodás tervezetéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

együttműködési megállapodás változtatás nélkül elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Orgoványi László alpolgármester 

 

Orgoványi László alpolgármester nyilatkozik, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés 2014.évi 

összegét (2014. október 12-étől) nem kívánja felvenni. 

(a nyilatkozat a jkv. melléklete) 

 

Agócs Gábor polgármester megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és a nyilvános ülést 

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 55 perc. 

 

Kmft 

 
 

  Agócs Gábor                                                            Várszegi György 

   Polgármester                                                                              Jegyző 


