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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 

1/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. január 14-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, Antalicsné Verner Mária Anna 

 

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. Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a meghívóban 

szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a szociális étkeztetésről szóló rendeletmódosítás, és az egyebek napirendi 

pontokkal. Kéri, döntsenek javaslatáról.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta 

 

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

 

N A P I R E N D:   1./ Döntés a 2014. évi tűzifa támogatás felhasználásáról. 

                                      Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

  

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

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 3./ Tájékoztató a 2015. évi mintaprogramról. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 4./ Kovács Olivér beadványának tárgyalása. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 5./ A szociális étkeztetésről szóló rendelet módosítása. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 6./ Egyebek. 

 Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 

1. 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.  
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A rendelet egyéb feltételekeit is rögzít. Az önkormányzat képviselő-testületének rendeletben kell szabályozni a 

rászorultak körét és a rászorultság feltételeit. 

Felméréseik szerint 23 fő az, aki valamilyen ellátást kap. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Kényes kérdés a feltételrendszer, a család jövedelmi viszonyait is vizsgálni 

kellene, legyen benne a rendeletben annak vizsgálata is. 

 

Agócs Gábor polgármester: Ma mindenképpen döntenünk kell a kiosztásról. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Véleményem szerint a múltra való tekintettel ne legyen kiosztva, újra csak 

háborgás lenne belőle. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a tűzifa-támogatás szétosztásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2015. (I.14.) határozata 

A 2014. évi tűzifa támogatás felhasználásáról. 

 

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

megtárgyalta a 2014. évi tűzifa támogatásról szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület nem támogatja a támogatásként nyert tűzifa szétosztását. 

 

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

támogatási összeg visszautalásáról. 

 

Határidő: 2015. február 06. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó 

 

2. Napi árusok és egyéb mozgóboltok bérleti díjának megállapítása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi döntés szerint megtörtént a 

környező települések megkeresése a náluk bevezetett árusítási szabályozások tekintetében. A feltételek, 

szabályok, díjak településenként eltérően kerültek meghatározásra, ezért Várszegi György jegyző és Oravecz 

István adóügyintéző bevonásával saját rendelettervezetek készültek el a mai testületi ülésre. Agócs Gábor 

polgármester ismerteti a rendeletek szövegét, majd javasolja azok 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 rendelettervezetek elfogadását, amennyiben a már korábban felvetett 

díjszabások megfelelnek. Az eljárási szabályok szerintem megfelelően vannak kidolgozva. 
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Varga Csaba képviselő: A rendelettervezetek véleményem szerint megfelelő, javaslom elfogadásra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezetek elfogadásáról. 

   

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2015.(I.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

2/2015. (I.15.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Tájékoztató a 2015. évi mintaprogramról. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a munkaügyi központ által kiírásra 

került, térségünkben először a 2015. évi start minta program. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy ennek 

keretében pályázni lehet az alábbi tevékenységekre: 

 Mezőgazdasági programon 

 Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 

 Belvíz-elvezetési programok 

 Mezőgazdasági utak rendbetétele 

 Bio-és megújuló energiafelhasználás 

 Közúthálózat karbantartása 

 Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 

Agócs Gábor polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak a pályázat benyújtását az alábbi 

tevékenységek megvalósítására: 

1. Mezőgazdasági program keretében: A 028/5 hrsz-ú külterületen, továbbá a Kossuth út 56. szám 

alatt lévő földterületen konyhakert kialakítása, művelése. 

2. Belvíz-elvezetési program keretében: az árvízcsúcs-csökkentő tározó környékének-, az Övárok-, 

a Ló-árok-, ennek folytatásaként a községen keresztülhaladó Galgáig folyó patak-, a Táncsics út 

végétől a Galgáig vezető patak tisztítása, Táncsics út végén és a József Attila úton az általános 

iskola mellett vízelvezető árok kialakítása. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: A mezőgazdasági program keretén belül azokat a növényeket, zöldségeket 

termesszük, amelyeket az óvoda konyhája fel tud használni. 

 

Varga Csaba képviselő: Mi a támogatás intenzitása? 
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Agócs Gábor polgármester: 15 főig 100%-os a támogatás mértéke programonként. Fejenként 110.000 Ft-os 

fajlagos költséggel, mely tartalmazza a dolgozó bérét és a beszerezni kívánt eszköz árát. 

 

Orgoványi László képviselő: Javaslom, mindenképpen pályázzunk az árvízcsúcs-csökkentő tározó környékének 

kitisztítására, hogy a későbbiekben akár kialakítható legyen egy sétálóút is. 

 

Nagy Jenő képviselő: Nagyon tetszik mindkét elképzelés. A pályázat pozitív elbírálása esetén a mezőgazdasági 

program megvalósításához felajánlom segítségemet is. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (I.14.) határozata 

A 2015.évi Start mintaprogram pályázat benyújtásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta – Agócs Gábor polgármester 

előterjesztésében – a 2015. évi Start mintaprogram pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a 2015. évi Start mintaprogram keretében 

az alábbi tevékenységek megvalósítására: 

a) Belvízelvezető árkok és az Árvízcsúcs-csökkentő tározó környékének kitisztítása 

b) Konyhakert kialakítása és művelése az óvoda konyhájának ellátása érdekében 

 

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

benyújtására. 

 

Határidő: A pályázati program felhívása szerint 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

4. Kovács Olivér beadványának tárgyalása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester ismerteti Kovács Olivér rádi lakos beadványát teljes terjedelmében. Szóbeli 

kiegészítésében elmondja, hogy idáig megállapodás nem jött létre. Javasolja a képviselő testületnek, hogy 

kezdjék meg újra Kovács Olivérrel a területek rendezésével kapcsolatos tárgyalásokat.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Vállalom, hogy felveszem a kapcsolatot Kovács Olivér rádi lakossal és 

megpróbálok vele közös nevezőre jutni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

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

100/2014. (XII.04.) határozata 

Kovács Olivér rádi lakossal történő tárgyalás újrakezdéséről. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete imételten megtárgyalta Kovács Olivér helyi 

mezőgazdasági vállalkozó ügyét. 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 Dr. Antalics Zsolt képviselőt, hogy a hozott döntés ügyében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2015.03.31. 

Felelős: Dr. Antalics Zsolt képviselő 

 

5. A szociális étkeztetésről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést folytatott az önkormányzat szociális étkezetése, mint alapellátás 

biztosítása tárgyában és észrevételt tett a helyi étkeztetésről szóló rendelettel kapcsolatban. Az ellenőrzés 

kifogásolta, hogy a rendeletben nincs leszabályozva az étel lakóhelyre történő szállításának díja. Az észrevétel 

alapján javítottuk a rendeletet, így a díj megállapítása meghatározásra került. Agócs Gábor polgármester 

javasolja a rendelettervezet elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

   

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015./I.15./ önkormányzati rendelete 

az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 

a. Fogorvos 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 2014.10.10-én elfogadott döntés 

értelmében a fogorvosi üres álláshely betöltésére Dr. Ruzsa László vállalkozó orvos került ideiglenesen 

megbízásra. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy a társulás elnöke Jánvári Andrásné Polgármester 

Asszony arról tájékoztatta, hogy Dr. Ruzsa László vállalkozó orvos nem tudja ellátni teljes kapacitással 

feladatát, mert az meghaladná a törvényben előírt maximális óraszámát. Ennek okán a másik pályázó, a 

Nógrádkövesden praktizáló Dr. Literati Csilla Vera, vállalta, hogy a hiányzó óraszámokban, akár 

Nógrádkövesden is ellátja a betegeket. 
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Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel ezzel kapcsolatban 

kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Jelen állás szerint a két fogorvos közösen látja el a körzetünk kötelező fogorvosi 

szakellátását. 

 

Orgoványi László képviselő: Javaslom, hogy a végleges álláshely betöltésére a polgármester keressen egy olyan 

szakembert, aki I. osztályú, minőségi munkát tudna végezni a körzetben, a lakosság megelégedésére. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (I.14.) határozata 

A Fogorvosi ellátásról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi ellátásról szóló előterjesztést és 

az alábbi döntést hozza: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Agócs Gábor polgármestert, hogy járjon utána, 

keressen a végleges álláshely betöltésére olyan, fogorvost, aki magas minőségi színvonalon képes ellátni a 

körzet fogorvosi szakellátását. 

 

Határidő: A végleges álláshely betöltésére nyitva álló határidő letelte 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

b. LED közvilágítás megvalósítása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy tájékoztató érkezett a Global Green 

Energy Kft. részéről a település közvilágításának LED világítással történő cseréje tárgyában. A cég képviselői 

ajánlatukban elmondták, hogy a jelenlegi közvilágítás kw-ban mért teljesítménye és a LED fényforrásokkal 

ellátott világítás teljesítménye között óriási a különbség, forintra átszámolva, éves szinten közel 1.200.000 Ft is 

lehet. Elmondásuk szerint a lámpatestek cseréjére hamarosan pályázati kiírás is meg fog jelenni. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg az elhangzottakat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a pályázat majdani benyújtását a lámpatestek cseréjét illetően. 

 

Varga Csaba képviselő: Támogatom. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

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

5/2015. (I.14.) határozata 

A LED közvilágítás megvalósításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a LED közvilágítás megvalósításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a lámpatestek cseréjére, amennyiben 

kiírásra kerül. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására 

 

Határidő: A pályázati kiírás szerint 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

c. Tanfolyam bérleti díjának megállapítása 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy szervezés alatt áll az „aranykalászos 

gazda” elnevezésű képzési program Galgagutára vonatkozóan, mely a Művelődési Házban kerülne 

megrendezésre. Ez a korábban elfogadott rendeletünk értelmében a képviselő-testület egyedi elbírálása alá esik, 

ezért javasolja, hogy a helység bérleti díját a képviselő-testület állapítsa meg. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a bérleti díj összegét br. 127.000 Ft összegben megállapítani. 

 

Varga Csaba képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (I.14.) határozata 

A Művelődési ház egyedi bérleti díjának megállapításáról 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési ház egyedi bérleti díjának 

megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „aranykalászos gazda” elnevezésű képzési program 

galgagutai megvalósítására a Művelődési ház bérleti díjaként a teljes program időtartamára egyszeri bruttó 

127.000 Ft bérleti díjat állapít meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, kéri gondoskodjon a 

számlakiállításról és a bérleti díj beszedéséről 

 

Határidő: A program kezdete 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 
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d. 2015. évi VIS MAIOR támogatási kérelem benyújtása 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 2015. január 1-jén bekövetkezett 

Piliny központtal keletkezett földrengés megrongálta Galgaguta Község Önkormányzatának tulajdonát képező, 

2686 Galgaguta, Kossuth út 17. szám alatt található Tájház épületét. A falak megrepedtek, a cserepek 

lehullottak a tetőről. Wilimi Sándor kárszakértő írásos véleménye szerint a kár mértéke 7.662.724 Ft, az épület 

teljes helyreállításra szorul. Agócs Gábor polgármester javasolja a VIS MAIOR támogatási kérelem 

benyújtását. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a pályázat benyújtását a Tájház helyreállítása érdekében. Az önerő 30%-

ot tenne ki, melyet a 2015. évi költségvetésünk még elbírna. 

 

Orgoványi László képviselő: Mindenképpen adjuk be. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (I.14.) határozata 

A 2015. évi VIS MAIOR támogatás benyújtásáról. 

 

A Galgagutai Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior címen támogatási igényt nyújt be az 

Önkormányzati Minisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Tájház helyreállítása 

Helye helyreállítás: Galgaguta, Kossuth út 17. hrsz: 297/1  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 2.298.817 30 

Biztosító kártérítése Ft   

Egyéb forrás Ft   

Vis maior igény helyreállítás Ft 5.363.907 70 

Források összesen helyreállítás Ft 7.662.724 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.298.817 Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja biztosítani. 

 

-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik. 
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-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt, de nem kapott. 

 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: Támogatási kiírás szerint 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

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

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 45 perc. 

 

Kmft 

 
 

  Agócs Gábor                                                            Várszegi György 

   Polgármester                                                                              Jegyző 


