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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 

2/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. február 10-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző, Cseman Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző. 

 

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 DMRV Zrt. víziközmű bérleti szerződéskötésének jóváhagyása napirendi 

ponttal, mely kerüljön a 3. pontban tárgyalásra. 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./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 

              törvényességi felhívásainak megtárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

  

                                 2./ Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének 

       I. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 3./ A DMRV Zrt. víziközmű bérleti szerződéskötésének jóváhagyása. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 4./ A 2015. évi polgármesteri szabadságolás ütemtervének tárgyalása. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

  5./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

                                   Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

 

1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 

törvényességi felhívásainak megtárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya által megküldött törvényességi felhívásokat, majd kéri, 

hogy egyenként vitassák meg az észrevételeket. 
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Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom az észrevételek elfogadását és ahhoz kapcsolódóan a szükséges 

határozatok és rendeletmódosítások elfogadását. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én is javaslom a módosítások elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2015. (II.10.) határozata 

A törvényességi felhívások felülvizsgálatáról. 

 

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

megtárgyalta az NO-B/05/17-47/2015. iktatószámú törvényességi felhívást. A képviselő-testület tudomásul 

vette az 1. pontban foglalt észrevételeket, a jövőben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan 

betartására fog törekedni. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről írásban tájékoztassa a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (II.10.) határozata 

A 86/2014. (X.20.) határozat kiegészítéséről, az alpolgármester költségtérítésének 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 költségtérítését havi bruttó 15.705,-Ft, azaz tizenötezer hétszázöt 00/100 forint összegben 

állapítja meg.  

 

Felkéri a jegyzőt, és a pénzügyi előadót, hogy a költségtérítés kiutalásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Várszegi György jegyző, Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletmódosítást fogadta el. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete 

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe 

vételéről szóló 2/2014./II.05./ önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletmódosítást fogadta el. 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő – testületének 

5/2015./II.11./ önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló  

14/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.  

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a 2015. évi 

költségvetés I. fordulós tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták a költségvetés tervezetét, kéri, a 

községi önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét egyenként tárgyalja meg.  

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom az előterjesztés foglaltak módosítását az alábbiak szerint: 

a. A nemzetiségi pótlék 2 fő részére történő tervezését az óvodában. 

b. A kéményseprési díj csökkentését. 

c. A képviselői tiszteletdíjak 50.000 Ft-tal történő tervezését, konkrétan meghatározott feladatkörök 

vállalása mellett. 

 

Varga Csaba képviselő: Javaslom a mentőállomások támogatását 2015. évben elvetni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2015. (II.10.) határozata 

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásának jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2015. évi 

költségvetését első fordulóban. 

A költségvetés végleges kidolgozásához az alábbi módosításokat fogadja el. 

 

a. A nemzetiségi pótlék 2 fő részére történő tervezését az óvodában. 

b. A kéményseprési díj csökkentését. 

c. A képviselői tiszteletdíjak 50.000 Ft-tal történő tervezését, konkrétan meghatározott feladatkörök 

vállalása mellett. 

d. A mentőállomások támogatásának elvetése. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 2015. évi 

költségvetését e határozat alapján dolgozza ki. 

 

Határidő: 2015. február 23. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2015.(II.11.)önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők juttatásairól. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

11/2015.(II.10.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd 2015. évi költségvetését, és 

az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2015. február 28. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

                            Várszegi György jegyző 

 

Varga Csaba képviselő távozott az ülésről. 

 

3. A DMRV Zrt. víziközmű bérleti szerződéskötésének jóváhagyása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

megküldte a víziközmű bérletére vonatkozó szerződéstervezetét. Agócs Gábor polgármester ismerteti a 

szerződéstervezetet, majd kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a tervezet 

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a tervezet elfogadását. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (II.10.) határozata 

A DMRV Zrt. víziközmű bérleti szerződéskötésének jóváhagyásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV Zrt. által megküldött víziközmű 

bérletre vonatkozó szerződéstervezetét. A Képviselő-testület a tervezetet változatlan formában elfogadja. 
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A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

4. A 2015. évi polgármesteri szabadságolás ütemtervének tárgyalása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

rendelkezésből eredően a képviselő testületnek el kell fogadnia a 2015. évi polgármesteri szabadságolás 

ütemtervét. A terv elkészült, melyet Agócs Gábor polgármester javasol elfogadni. Agócs Gábor polgármester 

kéri, vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (II.10.) határozata 

A 2015. évi polgármesteri szabadságolás ütemtervének elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi polgármesteri szabadságolás 

ütemtervét és azt az alábbiak szerint fogadja el. 

A polgármester 2015. évi 38 nap szabadságolásának ütemterve: 

2015. május 4-től 2015. május 22-ig, illetve 2015. szeptember 7-től 2015. szeptember 25-ig, valamint 2015. 

november 2-tól 2015. november 11-ig. 

   

5. Egyebek 

 

a. Agócs Gábor polgármester részére önkormányzati telefon és előfizetés biztosítása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő testület tagjait, hogy részére az 

önkormányzat biztosítson telefont és előfizetést, mert jelenleg is a saját magán telefonját használja. 

Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy talált egy kedvező díjcsomagú szerződést a Telenornál, mely 10.000 

Ft ellenében korlátlan beszélgetést biztosít, a telefon pedig 2 évre havi 4.500 Ft-ba kerülne. Agócs Gábor 

polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a vásárlás jóváhagyásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a kérelme elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Agócs Gábor polgármester nem vett rész a szavazásban. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (II.10.) határozata 

A polgármesteri hivatali telefonvásárlásáról és a kapcsolódó szerződéskötésről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Agócs Gábor polgármester hivatali 

előfizetés-és telefonvásárlásra vonatkozó kérelmét. A Képviselő-testület a kérelmet jóváhagyja az 

előterjesztésben foglaltak szerint, azaz havi 10.000 Ft-os előfizetés és havi 4.500 Ft-os telefontörlesztés, 

összesen havi 14.500 Ft értékben. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a telefon megvásárlására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 12 óra 25 perc. 

 

Kmft 

 

         Agócs Gábor                                                                                   Várszegi György 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


