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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 

4/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. február 23-án 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. 

 

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

 

N A P I R E N D:     1./ Az Óvoda nyári zárva-tartásának elfogadása. 

                                     Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

  2./ Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének 

   II. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 3./ A helyi szociális rendelet elfogadása. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

  4./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

 

1. Az Óvoda nyári zárva-tartásának elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel Megyeri Attiláné „Manóvár” 

Óvoda vezetője által megküldött, az óvodára vonatkozó nyári zárva-tartás rendjét, melyet kér elfogadni. Agócs 

Gábor polgármester kéri, hogy vitassák meg és döntsenek a zárva-tartás rendjéről. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Orgoványi László képviselő: Kérdésem, hogy miért ilyen hosszú, 4 hetes zárva-tartást kér elfogadni az 

óvodavezető. 

 

Agócs Gábor polgármester: Nem tudom. Javaslom a következő testületi ülésre meghívni az óvodavezetőt is. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

17/2015. (II.23.) határozata 

Az Óvoda nyári zárva-tartásának elfogadásáról. 

 

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

megtárgyalta Megyeri Attiláné „Manóvár” Óvoda vezetője által megküldött, az óvodára vonatkozó nyári zárva-

tartásának rendjét. A Képviselő-testület a soron következő testületi ülésére meghívja az óvodavezetőt, hogy 

tájékoztatást adjon a zárva-tartásának rendjéről 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésére hívja meg az 

óvodavezetőt. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

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

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

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

költségvetés II. 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 „Kincskereső” Általános Iskolába járó összes tanuló ingyenesen kapja meg a tankönyveket. 

b. Az ügyeleti társulás költségvetésénél tévesen került feltüntetésre a költségvetés összege, ezért azt 

módosítani kell a költségvetésünk tervezetében. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2015. (II.23.) határozata 

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

 

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

költségvetését második fordulóban. 

A költségvetés végleges kidolgozásához az alábbi módosításokat fogadja el. 

 

c. A „Kincskereső” Általános Iskolába járó összes tanuló ingyenesen kapja meg a tankönyveket. 

d. Az ügyeleti társulás költségvetésénél tévesen került feltüntetésre a költségvetés összege, ezért azt 

módosítani kell a költségvetésünk tervezetében. 

 

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

költségvetését e határozat alapján dolgozza ki a soron következő testületi ülésre. 

 

Határidő: 2015. február 26. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó 
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Fogászati Alapellátási Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

19/2015.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fogászati Alapellátási Társulás 2015. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás II. 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. március 15. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

              Várszegi György jegyző 

 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

20/2015.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Szolgálat II. 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. március 15. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

              Várszegi György jegyző 

 

Orvosi Ügyeleti Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

21/2015.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Orvosi Ügyeleti Társulás 2015. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A képviselő-testület a Társulás II. 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. március 15. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

              Várszegi György jegyző 
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Berceli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

22/2015.(II.23.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádkövesd – Szécsénke Községek 

Közös Hivatalának 2015. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A képviselő-testület a Közös Hivatal 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. március 15. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

                            Várszegi György jegyző 

 

 

3. A helyi szociális rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

önkormányzat új szociális rendelettervezete. Agócs Gábor polgármester ismerteti a rendelettervezetet, 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 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

7/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a 

gyermekvédelmi támogatásról. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. Egyebek 

 

a. A „Galgagutáért” Alapítvány létrehozása. 

Előterjesztő: Orgoványi László képviselő 

 



 5 

Napirend keretén belül Orgoványi László képviselő tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a saját 

tiszteletdíjának terhére vállalja a „Galgagutáért” Faluszépítő Egyesület létrehozását. Ezzel kapcsolatban kéri a 

képviselő testület tagjait, hogy járuljanak hozzá, engedélyezzék a „Galgaguta” névhasználatot. 

Agócs Gábor polgármester üdvözli a kezdeményezést és javasolja a képviselő testület tagjainak az engedély 

megadását. Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek az engedély jóváhagyásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a kérelem elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Orgoványi László képviselő nem vett rész a szavazásban. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2015. (II.23.) határozata 

A „Galgagutáért” Alapítvány létrehozása kapcsán a „Galgaguta” név használatának 

engedélyezéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Orgoványi László képviselő „Galgaguta” 

név használatára vonatkozó kérelmét. A Képviselő-testület a kérelmet jóváhagyja és engedélyezi a „Galgaguta” 

név használatát a „Galgagutáért” Faluszépítő Egyesület létrehozása ügyében. 

 

 

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

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 11 óra 45 perc. 

 

Kmft 

 

         Agócs Gábor                                                                                   Várszegi György 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


