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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 

5/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. február 26-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Orgoványi László képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Cseman Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző, Antalicsné Verner Mária Anna, Megyeri Attiláné 

óvodavezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

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

fő képviselőből 4 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

 

Javaslatára a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D:     1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi működéséről és anyagi helyzetéről 

                                     Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 2./Az Óvoda nyári zárva-tartásának elfogadása. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

  3./ Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének 

   III. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

 4./ A szociális étkeztetésről szóló rendelet elfogadása. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

  5./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi működéséről és anyagi helyzetéről. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel az önkormányzat 2014. évi 

működését és tájékoztatót tart az anyagi helyzetről. (a beszámoló a jkv. mellélete) 

Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel 

kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 
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2. Az Óvoda nyári zárva-tartásának elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester köszönti Megyeri Attiláné „Manóvár” Óvoda vezetőjét, 

ismerteti a képviselő testülettel az óvoda vezetője által megküldött, az óvodára vonatkozó nyári zárva-tartás 

rendjét, majd felkéri Megyeri Attilánét, hogy tájékoztassa a képviselő testületet a zárva-tartás rendjéről. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

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

óvodavezető. 

 

Megyeri Attiláné „Manóvár” Óvodavezető: A hosszabb zárva-tartásnak több oka van. Ez időszak alatt kerül 

kiadásra a szabadságok legjava, mert az év egyéb időszakában nem nagyon lehet kiadni, ekkor kerül kiadásra a 

szakácsnő szabadsága is. Nyáron annyira lecsökken a gyermeklétszám, hogy az óvoda üzemeltetése 1-2 

gyermek miatt nem gazdaságos. Ezen időszakban kell sort keríteni az óvoda és a konyha tisztasági meszelésére, 

egyéb javítások, felújítások elvégzésére. 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom az óvodavezető által kért zárva-tartás elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (II.26.) határozata 

Az Óvoda nyári zárva-tartásának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Megyeri Attiláné „Manóvár” Óvodavezető 

előterjesztésében – megtárgyalta az óvodára vonatkozó nyári zárva-tartásának rendjét. A Képviselő-testület a 

zárva-tartás rendjét az alábbiak szerint fogadja: 

 

A „Manóvár” Óvoda zárva-tartás rendje: 2015. június 29-étől 2015. augusztus 3-ig. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt, hogy tájékoztassák időben az érintetteket. 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Megyeri Attiláné „Manóvár” Óvodavezető 

 

3. Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének III. fordulós tárgyalása.  

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

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

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

községi önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét egyenként tárgyalja meg.  

 

Kérdés, hozzászólás:  
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Agócs Gábor polgármester: A költségvetés az előírtak szerint átdolgozásra került. Javaslom a 2015. évi 

költségvetési rendelettervezet elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének 

8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. A szociális étkeztetésről szóló rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül 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 januárban elfogadott helyi étkeztetésről szóló 

rendelettel kapcsolatban. Agócs Gábor polgármester ismerteti az ellenőrzés által kifogásolt pontokat. Agócs 

Gábor polgármester elmondja, hogy a felhívásban közölt pontoknak megfelelően került átdolgozásra az új 

rendelettervezet, melyet ismertet a képviselő testülettel. Agócs Gábor polgármester javasolja a rendelettervezet 

elfogadását. 

 

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 rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2015./II.27./ önkormányzati rendelete 

az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

5. Egyebek 

 

a. A „Kincskereső” Általános Iskola alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

igazgatójával, Batta Tiborral történt előzetes egyeztetés alapján szükség van a képviselő testület döntésére 

ahhoz, hogy az iskola alapító okiratában a KLIK módosítsa a maximális gyermeklétszámot. A létszámbővítés a 

képviselő testület régi vágya, ezért Agócs Gábor polgármester kéri, hogy határozatban elfogadva támogassák az 

alapító okirat módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015. (II.26.) határozata 

A „Kincskereső” Általános Iskola alapító okirat módosításának kezdeményezése. 

 

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

megtárgyalta a „Kincskereső” Általános Iskola alapító okirat módosításának kezdeményezéséről szóló 

előterjesztést. A Képviselő-testület támogatja a „Kincskereső” Általános Iskola alapító okirat módosítását a 

gyermeklétszám 27 főre történő maximális emelése érdekében. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa az érintetteket és járjon közbe 

a döntés megvalósítása érdekében. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

b. Termőföldvásárlása szociális földprogramhoz. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

mintaprogram keretében a munkaügyi központhoz benyújtott mindkét pályázat nyert, így 2015. április 1. 

napjától kezdődően indulhatnak a munkafolyamatok. 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 028/5 hrsz-ú külterületi osztatlan 

földterület szociális földprogramjához szükséges még 1AK-t vásárolni. Agócs Gábor polgármester ezt a kérdést 

megtárgyalta Orgoványi László galgagutai lakossal, aki felajánlotta, hogy elad az önkormányzatnak saját 

földterületéből 1AK-t 50.000 Ft-ért. Agócs Gábor polgármester javasolja a képviselő testületnek az 1AK értékű 

és annak megfelelő tulajdoni hányadú földterület megvásárlását, majd kéri vitassák meg és döntsenek 

javaslatáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a földvásárlást. 

 

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 

26/2015. (II.26.) határozata 

A 028/5 hrsz külterületi földvásárlásról. 

 

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

megtárgyalta a 028/5 hrsz-ú külterületi földterület vásárlásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 028/5 

hrsz-ú külterületi földterületben megvásárol Orgoványi László 2686 Galgaguta, Kossuth út 126. szám alatti 

lakostól 1AK értékű és annak megfelelő tulajdoni hányadú földterületet 50.000 Ft összeg ellenében az 

önkormányzat szociális földprogramjának kivitelezéséhez. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladóval közösen ügyvéd előtt a szerződést 

megkösse, a vételárat ezt követően fizesse meg az eladónak. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

c. Tájékoztató. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

mintaprogram keretében a munkaügyi központhoz benyújtott mindkét pályázat nyert, így 2015. április 1. 

napjától kezdődően indulhatnak a munkafolyamatok. 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 028/5 hrsz-ú külterületi osztatlan 

földterület tulajdonosaival egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett a földhasználat kérdéséről. A tárgyalások 

folyamatban vannak, annak lezárulását követően ismertetni fogja az elért eredményeket a képviselő testülettel. 

Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a fentiekkel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

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 
      Megbízásából: 

 

 

                           Oravecz István 

                          Igazgatási előadó 
 


