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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 

6/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. április 14-én megtartott 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: dr. Bata Ákos jegyzői munkakör ellátásával megbízott köztisztviselő, Antalicsné 

Verner Mária Anna. 

 

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./ Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. 

    /Írásos anyag mellékelve/ 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

2./Az önkormányzat SZMSZ módosításának elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

3./ A Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagságának 

tárgyalása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

4./ A 2014. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása. /Írásos anyag 

mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

5./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

6./ A „Kincskereső” Általános Iskola létszámbővítésének elfogadása. /Írásos anyag 

mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

7./Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
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1. Az önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel az önkormányzat 2014-2019. 

évi gazdasági programját. (a program a jkv. mellélete) 

Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a jelenlévőket, hogy vitassák meg és döntsenek a 2014-2019. évi 

gazdasági program elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a gazdasági program elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2015. (IV.14.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzatának 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015-2019. évi 

gazdasági programjának előterjesztését és azt módosítások nélkül elfogadja. 

(a gazdasági program a jkv. melléklete) 

A képviselő testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: Programban foglaltak szerint. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

2. Az önkormányzat SZMSZ módosításának elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy az önkormányzat 

SZMSZ módosításának tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták az előterjesztést. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően felkéri dr. Bata Ákos jegyzői munkakör ellátásával megbízott 

köztisztviselőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tartsa meg tájékoztatóját. 

dr. Bata Ákos jegyzői munkakör ellátásával megbízott köztisztviselő tájékoztatja a képviselő testület tagjait az 

SZMSZ módosítás szükségességéről és annak főbb pontjairól. 

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

rendelettervezet elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a rendelettervezet elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
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Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról módosításáról  
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. A Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagságának tárgyalása.  

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel Szob Város Önkormányzata 

által megküldött, a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagságára vonatkozó levelét, 

melyben kérik az önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak a tagság fenntartásáról.  

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

társulás tagságának fenntartásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: A döntésünkről határozatot kell hozni és azt megküldeni Szob Város 

Önkormányzata részére. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Ha a levél szerint eddig nem végzett tevékenységet, akkor szerintem lépjünk ki a 

társulásból 

 

Varga Csaba képviselő: Szerintem is fölösleges, lépjünk ki. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2015. (IV.14.) határozata 

A Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagságának megszüntetéséről. 

 

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

megtárgyalta a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagságáról szóló, Szob Város 

Önkormányzata által megküldött előterjesztést. A Képviselő-testület kilép a Duna-Ipoly Önkormányzati 

Területfejlesztési Program Társulásból. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről, tájékoztassa Szob Város Önkormányzatát. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

4. A 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Bernadett belső ellenőr elkészítette Galgaguta Község Önkormányzatának 2014. évi éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentését, melyet írásos formában is megkaptak. Agócs Gábor polgármester ezt követően felkéri dr. 

Bata Ákos jegyzői munkakör ellátásával megbízott köztisztviselőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tartsa meg 

tájékoztatóját. 
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dr. Bata Ákos jegyzői munkakör ellátásával megbízott köztisztviselő tájékoztatja a képviselő testület tagjait a 

2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megállapításairól. Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri 

a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a jelentés elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Dr. Bata Ákos: Jogszabályi kötelezettség a jelentés elfogadása a zárszámadás előtt, illetve azzal egyidejűleg. 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a jelentés 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 

29/2015. (IV.14.) határozata 

A 2014. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr 

által Galgaguta Község Önkormányzatánál 2014. évben végzett belső ellenőrzéséről készített  

„Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés”-t. 

Az abban foglalt megállapításokkal egyetért, és a jelentést elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. (a jelentés a jkv. mellélete)     

 

Határidő: Jelentésben foglaltak szerint. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Várszegi György jegyző 

 

5. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy az önkormányzat 

közbeszerzési tervének tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták az előterjesztést. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően felkéri dr. Bata Ákos jegyzői munkakör ellátásával megbízott 

köztisztviselőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tartsa meg tájékoztatóját. 

dr. Bata Ákos jegyzői munkakör ellátásával megbízott köztisztviselő tájékoztatja a képviselő testület tagjait a 

közbeszerzési terv elfogadásának szükségességéről, jogszabályi kötelezettségéről és annak főbb pontjairól. 

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

közbeszerzési terv elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a rendelettervezet elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2015. (IV.14.) határozata 

A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a 2015. évi közbeszerzési terv 

elfogadásáról szóló előterjesztését és azt módosítások nélkül elfogadja. 

(a közbeszerzési terv a jkv. melléklete) 

A képviselő testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: Tervben foglaltak szerint. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

6. A „Kincskereső” Általános Iskola létszámbővítésének elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

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. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2015. (IV.14.) határozata 

A „Kincskereső” Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése. 

 

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

megtárgyalta a „Kincskereső” Általános Iskola alapító okirat módosítás véleményezéséről szóló, KLIK 

Balassagyarmati Tankerület által megküldött 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, véleményről tájékoztassa a KLIK 

Balassagyarmati Tankerületét és járjon közbe a döntés megvalósítása érdekében. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

7. Egyebek 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

a. Az elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről szóló tájékoztató megtartása. 

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 már beindultak a munkafolyamatok. A 028/5 hrsz-ú területen Orgoványi Lászlótól sikerült földet 

vásárolni a Start program növénytermesztési munkáihoz. Az ültetések folyamatban vannak, sikerült elültetni 1,5 



 6 

Ha-on 2 tonna krumplit, folyamatban van a palánták ültetése. A szántásban nagy segítségünkre volt Sztraka 

József galgagutai lakos. A hullaháznál lévő kút kitisztítása folyamatban van, ha kész lesz a kút is fel lesz újítva. 

Az önkormányzat részt vesz a „Te Szedd” programban, a lomtalanítás időpontja 2015. június 6. 

A Területi Operatív Program keretében a tervek között szerepel, hogy az önkormányzat pályázatokat nyújtson 

be kerékpárút kialakítására, energetikai beruházásokra, közbiztonság-fejlesztésre és ipari park kialakítására a 

0148 hrsz.-ú önkormányzati földterületen. 

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: 12 óra 55 perc. 

 

Kmft 

 

         Agócs Gábor                                                                                   Várszegi György 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


