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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 

7/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. április 28-án 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 jegyző 
 

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. Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a meghívóban 

szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a szociális étkeztetésről szóló rendeletmódosítás napirendi ponttal. Kéri, 

döntsenek javaslatáról.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta 

 

 

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

 

N A P I R E N D:   1./ Az önkormányzat és a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

2./A Tűzgyújtási rendelet elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

3./ A szociális étkeztetésről szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

4./Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

1. Az önkormányzat és a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták az előterjesztést. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően felkéri dr. Bata Ákos jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tartsa 

meg tájékoztatóját. 
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dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait az önkormányzat és a Berceli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásának 

szükségességéről, jogszabályi hátteréről és annak főbb pontjairól. 

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

beszámolók elfogadásáról. 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 Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2015. (IV.28.) határozata 

A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Közös Hivatal Hivatal 2014. évi beszámolójával változatlan formában egyetért és 

elfogadja. (A részletes tájékoztató a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Dr. Bata Ákos jegyző 

 

2. A Tűzgyújtási rendelet elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

tűzgyújtási rendeletének tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták az előterjesztést. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően felkéri dr. Bata Ákos jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatban tartsa 

meg tájékoztatóját. 

dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait az önkormányzat tűzgyújtási rendeletének főbb 

pontjairól, jogszabályi hátteréről és elfogadásának szükségességéről. 

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

rendelettervezet elfogadásáról. Agócs Gábor polgármester javasolja a rendelettervezet elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a tervezet elfogadását. 

 

Varga Csaba képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

12/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről. 
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. A szociális étkeztetésről szóló rendelet módosítása.  

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy Megyeri Attiláné 

Óvodavezető értesítése alapján szükség van az elfogadott szociális étkeztetésről szóló 9/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására, mert a vendégétkeztetés díja változott. Agócs Gábor polgármester ezt 

követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról 

Agócs Gábor polgármester javasolja a rendelettervezet elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a tervezet elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015./IV.29./ önkormányzati rendelete 

az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. 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 beszerzésre kerültek a pályázatban megjelölt gépek, berendezések (3db STHILL 

fűkasza, 1db motorfűrész, védőfelszerelések és a gépekhez szükséges minőségi olajkeverékek). További 

munkaruhák beszerzése folyamatban van. 

A DMRV Zrt. jelezte önkormányzatunk felé, hogy a szennyvíztelep környékén kivágnak több veszélyesen 

belógó fát, melyeket a kivágást követően a Művelődési Ház tárolójába fogunk szállítani, hogy a téli 

rendezvényeken legyen a kályhákhoz tüzelőanyag. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy az elmúlt hét 
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folyamán sikerült bútorokat beszerezni ingyen egy budapesti pályázati kiárusításból, melyeket az intézmények 

kapnak meg az elhasználódottak helyébe. 

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. 

 

b. Döntés a „Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése” tárgyában pályázat benyújtásáról 

és a kapcsolódó szakmai program elfogadásáról. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

21/2015. (IV.17.) MVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről. E rendelet tartalmazza a falubusz beszerzés pályázat igénybevételének részletes 

szabályait. Agócs Gábor polgármester ismerteti a pályázat főbb tartalmi elemeit, majd javasolja a pályázat 

benyújtását. Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a pályázat benyújtásához 

szükség van a kapcsolódó szakmai program elfogadására is, mely elkészítésre került. Agócs Gábor 

polgármester ezt követően ismerteti a szakmai program tartalmát. Agócs Gábor polgármester, kéri a képviselő 

testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a szakmai program elfogadásáról, a pályázat kidolgozásáról és 

benyújtásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a szakmai program elfogadását és a pályázat benyújtását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2015. (IV.28.) határozata 

A „Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése” tárgyában pályázat benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Miniszterelnökség Agrár- Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága Irányító Hatósága által 

kiadott közleményt. 

A közlemény alapján lehetőség nyílik a települési önkormányzatok számára új gépjármű beszerzésére.    

A képviselő-testület döntött arról, hogy benyújtja pályázatát új gépjármű beszerzésére a szolgáltatásfejlesztés 

szükségessége miatt. 

Megbízza a polgármestert, hogy azonos műszaki tartalommal árajánlatokat kérjen a különböző 

autókereskedésektől. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges, Galgaguta Községi 

Önkormányzat Kistérségi Közlekedési Szolgáltatás Szakmai Programját elfogadta. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy arra a gépjármű típusra nyújtsa be a pályázatot, melynek ajánlata 

kedvezőbb, valamint az üzemeltetési és fenntartási költsége gazdaságosabb. 
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Határidő: Azonnal, ill. 2015.05.04. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

c. Rendőrségi kinevezés véleményezése. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője, Dr. Nagy László r. ezredes Csík Csaba r. alezredest kívánja kinevezni 

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával, mely kinevezéshez az 

önkormányzat véleményét kéri. Agócs Gábor polgármester ismerteti a főkapitány által megküldött önéletrajzot 

és Csík Csaba r. alezredes szolgálati előmenetelének értékelését. Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a 

képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a vélemény kialakításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a kinevezéssel kapcsolatos pozitív vélemény kinyilvánítását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2015. (IV.28.) határozata 

A balassagyarmati rendőrkapitány kinevezésének véleményezéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csík Csaba r. alezredes balassagyarmati 

rendőrkapitányi kinevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:  

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Csík Csaba r. alezredes balassagyarmati 

rendőrkapitányi kinevezését. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a véleményről tájékoztassa a Nógrád Megyei Rendőr-

főkapitányság Vezetőjét, Dr. Nagy László r. ezredest. 

 

Határidő: 2015. május 20. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

d. Zöld Híd Régió Kft. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Zöld Híd Régió Nkft. részéről Nagy Nelli titkárságvezető által, melyben tájékoztatást nyújtott a nonprofit Kft-

nél kialakult vészhelyzetről. Agócs Gábor polgármester ismerteti a tájékoztató levelet, a megküldött határozat-

tervezetet és a nyilatkozat tartalmát. Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, 

hogy vitassák meg és döntsenek a vélemény kialakításáról, az ülésen való részvételről, és a nyilatkozat 

tartalmáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  
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Agócs Gábor polgármester: Más irányú elfoglaltság miatt és a munkahelyek beosztása okán a testület tagjai és 

jómagam nem tudunk ott lenni a megbeszélésen, ezért kérem a testület tagjait, hogy a nyilatkozat 

visszaküldéséhez alakítsák ki véleményüket. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Javaslom egy pár oldalas kimutatás bekérését a pénzügyi helyzet alakulásáról, 

mert a tájékoztatóban említett, több mint 1 milliárd forint összegű hátralék 2-3 év alatti felhalmozódása 

számomra magyarázatra szorul. 

 

Varga Csaba képviselő: Támogatom a javaslatot, nem értem, hogy miért az utolsó pillanatban értesítenek 

bennünket, hogy vészhelyzet van. Egy évvel ezelőtt nem volt látható ennek bekövetkezte? 

 

Agócs Gábor polgármester: Köszönöm a testületi tagok hozzászólását, én sem fogadom el a határozat tartalmát, 

szerintem is átlátható pénzügyi kimutatásra van szükség. A közölt hiány biztosan nem 1 év alatt halmozódott 

fel, könnyűnek tűnik egyből megállapítani a kormány kizárólagos felelősségét. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette, kéri a polgármestert a megbeszéltek 

szerinti nyilatkozat megküldésére. 

 

e. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész átruházási és engedményezési megállapodásának 

jóváhagyása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

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

testület 2014. augusztus 11-én megtartott ülésén megtárgyalta Farkas Egonnét, a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 

Ügyvezető Igazgatója és Rácz Attila a DMRV Zrt. Stratégiai Igazgatója tájékoztatása alapján a víziközművek 

vagyonértékeléséről szóló előterjesztést és az 55/2014.(VIII.11.) határozatával az alábbi döntést hozta: 

 

„Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a tulajdonába áramlott víziközművagyon 

üzemeltetési szerződéséhez szükséges kötelező vagyonértékelésének megrendelésével és lebonyolításával a 

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t, melynek költségeit a társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád 

Vízmű Kft. részére névértéken történő átruházása útján téríti meg, a vagyonértékelés költségeinek 

beszámításával. A képviselő testület felhatalmazza Orgoványi László polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti 

megbízási és üzletrész átruházási megállapodás aláírására. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 

valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza üzletrészét a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére, és 

azokat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. saját társasági üzletrész céljára megszerezze, amely üzletrész-átruházások 

során Galgaguta Önkormányzata nem kívánja gyakorolni elővásárlási jogát. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti tagi nyilatkozatok megtételére 

és felkéri, hogy a további, szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester” 

 

Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy ezzel szoros összefüggésben Farkas Egonné, a Nyugat-Nógrád 

Vízmű Kft. Ügyvezető Igazgatója által 2015. április 14-én írt levele szerint szükséges egy megállapodás 

megkötése, hogy az önkormányzatok üzletrész ne csökkenjen a jelenlegi névértékük felére. 
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Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a 

megállapodás elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a megállapodás elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2015. (IV.28.) határozata 

A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész átruházási és engedményezési megállapodásának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész 

átruházási és engedményezési megállapodásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:  

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzletrész átruházási és engedményezési 

megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és kéri, hogy gondoskodjon annak 

megküldéséről a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére. 

 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

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

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 13 óra 15 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


