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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 

9/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. május 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Bata Ákos jegyző 
 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Bata Ákos jegyző 

 

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 szociális étkeztetésről szóló rendeletmódosítás napirendi ponttal. 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./ Az önkormányzat illetékességi területén lévő üres ingatlanok értékesítésének 

tárgyalása. 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

2./Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

1. Az önkormányzat illetékességi területén lévő üres ingatlanok értékesítésének tárgyalása 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy nagyon sok a 

településen az eladó, üres ingatlan, ami leveri az árakat. Javasolja akcióterv kidolgozását, hogy a település 

vonzóbbá válhasson és ezáltal az ingatlanok értéke is emelkedhessen. 

Dr. Antalics Zsolt javasolja, hogy a Darányi Ignác tervben nézzünk utána a lehetőségeknek. 

Agócs Gábor polgármester javasolja marketing terv kidolgozását a falu vonzóbbá tétele végett. 

Orgoványi László javasolja a környező települések testületeivel való egyeztetést. 

Agócs Gábor polgármester ígéri, hogy felveszi a kapcsolatot Petro Kinga hölggyel, az ingatlanértékesítés, 

vásárlás ügyében. 
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2. Egyebek 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

a. Együttműködés a 4Falu Egyesülettel. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 4Falu 

Egyesület Elnöke, Kály Erzsébet megkereste az önkormányzatot, hogy közös együttműködés révén hozzák létre 

a tájegység értéktárát, mely több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó 

gyűjteményként funkcionálna. Agócs Gábor polgármester ismerteti az együttműködési szándéknyilatkozatot, 

javasolja annak elfogadását. 

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

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2015. (V.11.) határozata 

A 4Falu Egyesülettel történő együttműködés megkötéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a 4Falu Egyesülettel történő együttműködés lehetőségét. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy a közös együttműködés révén létrehozzák a tájegység értéktárát, mely 

több települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményként 

funkcionál. 

Megbízza a polgármestert, hogy a 4Falu Egyesület Elnökével, Kály Erzsébettel az erről szóló együttműködési 

szándéknyilatkozatot írja alá. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

b. Kopjafák állítása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester javasolja a képviselő testület tagjainak, hogy az előző 

napirendi pontban tárgyalt értéktár kialakításával kapcsolatban a 4Falu Egyesület javasolja, hogy a Galgagutát 

érintő régi, történelmi helyszíneket (régi temető, kovácsműhely, stb.) kopjafák állításával jelölje meg a 

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

javaslat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a kopjafák állítását, olyan helyekre, mint a régi temető, kovácsműhely, 

stb., hogy kialakulhasson, bővülhessen a galgagutai értéktár. 

 

Orgoványi László képviselő: Jó néhány helyszínt ismerek ahová ilyen kopjafát lehetne állítani, jó elképzelés, 

bejárás után válasszon a testület néhány forgalmasabb helyet és állíttasson kopjafát. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2015. (V.11.) határozata 

Kopjafák állításáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Galgagután állítandó kopjafák ötletét és az alábbi döntést hozta. 

A képviselő-testület helyszíni bejárást követően dönt a kopjafák felállításának helyszíneiről, darabszámáról és 

az állításra fordítható pénzösszeg mértékéről. 

 

c. A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás tárgyalása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Közhasznú Egyesület Elnöke, dr. Szabó Tamás megkereste az önkormányzatot, hogy csatlakozzon a „Vallási 

turizmus fellendítésének programjában” szereplő azon elképzeléshez, mely az egyesületen belül önkormányzati 

tagozatot kíván létrehozni. Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy 

vitassák meg és döntsenek a csatlakozásról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Nem javaslom a csatlakozást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2015. (V.11.) határozata 

A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Mária Út Közhasznú Egyesület csatlakozási felkérését és az alábbi döntést hozta. 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Mária Út Közhasznú 

Egyesülethez. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a Mária Út Közhasznú 

Egyesület Elnökét, Dr. Szabó Tamást. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 10 óra 35 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


