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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 

11/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő, Varga Csaba képviselők 

 

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 3 fő megjelent, így az ülést megnyitja.  

 

 

Javaslatára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D:   1./ Tájékoztatás az előző képviselő testületi ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő 

eseményeiről. 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

2./ A 2014. évi gyermekjóléti beszámoló elfogadása. 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

3./ A önkormányzat szociális rendeletének módosítása. 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

4./ A 2014. évi balassagyarmati katasztrófavédelem beszámolójának elfogadása. 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

5./Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

1. Tájékoztatás az előző képviselő testületi ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő 

eseményeiről. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a HUSK pályázat 

eredményesen lezárult, ezért a pályázat miatt nyitott devizaszámlák megszüntetését fogja kezdeményezni, hogy 

további költséget az önkormányzatnak ne jelentsen. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy két pályázat 

benyújtását kezdeményezi, gyermekétkeztetés fejlesztése és önkormányzati feladatellátás tárgyban, melyeket 

részletesen az egyebek napirendi pontban fog bemutatni. Agócs Gábor polgármester szeptember második hetére 
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javasolja időzíteni a szüreti mulatság időpontját, továbbá javasolja, hogy október 3. hete tájékán nyugdíjas est is 

kerüljön megrendezésre. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Orgoványi László képviselő: Javaslom, hogy a közeljövőben falugyűlést is tartsunk, hogy tisztábban láthassuk a 

település gondjait, problémáit, a lakosok kéréseit, kívánságait jobban megismerhessük.  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslatot támogatom. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én is támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

2. A 2014. évi gyermekjóléti beszámoló elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjai, hogy az értékelést 

minden évben szükséges elkészíteni, melynek határideje május 31. 

Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testület tagjaival az értékelés jogi hátterét, a részletes 

feladatokat, valamint a szolgálat működési rendszerét. Tájékoztatást ad továbbá Galgaguta település 

vonatkozásában az intézkedést igénylő esetek számáról, kihangsúlyozva, hogy a településen kevés probléma 

merült fel, melyet kiemelkedően jónak tartanak. Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatást nyújt a képviselő testület 

tagjainak a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt követően Agócs Gábor polgármester kéri, 

tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2015. (V.26.) határozata 

A 2014. évre vonatkozó Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gyermekjóléti Szolgálat 

tevékenységéről szóló beszámolót a 2014. évre vonatkozóan és azt változatlan formában elfogadta.  

(A beszámoló a jkv. melléklete) 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Dr. Bata Ákos jegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2015. (V.26.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról. 
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Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Galgaguta Község Önkormányzata 

2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót a 2014. évre vonatkozóan 

és azt változatlan formában elfogadta. (A beszámoló a jkv. melléklete) 

 

Határidő: 2015. május 31. 

Felelős: Dr. Bata Ákos jegyző 

 

3. A önkormányzat szociális rendeletének módosítása.  

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a helyi szociális 

rendelet módosítására azért van szükség, mert a rendelet települési támogatások fejezetében a lakhatási 

támogatás megállapítása nincs átruházott hatáskörben a polgármesterre ruházva. Mivel a rendeletben az eljárási 

szabályok rögzítve vannak, egyéni méltányossági elbírálásra lehetőség nincs, javasolja átruházott hatáskörben a 

polgármesterre ruházni a megállapítás hatáskörét. 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 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

14/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a 

gyermekvédelmi támogatásról. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. A 2014. évi balassagyarmati katasztrófavédelem beszámolójának elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az 1996. évi 

XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 30. § (5) bekezdése alapján a 

tűzoltó parancsnok a működési területéhez tartozó önkormányzat képviselő-testületének beszámolási 

kötelezettséggel tartozik.  

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, továbbá a 

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót Okolenszki 

Gábor tű. Alezredes Úr megküldte. Agócs Gábor polgármester ismerteti a beszámolót, majd kéri a képviselő 

testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a beszámoló elfogadásáról. 

Agócs Gábor polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2015. (V.26.) határozata 

A 2014. évi balassagyarmati katasztrófavédelem beszámolójának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, 

továbbá a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

A képviselő-testület a tájékoztatót és a beszámolót elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség vezetőjét, Okolenszki Gábor tű. Alezredes urat. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

5. Egyebek 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

a. Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben- 

pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: 

Költségvetési törvény) 3. melléklet II.). pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására. Ennek keretében nyújtható be pályázat az óvoda konyhájának fejlesztésére, melyre Agócs 

Gábor polgármester javasolja a pályázat benyújtását. A támogatás mértéke 95%, mert a település 

adóerőképessége nem éri el a 18.000 Ft/fő határt. 

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

javaslataikat. 
 

Kérdés, hozzászólás:  
 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a pályázat benyújtását, mert csak 5%-os az önerő, melyet a 

költségvetésünkből fedezni tudunk. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Orgoványi László képviselő: Mindenképpen pályázzunk. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2015. (V.26.) határozata 

A „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” tárgyában pályázat benyújtásáról. 
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben- által meghirdetett pályázati kiírást. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy benyújtja pályázatát a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására, az óvoda konyhájának fejlesztésére, melyhez költségvetéséből biztosítja az 5%-os önerőt. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot. 

 

Határidő: Azonnal, ill. 2015.05.29. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

b. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában 

pályázat benyújtásáról. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

önkormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és 

ad) pontok szerint az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában. 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb 

színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös 

önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.  

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, 

belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. Agócs Gábor polgármester javasolja a 

pályázatok benyújtását mindhárom alcél tekintetében. A támogatás mértéke 95%, mert a település 

adóerőképessége nem éri el a 18.000 Ft/fő határt.  

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

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a pályázatok benyújtását, mert csak 5%-os az önerő, melyet a 

költségvetésünkből fedezni tudunk. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Orgoványi László képviselő: Mindenképpen pályázzunk mindhárom alcélra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2015. (V.26.) határozata 

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyában pályázat benyújtásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett pályázati kiírását. 
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A képviselő-testület döntött arról, hogy benyújtja pályázatát az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” tárgyában, az óvodai nevelést végző „Manóvár” Óvoda infrastrukturális kapacitás 

bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása céljából, melyhez költségvetéséből biztosítja az 5%-os önerőt. 

Megbízza a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot. 

 

Határidő: Azonnal, ill. 2015.06.09. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

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

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 19 óra 15 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


