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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 

13/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. június 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt 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.  

 

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

 

N A P I R E N D:   1./ Tájékoztatás az elmúlt testületi ülés óta történt eseményekről. 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

2./ A Táncsics út mögötti patakmeder karbantartása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

3./Falugyűlés időpontjának tárgyalása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

4./Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

                             5./ 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 az elmúlt időszakban 

történt komoly esőzéseket követően több galgagutai állampolgár is bejelentette, hogy a Táncsics út mögött 

induló patakmeder tisztítását szükségesnek tartja, mert elöntötte kertjüket a víz. Agócs Gábor polgármester 

elmondja, hogy ez az oka a következő napirendi pont megtárgyalásának. Agócs Gábor polgármester elmondja, 

hogy a „START” mintaprogram jól halad, a közmunkások jól dolgoznak, jó termés várható. A közelmúltban 

Agócs Gábor polgármester részt vett Szécsénkén a Zöld Híd Régió Kft-nél kialakult helyzettel kapcsolatos 

egyeztetésen, ahol az érintett Nógrád megyei települések polgármesterei vettek részt, valamint Balla Mihály 

országgyűlési képviselő úr. Az egyeztetésen megvitatásra került a kialakult helyzet a szemétszállítási problémák 

kapcsán. A megbeszélés eredményeként az érintett Nógrád megyei települések polgármesterei nem támogatták 

a rendkívüli önkormányzati pályázat benyújtását, ezzel egyetértve Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy 

ezt az álláspontot fogja képviselni az ezzel kapcsolatos napirend tárgyalásakor. Agócs Gábor polgármester 
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ismerteti a képviselő testülettel, hogy hozzáértő vállalkozás bevonásával a Gábor Áron út kátyúzása hamarosa 

meg fog történni, emiatt előirányzat-módosításra nincs szükség.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

2. A Táncsics út mögötti patakmeder karbantartása 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

napirendi pontban említett patakmeder tisztításának ügyét külön kell tárgyalni és a szükséges döntést meghozni, 

hogy a továbbiakban megelőzze az önkormányzat a probléma kialakulását. Agócs Gábor polgármester 

javasolja, hogy a képviselő testület felhatalmazása alapján az önkormányzat az érintett hrsz-ú patakmedreket 

saját költségén tisztíttassa ki a „START” mintaprogram, belvízelvetéssel kapcsolatos pályázatban felvett 

közmunkások bevonásával. 

Ezt követően Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2015. (VI.22.) határozata 

A Táncsics út mögötti patakmeder karbantartásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Táncsics út mögötti patakmeder karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 

A képviselő-testület a 175, 114, 241 hrsz-ú árkok, patakmedreket saját költségen történő tisztíttassa mellett dönt 

a „START” mintaprogram, belvízelvetéssel kapcsolatos pályázatban felvett közmunkások bevonásával. 

A képviselő-testület a kapcsolódó egyéb költségeket 2015. évi költségvetéséből bitosítja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, gondoskodjon a munka 

elvégeztetéséről. 

 

Határidő: 2016.02.29. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

3. Falugyűlés időpontjának tárgyalása.  

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

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

ülésen felvették a képviselő testület tagjai a falugyűlés megtartását. Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő 

testület tagjait, hogy tegyenek javaslatot az időpontra.  

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a falugyűlés megtartásának elhalasztását a nyári időszak végére. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

50/2015. (VI.22.) határozata 

A falugyűlés elhalasztásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a falugyűlés időpontjának kijelöléséről 

szóló előterjesztést és a polgármesterrel egyetértésben az őszi időszakra halasztja annak megtartását. 

 

4. Egyebek 

  

a. Nyári Tamás galgagutai lakos rendezési tervmódosítási kérelme. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy Nyári Tamás 

galgagutai lakos telepengedély kérelmet kíván előterjeszteni és kéri a képviselő testületet, hogy informálják 

arról, hogy a közeljövőben a rendezési tervmódosítás megtörténik-e, mert a telepengedélyéhez módosítási 

kérelmet kíván majd előterjeszteni. 

Agócs Gábor Polgármester kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg Nyári Tamás galgagutai lakos 

kérdésfelvetését. 
 

Kérdés, hozzászólás:  
 

Agócs Gábor polgármester: Jelenleg a képviselő testületnek nincs ilyen szándéka, amennyiben rendezési 

tervmódosításra sor kerül értesítjük Nyári Tamást erről a tényről és megvitatjuk kérelmét. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület felkéri Agócs Gábor Polgármestert, hogy tájékoztassa Nyári Tamás galgagutai lakost, hogy 

a közeljövőben a rendezési tervet nem kívánják módosítani. 

 

b. Döntés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás” tárgyában pályázat 

benyújtásáról. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy az Észak-kelet Pesti és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 210/2015., valamint 211/2015. 

iktatószámú levelében azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy 2015. szeptemberéig az Észak-kelet Pesti és 

Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak, mint a 

Zöld Híd régió Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosának 610.197.000 Ft törzstőke pótlást kellene végrehajtani. 

Más módját nem látják a törzstőke pótlásnak, minthogy rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra 

pályázatot nyújtsanak be az érintett önkormányzatok, Galgaguta esetében lakosságszám-arányosan 1.265.618 

Ft-ra kellene pályázni 

Véleményük szerint, hogy a helyzet idáig eljutott, az a közszolgáltatási díjak befagyasztásának, a számos új 

adónak és járulék bevezetésnek, valamint a rezsidíjcsökkentésnek köszönhető. A társulás menedzsmentjének 

semmilyen felróható magatartása nincs, viszont ha az önkormányzatok nem pályáznak a támogatásra, ennek 

elmulasztása felveti a tagönkormányzat egyéni felelősségét. 

 

Agócs Gábor elmondja, hogy 2015. június 18-án ott volt az egyezető értekezleten Szécsénkén, ahol a 

polgármesterek közös álláspontja, hogy – figyelemmel arra is, hogy egy évben kétszer lehet rendkívüli 

önkormányzati pályázatot benyújtani – ne pályázzanak. 
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Elmondta továbbá, hogy a társulási tanács 2015. május 11-én tartott tanácsülésén a 13/2015. (V.11.) számú 

határozatával többek között azt a döntést hozta, hogy a tőkehiányos állapot kialakulása ellenére törzstőke pótlást 

nem szükséges végrehajtani.  

Tekintettel a közös álláspont kialakítására, valamint a tanács döntésére Agócs Gábor Polgármester nem 

javasolja a pályázat benyújtását. Agócs Gábor Polgármester ezt követően kéri a testület tagjait, vitassák meg és 

döntsenek a pályázat benyújtásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Továbbra sem támogatom a javaslatot. 

 

Orgoványi László képviselő: Én sem támogatom. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2015. (VI.22.) határozata 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás” tárgyában pályázat benyújtásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta. 

A képviselő-testület nem nyújt be pályázatot a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 

felhasználására. Megbízza a polgármestert, hogy erről a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

c. Az „Egyházi épületekért, egyházközség nevelési-szociális céljaiért” Alapítvány támogatása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

épületekért, egyházközség nevelési-szociális céljaiért” Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be a szokásos, 

minden évben megrendezésre kerülő „10 napos” kirándulás kapcsán, mert galgagutai személyek is részt 

vesznek.  

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

javaslataikat, döntsenek a támogatási kérelem ügyében. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a támogatást természetben megállapítani, hiszen az önkormányzat 

növénytermesztési programja keretében tudna a táboroztatáshoz zöldségek formájában hozzájárulni, mely 

költségbe különösebben nem kerülne. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Orgoványi László képviselő: Igen, ezt én is támogatom. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2015. (VI.22.) határozata 

Az „Egyházi épületekért, egyházközség nevelési-szociális céljaiért” Alapítvány támogatásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta az „Egyházi épületekért, egyházközség nevelési-szociális céljaiért” Alapítvány támogatási 

kérelmét és az alábbi döntést hozta. 

A képviselő-testület a kérelemben megjelölt alapítványi 10 napos kirándulást természetben támogatja az 

önkormányzat által megtermelt zöldségek biztosítása formájában. 

Megbízza a polgármestert, hogy mérje fel a tábor igényeit, a szükséges mennyiséget és biztosítsa az 

önkormányzat által adni képes mennyiséget. 

 

Határidő: Azonnal, ill. 2015.07.31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

d. A 2015. augusztus 1. napon megrendezendő Fesztivál idejére a sportpályára kitelepülő 

árusok és egyéb szolgáltatást nyújtók külön díjának megállapítása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor Polgármester javasolja külön díjak megállapítását a 2015. augusztus 1. 

napon megrendezendő Fesztivál idejére a sportpályára kitelepülő árusok és egyéb szolgáltatást nyújtók 

vonatkozásában.  

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

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a különdíjak megállapítását az alábbi bontásban: 

 Étel-italárusítás: 8.000 Ft/nap 

 Ékszerárusítás: 3.000 Ft/nap 

 Játék-és egyéb termékárusítás: 5.000 Ft/nap 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2015. (VI.22.) határozata 

A 2015. augusztus 1. napon megrendezendő Fesztivál idejére a sportpályára kitelepülő árusok és egyéb 

szolgáltatást nyújtók külön díjának megállapításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a 2015. augusztus 1. napon megrendezendő Fesztivál idejére a sportpályára kitelepülő árusok és 

egyéb szolgáltatást nyújtók külön díjának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi díjak 

megállapításáról döntött: 

 Étel-italárusítás: 8.000 Ft/nap 

 Ékszerárusítás: 3.000 Ft/nap 
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 Játék-és egyéb termékárusítás: 5.000 Ft/nap 

 

e. Döntés az óvodavezetői álláspályázat kiírásáról. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a vezető 

óvónőnek 2015. augusztus 14. napjával megszűnik a megbízatása, ezért az óvodavezetői álláshelyre ismételten 

ki kell írni a pályázatot, 2015. augusztus 15 – 2020. augusztus 14-ig, 5 évre. Agócs Gábor polgármester 

javasolja a pályázat kiírását. 

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 az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2015. (VI.22.) határozata 

Az óvodavezetői álláspályázat kiírásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta az óvodavezetői álláspályázat kiírásáról szóló előterjesztést és a pályázat kiírása mellett döntött. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról. 

 

Határidő: 2015.07.31. 

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 


