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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 

15/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. július 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.  

 

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./ Tájékoztató a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves munkájáról. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

3./ A DMRV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

4./Egyebek. 

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 

megállapodás született a Magyar Közút Zrt.-vel a Gábor Áron és A József Attila utak kátyúzását érintően, mely 

az önkormányzatnak nettó 350.000 Ft összegbe fog kerülni. 

Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy a „START” mintaprogram továbbra is jól halad, a közmunkások jól 

dolgoznak, jó termés várható, az árkok, átereszek takarítása folyamatban van. 

Agócs Gábor polgármester ismerteti az I. Gutafeszt megtartására tett eddigi intézkedések, a felkészülés 

eredményeit, az esemény helyszínéül szolgáló focipálya, illetve annak környezetében történt állagmegóvással 

járó intézkedéseket. Agócs Gábor polgármester beszámol az önkormányzatnál nemrég történt munkaügyi 

ellenőrzés eredményéről, megállapításairól, tapasztalatairól. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy a 

Kossuth úton lévő vasúti töltést a sok esőzés a szomszédos lakoshoz mosta be, melyről tájékoztatta a MÁV 

illetékeseit, intézkedésüket kérve, továbbá egy gyalogos átkelő kialakítását is javasolta. A MÁV illetékesei 

jelezték, hogy a vasúti átjáró és környékének átalakítása kivizsgálás alatt van, előre láthatóan az ügyben 

intézkedés fog történni, azonban a gyalogos átkelő kialakítása problémába ütközik, mert 9 fm-re lenne szükség 

a kivitelezéshez, de ahhoz a szomszédos telekből kellene elvenni, kisajátítani, ami nem megoldató egyenlőre.  
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Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Kérem a polgármester urat, hogy tolmácsolja elismerésem a 

közmunkaprogramban résztvevők fel, szerintem nagyon tisztességesen dolgoznak. 

 

Agócs Gábor polgármester: Köszönöm, továbbítom. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

2. Tájékoztató a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves munkájáról. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait a Berceli Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. féléves munkájáról. Agócs Gábor polgármester ezt követően javasolja a 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. féléves munkájáról szóló tájékoztató elfogadását. 

Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2015. (VII.28.) határozata 

A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal I. féléves munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bata Ákos Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. féléves tájékoztatójáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta: 

A képviselő-testület a Közös Hivatal I. féléves tájékoztatójával 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 

 

3. A DMRV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadása.  

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  

     

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a DMRV Zrt. 

megküldte a 2015. évi üzleti tervét. A többségi állami tulajdonosi joggyakorló indítványára közgyűlés nélküli 

határozathozatal keretében kell elfogadni az üzleti tervet. Az MNV Zrt. javasolja a DMRV Zrt. 2015. évi üzleti 

tervének elfogadását. Agócs Gábor polgármester ismerteti az üzleti tervet, majd javasolja annak elfogadását. 
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Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat 

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom az MNV Zrt. álláspontjával egyetértve a DMRV Zrt. 2015. évi üzleti 

tervének elfogadását. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2015. (VII.28.) határozata 

A DMRV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a DMRV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta. 

A képviselő-testület az MNV Zrt. javaslatára a DMRV Zrt. 2015. évi üzleti tervét változatlan formánban 

fogadja el. Megbízza a polgármestert, hogy erről a döntésről tájékoztassa a DMRV Zrt.. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

4. Egyebek 

  

a. Döntés a Vis Maior támogatás felhasználásáról. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 2015. január 1-jén bekövetkezett 

Piliny központtal keletkezett földrengés megrongálta Galgaguta Község Önkormányzatának tulajdonát képező, 

2686 Galgaguta, Kossuth út 17. szám alatt található Tájház épületét. A falak megrepedtek, a cserepek 

lehullottak a tetőről. Wilimi Sándor kárszakértő írásos véleménye szerint a kár mértéke 7.662.724 Ft, az épület 

teljes helyreállításra szorul. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy a korábbi, képviselő-testületi döntés 

értelmében a VIS MAIOR támogatási kérelem benyújtásra került. A kérelmet a belügyminisztérium 2.800.000 

Ft összegben támogatta, mely alacsonyabb, mint a benyújtott igény, amely 5.363.907 Ft volt. Ez az összeg a 

helyreállítás költségének 70%-a. Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a csökkentett támogatási intenzitás 

ellenére a képviselő-testület a szükséges önerő biztosítása mellett végeztesse el a Tájház helyreállítását. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom, hogy a megítélt pályázati összeget használjuk fel, tegyük hozzá a 

szükséges önerőt és végeztessük el a Tájházon a legszükségesebb, halaszthatatlan helyreállítási munkálatokat. 
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Dr. Antalics Zsolt képviselő: Mindenképpen használjuk ki a csökkentett támogatást is. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2015. (VII.28.) határozata 

A 2015. évi VIS MAIOR támogatás felhasználásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a vis maior támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior címen elnyert támogatást fel kívánja 

használni, a helyreállítási munkákat a támogatói döntésben szereplők szerint hajtja végre. 

A káresemény megnevezése: Tájház helyreállítása. 

Helye helyreállítás: Galgaguta, Kossuth út 17. hrsz: 297/1  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2015. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 1.200.000 30 

Biztosító kártérítése Ft   

Egyéb forrás Ft   

Vis maior igény helyreállítás Ft 2.800.000 70 

Források összesen helyreállítás Ft 4.000.000 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.000.000 Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja biztosítani. 

 

-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik. 

 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt, de nem kapott. 

 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a helyreállítás kiviteleztetésére. 

 

Határidő: Támogatási kiírás szerint 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 
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b. Döntés az Árvízcsúcs-csökkentő tározó felülvizsgálatáról. 

Előterjesztő: Dr. Antalics Zsolt képviselő 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő elmondja, hogy az Árvízcsúcs-csökkentő tározó megítélése szerint műszakilag nem 

megfelelő állapotú, mert a támfal több szakasza megrepedt, ezért kérte, hogy statikus vízügyi szakember 

vizsgálja meg az építményt.  

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

javaslatáról. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom, a tározó szakemberrel történő megvizsgáltatását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2015. (VII.28.) határozata 

Az Árvízcsúcs-csökkentő tározó vízügyi felülvizsgálatáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Antalics Zsolt képviselő előterjesztésében 

megtárgyalta az Árvízcsúcs-csökkentő tározó szakértői vizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy szakértőt rendeljen ki az Árvízcsúcs-csökkentő tározó 

felülvizsgálata érdekében. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

c. Kotrányiné Sebestyén Zsuzsanna Erzsébet Kálmánházai hivatalsegéd támogatása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Község Önkormányzatának Polgármestere és a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője email 

útján fordult a települések polgármesterei és jegyzői felé azzal a kéréssel, hogy a 2015.02.12. napján 

Kálmánházán leégett ház tragédiájának érintettjeként Kotrányiné Sebestyén Zsuzsanna Erzsébet hivatalsegédet 

támogatásban részesítsék. A család lényegében haléktalanná vált, ideiglenes szolgálati lakást a Kálmánházai 

Önkormányzat biztosít számukra 2015.12.31-ig.  

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 támogatásban részesíteni a szerencsétlenül járt kolléganőt és családját 

akármilyen csekély formában is. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

60/2015. (VII.28.) határozata 

Kotrányiné Sebestyén Zsuzsanna Erzsébet Kálmánházai hivatalsegéd támogatásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta Kotrányiné Sebestyén Zsuzsanna Erzsébet hivatalsegédet támogatási kérelmét és az alábbi döntést 

hozta. 

A képviselő-testület a kérelmezőt, Kotrányiné Sebestyén Zsuzsanna Erzsébet 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 

60. szám alatti lakost 5.000 Ft, azaz ötezer forint támogatásban részesíti. 

Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015.08.31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

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

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 12 óra 15 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


