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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 

16/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. augusztus 11-én megtartott rendkívüli 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: Oravecz István                                                   

 

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 a Képviselő-testületnek, hogy 

a 3. napirendi pont, a tűzifa támogatás pályázatának tárgyalása és az 5. napirendi pont, az egyedi önkormányzati hatósági 

ügyek elbírálása, a következő testületi ülésre halasztva vegye le a napirendről. 

 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D:   1./ A Művelődési Ház vizes blokkjának tárgyalása. 

                                    Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

2./ A Magyar Államkincstár által kiszabott bírság tárgyalása. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

3./Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
 

1. A Művelődési Ház vizes blokkjának tárgyalása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a Művelődési Ház 

vizes blokkjának felújítása égetően szükséges, hogy ott megfelelő színvonalon rendezvényeket lehessen 

szervezni. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Az épület lapos tetejű, időszerű volna a tetőt lecserélni. Véleményem szerint a 

2014. évben a hivatal felújítására fordított összeget ennek lecserélésére kellett volna fordítani. 

 

Varga Csaba képviselő: Javaslom, hogy szécsénkei mintára IKSZT közösségi színtér létrehozását. 

 

Agócs Gábor polgármester: Az IKSZT közösségi színtér létrehozásához sok olyan indikátornak kellene 

megfelelni, melynek nem tudnánk, ezért nem pályáztunk eddig, jelenleg ilyen pályázati lehetőség nincs is. 
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Dr. Antalics Zsolt képviselő: A Darányi Ignác tervet nézzük meg, mert Kétbodonyban volt egy jól működő 

mintaprojekt. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: A Művelődési Ház teljes alsó részében legyen vizesblokk és a fölső rész legyen 

ifjúsági hellyé alakítva. 

 

Orgoványi László képviselő: Ehhez felügyelet szükséges, továbbá a Művelődési Házba legalább 3db piszoárt 

szükséges biztosítani. 

 

Varga Csaba képviselő: A személyzet kérdését az anyósommal megbeszélem. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a vizesblokk felújításának elvégzéséről. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2015. (VIII.11.) határozata 

A Művelődési Ház vizes blokkjának felújításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor Polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Művelődési Ház vizes blokkjának felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület a Művelődési Ház vizes blokkját felújítja, a munka elvégzéséhez a szükséges forrást a 

2015. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezési munkálatokat végeztesse el. 

 

Határidő: 2015.12.31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

2. A Magyar Államkincstár által kiszabott bírság tárgyalása. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait arról, hogy a Magyar 

Államkincstár 2015. júniusában 3-szor 50.000 Ft, mindösszesen 150.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte az 

önkormányzatot pénzügyi adatszolgáltatás nem teljesítése végett. A kiszabott bírságok elengedése, mérséklése 

érdekében kérelmet terjesztettünk elő, azonban az Államkincstár elutasította kérelmünket, mivel a kérelem 

előterjesztésével egyidejűleg az adatszolgáltatást a pénzügyi előadó nem teljesítette maradéktalanul.  

Fentiekre tekintettel az önkormányzatnak 150.000 Ft-ot az előirányzatból levonnak. A mai nap folyamán jutott 

tudomásomra, hogy 2015. augusztus 08-án a Magyar Államkincstár 7-szer 100.000 Ft, mindösszesen 700.000 

Ft bírság megfizetésére kötelezte az önkormányzatot pénzügyi adatszolgáltatás nem teljesítése végett. 

Ennek okát és indokát nem értettem, hiszen 2015. júniusában 3db kötelező határozat érkezett és nem hét. A 

pénzügyi előadó kérdésemre azt válaszolta, hogy 2015. május 29-én érkezett további 4 kötelező döntés 

egyenként 50.000 Ft-ról. Ezeket a határozatokat a pénzügyi előadó elmondása szerint érkeztető bélyegzővel 

aznap ellátta, az érkezés dátumát ráírta, azonban május vége óta iktatás nélkül a fiókjában elfektette. A Jegyző 

kérdésére, hogy miért nem került iktatásra, illetőleg, hogy miért nem hozta ezt eddig tudomására, azt válaszolta, 

hogy elfelejtette. A Jegyző kérdésére, hogy nem-e a mai napon helyezte el az érkeztető bélyegzőt és a dátumot a 

négy határozaton azt felelte, hogy nem. A Jegyző a válasz valóságtartalmát nem fogadta el. A Jegyző 

tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet arról, hogy fentiek okán legalább 350.000 Ft-tól esik el az 

önkormányzat, de a fennmaradó 700.000 Ft sorsa is kérdéses, mivel a magyar államkincstár telefonos 

tájékoztatása szerint oly mértékű az adatszolgáltatás nem teljesítése, hogy a határozatok kézhezvételétől 
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számított 15 napon belül további ügyintézői segítséggel is valószínűtlen a maradéktalan teljesítés. Végül 

tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a köztisztviselővel szembeni személyi felelősség kérdése jegyzői 

hatáskör, a bizalom elvesztése a köztisztviselő irányába megrendült. 

Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

3. Egyebek 

  

a. Tájékoztató az Árvízcsúcs-csökkentő tározó statikus által történő felülvizsgálatáról. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait arról, hogy a statikus 

vízügyi szakember az építményt a mai nap folyamán (2015. augusztus 11.) statikai szempontból megvizsgálja 

és annak állagáról tájékoztatást fog adni, melyről a következő testületi ülésen a jegyző beszámol.  

Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

b. A 028/5 hrsz-ú külterületi földterület osztatlan közös tulajdonának megszüntetéséről 

tájékoztató. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 2015. 

augusztus 18-án du. 16.30 órára egyeztető tárgyalást hív össze, amelyen a tulajdonosokon kívül a helyszíni 

munkát végző földmérő is jelen lesz. 

Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

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

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 11 óra 22 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


