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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 

17/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. augusztus 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Varga Csaba 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./ Óvodavezetői pályázat tárgyalása. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

3./ Kovács Olivér átminősítési kérelme. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

4./ A tűzifa támogatás pályázatának tárgyalása. 

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 az óvodai játékok 

felülvizsgálatát meg kell tartani szakember bevonásával, nehogy egy esetleges ellenőrzés során feltárt 

hiányosság miatt súlyos büntetést kapjon az önkormányzat.  

Agócs Gábor polgármester és Dr. Bata Ákos jegyző ismerteti a képviselő testülettel a Magyar Államkincstár 

által kiszabott bírságok tárgyában történt fejleményeket, elmondják, hogy személyi felelősségre vonás várható 

az ügyben. 
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Agócs Gábor polgármester és Dr. Bata Ákos jegyző ismerteti a képviselő testülettel a Kossuth út 89. szám előtt 

lévő vasúti átjáróval kapcsolatos vízelvezetési problémákat, a MÁV Zrt. válaszlevelét a gyalogátkelő 

létesítésével kapcsolatban. 

Agócs Gábor polgármester és Dr. Bata Ákos jegyző ismerteti a képviselő testülettel, hogy a korábbi kérésnek 

megfelelően egy héttel ezelőtt sikerült felkérni egy statikus szakértőt a víztározó repedés és partfalkimosás 

problémájának felülvizsgálatára. A szakértő szóban elmondta, hogy még 25 évig biztos nem lesz probléma a 

víztározóval, a partfalkimosást, pedig orvosolni lehet növénytelepítéssel és agyagos, köves földpótlással. A 

szakértő elmondta, hogy a szakvéleménye írásos formában is megkérhető ellenérték fejében. 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Odafigyeltem, amikor építették a víztározót, örülök, hogy megfelelő anyagok 

kerültek akkor felhasználásra az építkezés során. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Véleményem szerint valamilyen gyöktörzsek telepítésével lehetne segíteni a 

tározó kimosott rész további romlásának megakadályozásában. Javaslom, hogy a szakértő adjon papír alapon 

szakvélemény, legyen hivatalos a vizsgálat a tározó ügyében. 

 

Agócs Gábor polgármester: Utánajárok a hivatalos szakvélemény költségének és a következő testületi ülésen 

tájékoztatást adok. 

 

Agócs Gábor polgármester: Az egészségnapra várom a képviselő-testület tagjait, a szüreti nap menetrendjéről és 

költségeiről később tájékoztatást adok. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

2. Óvodavezetői pályázat tárgyalása. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

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

óvodavezetői álláspályázatra, határidőre 1db pályázat került benyújtásra a jelenleg megbízott vezető, Megyeri 

Attiláné részéről. A pályázati eljáráshoz szükséges hozzájárulások, vélemények beszerzésre kerültek. Agócs 

Gábor polgármester ezt követően javasolja a pályázó pályázatának 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 

61/2015. (VIII.25.) határozata 

A Manóvár Óvoda óvodavezetői pályázatának tárgyalásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 54/2015.(IVI.22.)  számú határozatában 

meghirdetett óvodavezetői álláshely betöltésére 1 db pályázat  érkezett. A benyújtott pályázat a kiírási 
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feltételeknek megfelelt, a pályázatban foglalt vezetői programmal a Képviselő-testület egyetértett és 

támogatta annak elfogadását. 

  

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2013. (VIII.30.)  kormányrendelet 22.§ (1) 

bekezdése alapján öt évre – 2015. augusztus 16-tól 2020.  augusztus 15-ig terjedő időszakra - Galgaguta 

Manóvár Óvoda vezetésével Megyeri Attiláné óvodapedagógust bízza meg. 

 

Vezetői pótléka: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. számú  melléklete alapján az 

illetményalap 40%-a, jelenleg 66.300.-Ft. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket  értesítse és a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester, Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

3. Kovács Olivér átminősítési kérelme.  

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

     

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos jegyző ismerteti a képviselő testülettel Kovács Olivér rádi lakos 

galgaguta külterület 067/5 hrsz földterületre vonatkozó átminősítési kérelmét. Ezen terület öveteti besorolását 

játszótérről ipari területté, vagy mezőgazdasági területté kérte nyilvánítani a településrendezési tervben. Dr. 

Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a az említett földrészlet különleges terület – 

szabadidő park övezeti besorolású, hogy a kérelemnek helyt tudjunk adni a településrendezési tervet módosítani 

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

kérelemben foglaltakról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom, hogy amennyiben a kérelmező az átminősítéssel kapcsolatos költségek 

megfizetését, így pl. a településrendezési terv módosításának költségét vállalja, az önkormányzat teljesítse a 

kérelemben foglalt külterületi földterület átminősítését, mivel az önkormányzatnak erre pénze nincsen. 

 

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 

62/2015. (VIII.25.) határozata 

Kovács Olivér átminősítési kérelméről. 

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

Kovács Olivér rádi lakos átminősítési kérelmét és az alábbi döntést hozta. 
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A képviselő-testület Kovács Olivér kérelmező Olivér rádi lakos galgaguta külterület 067/5 hrsz földterületre 

vonatkozó átminősítési kérelmét a rendezési terv módosításával végrehajtja, amennyiben a kérelemben foglaltak 

végrehajtásával kapcsolatos összes költség megfizetését vállalja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő távozott az ülésről. 

 

4. A tűzifa támogatás pályázatának tárgyalása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy idén is kiírásra kerül az EBR42 

rendszerben a tűzifa támogatás pályázata, a megjelenést követően tájékoztatni fogja a képviselő-testületet a 

pályázatról és feltételeiről, hogy döntést hozhassanak a pályázaton történő részvételről. 

 

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

 

5. Egyebek 

  

a. MÜKI pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Galgaguta Község Önkormányzatának 

jelenlegi költségvetési helyzetét elemezve szükségesnek tartja, hogy a képviselő-testület a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III.4. pont szerinti települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot nyújtson be. A pályázatot a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren 

keresztül, illetőleg papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához lehet benyújtani. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Agócs Gábor polgármester: Javaslom a pályázat benyújtását, mert az önkormányzatnál gyűlnek a kifizetetlen 

számlák, nincs pénzünk. 

 

Orgoványi László képviselő: Mindenképpen adjuk be támogatási igényünket. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2015. (VIII.25.) határozata 

Pályázat benyújtásáról Galgaguta Község Önkormányzata működőképességének 

megőrzésére, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont 

és a III.4. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatására pályázatot nyújtson be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett 

ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, illetőleg papír alapon a Magyar 

Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához 

 

Határidő: Pályázati kiírás szerint, 2015.09.30. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

b. A Galgaguta, Velencei út 18. szám alatti ingatlan résztulajdonának megvásárlása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Velencei út 18. szám alatti ingatlan területének tisztán tartására vonatkozó tulajdonosi felszólításokat követően 

több tulajdonos jelezte, hogy térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adná ingatlanrész-tulajdonát. Agócs 

Gábor polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az eladásra hajlandó ingatlantulajdonosokkal az 

önkormányzat kössön adásvételi szerződést, azért, hogy tulajdonba kerülés esetén a területet tisztán lehessen 

tartani, sőt esetlegesen művelni. 

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

javaslataikat, döntsenek a javaslatának elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Segítek az ügyben, felveszem a kapcsolatot az egyik tulajdonossal, hogy keresse 

meg a többi elérhetőségét. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2015. (VIII.25.) határozata 

A Galgaguta, Velencei út 18. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta a Galgaguta, Velencei út 18. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta. 

A képviselő-testület a Galgaguta, Velencei út 18. szám alatti ingatlant meg kívánja vásárolni a tulajdonosoktól 

térítésmentes tulajdonba adás útján, hogy a terület tisztán tartásának terhét levegye a tulajdonosok válláról. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal a szerződést kösse meg. 
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Határidő: Folyamatos 

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 35 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


