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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 

19/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. szeptember 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő 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./ Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának (és a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának) rendelet megalkotása. 

                                    Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

2./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról 

valamint a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 

évi fordulójához. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

4./ Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

1. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (és a 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának) rendelet 

megalkotása. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző ismerteti a képviselő testülettel, hogy az SZMSZ rendelet és a 

közös fenntartású intézmények szabályzatának módosításához az írásos anyagot megkapták. Dr. Bata Ákos 

Jegyző vázlatosa ismerteti a rendeletmódosítást, majd Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-

testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat a módosítással kapcsolatban. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek az előterjesztés elfogadásáról. 
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A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2015. (IX.17.) határozata 

A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 
 

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

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta. 

A képviselő-testület a módosított Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 

elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabályzat ellenjegyzésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2015. (IX.17.) határozata 

A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 

Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
 

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

Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta. 

A képviselő-testület a módosított Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 

elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ellenjegyzésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

15/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete  

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a 

gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

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

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály NO-B/05/237-73/2015. 

iktatószámú, szociális ellátások tárgyú levelében különböző, ott meghatározott ismérvek és okok szerint kérte, 

hogy a szociális tárgykörben alkotott helyi rendeleteket vizsgálja felül a képviselő-testület. A megküldött levelet 

Dr. Bata Ákos jegyző ismerteti, majd tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a rendeletmódosítást 

elkészítette és azt ismerteti a képviselő-testülettel. 

Agócs Gábor polgármester ezt követően javasolja a rendelettervezet elfogadását. 

Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 



 3 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

16/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelete 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a 

gyermekvédelmi támogatásról szóló rendelet módosításáról. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához.  

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

     

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan idén is kiírásra került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, melyhez a csatlakozás továbbra is a 

képviselő-testület döntése alapján lehetséges. 

Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit idén is 

támogatásban részesítsék a felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Támogatom az ösztöndíj pályázatot, segítsük továbbra is a galgagutai ifjúság 

tanulmányait. 

 

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

 

Varga Csaba képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról. 

 

 A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2015.(IX.17.) sz. képviselő-testületi határozata 

A 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő Testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. 

A képviselő testület elfogadja az ösztöndíjpályázat 2016. évi kiírás általános szerződési feltételeit. Felkéri a 

polgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja alá a csatlakozási nyilatkozatot és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére határidőn belül, juttassa vissza. 

 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 
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4. Egyebek 

  

a. Képviselői tiszteletdíjak tárgyalása. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy Varga Csaba képviselő 

levélben tájékoztatta Dr. Bata Ákos Jegyzőt, hogy az önkormányzatnál kialakult anyagi helyzetre való 

tekintettel, annak rendeződéséig, határozatlan időre 2015. október 1. napjától nem kívánja felvenni 

megállapított képviselői tiszteletdíját. 

Agócs Gábor polgármester kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselők tegyék meg kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Varga Csaba képviselő: Ameddig az önkormányzat nem jön egyenesbe, nem kívánom felvenni megállapított 

tiszteletdíjam. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Mivel az önkormányzatnál kialakult anyagi helyzet megoldására, sem rövid sem 

hosszú távon, a képviselői tiszteletdíjak megvonásán kívül, a polgármesternek más javaslata egyenlőre nem 

volt, én a korábban tett kijelentésemet megváltoztatom. A képviselői ciklusom végéin nem kívánom felvenni a 

tiszteletdíjamat. 

 

Orgoványi László képviselő: Javaslom a képviselőknek, gondolják át a tiszteletdíjakra vonatkozó kérésüket. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én átgondoltam, kérem a képviselőket, hogy szavazzák meg kérésemet. 

 

Varga Csaba képviselő: Csatlakozom Dr. Antalics Zsolt képviselő kéréséhez, én is ezt kérem a jelenlévő 

képviselőktől. 

 

Dr. Bata Ákos Jegyző: A Nógrád Megyei Kormányhivatallal való egyeztetést követően közlöm, hogy a 

képviselők tiszteletdíjáról való lemondás elfogadáshoz nem kötött, elégséges ha a testület tudomásul veszi a 

döntést. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület Varga Csaba és Dr. Antalics Zsolt képviselők tiszteletdíj lemondásáról szóló bejelentését 

tudomásul vette. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetést e 

döntés alapján módosítsa. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő távozott az ülésről. 

 

b. 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 4Falu Egyesület pénz 

fizet.  

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 az 

ügyben megtörtént, a pénzügyi előadót a jegyző felmentette és elbocsátotta. 
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Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 

elhangzottakkal kapcsolatban, vagy egyéb témában. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Véleményem szerint a falubuszra nincs már olyan nagy szükség, adjuk el és az ára 

csökkenteni fogja a kialakult pénzügyi krízist. 

 

Agócs Gábor polgármester: A falubuszra folyamatosan szükség van, szerintem ez nem jó megoldás. 

 

Orgoványi László képviselő: Hány közfoglalkoztatott dolgozik jelenleg az önkormányzatnál? Ha kevesebben 

lennének, a bérük önköltsége is megtakarítást jelenthetne. 

 

Agócs Gábor polgármester: Jelenleg 19 fő dolgozik összesen és a legtöbbjük foglalkoztatása 100%-os 

támogatással történik, csupán 5 fő bére esetén kell önerőt hozzátenni 10%-os mértékben, és novembertől az ő 

támogatásuk is előre láthatóan 100%-os lesz.  

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: A képviselői tiszteletdíjak csökkentésén, elvételén kívül mivel lehetne még a 

hiányt csökkenteni? A polgármester a saját fizetésének mekkora részéről mond le a fennálló anyagi helyzet 

rendezésének érdekében? 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Értesültem róla, hogy a homokbánya felé vezető földutat lezárták, kérem a jegyző 

urat, szólítsa fel az illetőt, ne tegyen ilyet, mert az egy önkormányzati földút, nem zárhatja el senki. 

 

 

Orgoványi László képviselő: Az evangélikus templom felújítása során a mellette lévő parkot csúnyán 

tönkretették, kérem a polgármester urat, hogy a munkák végeztével fordítson majd rá figyelmet, hogy az eredeti 

állapot visszaállítása megtörténjen. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Értesültem róla, hogy az óvodások falubusszal történő Bercel településre szállítása 

akadályokba ütközött, mi volt a baj? 

 

Agócs Gábor polgármester: A falubusz igénybevételét kérték, aminek magas költségeire való tekintettel, inkább 

megkértem a pedagógust, hogy jöjjön ár Galgagutára saját kocsival, így költségtakarékosabbá tudtam tenni a 

feladatellátást. 

 

Több 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: 12 óra 48 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


