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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 

20/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Dr. Antalics Zsolt, Varga Csaba, Nagy Jenő 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, hogy a meghívóban 

szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre az egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ napirendi 

ponttal. Kéri, döntsenek javaslatáról.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta 

 

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

 

N A P I R E N D:   1./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotása. 

(írásos előterjesztés mellékelve) 

                                    Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

2./ Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

3./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

1. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotása. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző ismerteti a képviselő testülettel, hogy a temetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotásához az írásos anyagot megkapták. Dr. Bata Ákos Jegyző 

vázlatosa ismerteti a rendelettervezetet, majd Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület 

tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat a rendelettervezetet kapcsolatban. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: A püspökhatvani T & T Mementó Bt. már korábban is megkereste az 

önkormányzatot, hogy a ravatalozót ingyen és bérmentve karbantartaná. Javaslom, hogy az említett céggel 

kössön az önkormányzat szerződést és legyen a T & T Mementó Bt. a ravatalozó karbantartója. 

 

Orgoványi László képviselő: A rendelettervezetből javaslom kivenni a temető-fenntartási költséget, ne legyen, 

továbbá javaslom, hogy az érintett felekezetek fizessék az érintett temetők hulladékszállítási díját 2016. január 

1. napjától 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek Orgoványi László képviselő javaslatának elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2015. (IX.29.) határozata 

A Ravatalozó karbantartójának kiválasztásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orgoványi László képviselő előterjesztésében 

megtárgyalta a Galgagutai Ravatalozó karbantartójának kiválasztására tett javaslatát és az alábbi döntést hozta. 

A képviselő-testület a püspökhatvani T & T Mementó Bt.-t kívánja megbízni a feladat ellátásával, ezért felkéri a 

polgármestert, hogy keresse meg az említett temetkezési vállalkozót és amennyiben korább ajánlata áll és 

vállalja a ravatalozó térítésmentes karbantartását felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

17/2015.(IX.18.) önkormányzati rendelete 

A temetőkről és a temetkezés rendjéről. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. Egyebek 

  

a. 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 pályázaton nyert 

Hankook gumik már a hivatalban vannak és felszerelhetőek a falubuszra, de pályázati feltétel volt, hogy nyertes 

páylázó 2 évig nem pályázhat. 

Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy a spórolás jegyében a jelenlegi ISDN vonalakból megszüntetésre 

fog kerülni 2 vonal és azzal együtt egy alközpont, mely havi tízezres nagyságrendű spórolást eredményez. 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 4 fő közfoglalkoztatott támogatását 

sikerült 2016.02.29. napjáig meghosszabbítani 100%-os támogatással és 20%-os eszközbeszerzési támogatás 

igénybevételével, ami így önkormányzati többletkiadást nem fog eredményezni. 

Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy folyamatban van a 2016. évi „START” 

mintaprogram pályázat kidolgozása. 

Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy igény merült fel a szüreti mulatság kapcsán, hogy többen is 

beöltöznének, ha lenne ruhájuk, így megfontolandó lenne a népviseleti ruhavarrás gondolata esetleg a „START” 

program kereteit is felhasználva. 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Nem az elhangzottakhoz kapcsolódik, de javaslom, hogy a soron következő 

testületi ülésen tárgyaljuk meg a jelenleg érvényben lévő házvásárlási támogatáshoz kapcsolódó rendeletünk 

módosítását, azért, hogy a támogatottak körét szűkítve, csak galgagutai lakos galgagutai első házának 

megvásárlásához kapcsolódjon önkormányzati támogatás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

b. Az önkormányzati telkek vissza. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy már több 

alkalommal felmerült az Acsa település irányában, a Kossuth út mentén fekvő építési telkek visszavételének 

kérdése, mivel annak idején a telkek 3 éven belüli beépítési kötelezettség terhe mellett kerültek az 

ingatlantulajdonosok birtokába a 90-es évek közepén. A kötelezettségnek a mai napig egyetlen egy tulajdonos 

tett eleget, ezért Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a képviselő testület bízza meg Dr. Bata Ákos 

jegyzőt, hogy járjon utána, mely telkeket tudja az önkormányzat visszaszerezni és amelyeknek jogi esetleg 

pénzügyi akadálya nincs, kezdeményezze azon telkek térítésmentes visszavételét az említett kötelezettség 

elmulasztására hivatkozva. 

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

javaslataikat, döntsenek a javaslatának elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Mindenképpen szerezzük vissza a telkeket. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2015. (IX.29.) határozata 

Az Acsa település irányában, a Kossuth út mentén fekvő építési telkek visszavételéről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta az Acsa település irányában, a Kossuth út mentén fekvő építési telkek visszavételéről szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta. 

A képviselő-testület megbízza Dr. Bata Ákos jegyzőt, hogy járjon utána, mely telkeket tudja az önkormányzat 

visszavenni és amelyeknek jogi esetleg pénzügyi akadálya nincs, kezdeményezze azon telkek térítésmentes 

visszavételét az említett kötelezettség elmulasztására hivatkozva. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az esetleges jogi ügyekben a képviselő-testület nevében 

eljárjon a telkek visszavétele során. 

 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 
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Dr. Antalics Zsolt képviselő távozott a testületi ülésről. 

 

c. Az 1. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatos pályázat benyújtása.  

 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Közép – és 

Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány gondozásában 100%-os támogatású 

pályázat jelent meg az 1. világháborús emlékművek felújítására. Agócs Gábor polgármester javasolja a pályázat 

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

kérdéseiket, javaslataikat, döntsenek a javaslatának elfogadásáról. 

 

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 

73/2015. (IX.29.) határozata 

Az 1. világháborús emlékmű felújításának támogatásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta az 1. világháborús emlékművek felújítására kiírt pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 

világháborús emlékművek felújításának támogatására pályázatot nyújtson be a Közép – és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz. A 100%-os támogatású pályázat 

összköltségét bruttó 730.000 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület. 

 

Határidő: Pályázati kiírás szerint, 2015.10.15. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

 

Agócs Gábor polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el. A nyilvános 

testületi ülést bezárásának időpontja: 11 óra 25 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


