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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 

22/2015. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2015. október 19-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.  

 

Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek a képviselő-testület válassza meg 

Orgoványi László és Dr. Antalics Zsolt képviselőket. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőinek Orgoványi László és Dr. Antalics Zsolt képviselőket 

elfogadta. 

 

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 4 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta 

 

Javaslatára a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: 

 

N A P I R E N D:   1./ A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló rendelet megalkotása. 

(írásos előterjesztés mellékelve) 

                                    Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

2./ A helyi adókról szóló rendelet megalkotása. 

(írásos előterjesztés mellékelve) 

                                    Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

3./ A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása. 

(írásos előterjesztés mellékelve) 

                                    Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

4./ Egyebek. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 

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

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
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1. A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról szóló rendelet megalkotása.  

(írásos előterjesztés mellékelve) 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző ismerteti a képviselő testülettel, hogy a talajterhelési díjra 

vonatkozó eljárási szabályokról 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 rendelettervezetből javaslom kivenni a díjkedvezmény szakaszt, mert az utolsó 

utáni kedvezményes rákötési lehetőséget is megadta a képviselő-testület, aki eddig nem kötött rá, annak már 

semmilyen kedvezménye ne legyen. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a módosított rendelettervezet elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

18/2015.(X.20.) önkormányzati rendelete 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. A helyi adókról szóló rendelet megalkotása. (írásos előterjesztés mellékelve) 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző ismerteti a képviselő testülettel, hogy a helyi adókról 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: 

 

Agócs Gábor polgármester: Kérném a képviselők véleményét a magánszemélyek kommunális adója 

megemeléséről. Egyezer forintos emelés hozzávetőleg 200.000 Ft-os bevételt jelent. 

 

Varga Csaba képviselő: Javaslom a magánszemélyek kommunális adója megemelését 5.000 Ft/év összegre. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én a 6.000 Ft-ot is elfogadnám. 

 

Orgoványi László képviselő: Én is. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én a 6.000 Ft-ot javaslom. 

 

Orgoványi László képviselő: Támogatom a 6.000 Ft-ot. 

 

Varga Csaba képviselő: Tartózkodom ettől 5.000 Ft-ot javaslom. 
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Agócs Gábor polgármester: Kérném a képviselők véleményét a magánszemélyek kommunális adója 

tekintetében mentességet adjunk-e? 

 

Orgoványi László képviselő: Adjunk mentességet. 

 

Dr. Bata Ákos jegyző ezt követően ismerteti a Berceli és Becskei Önkormányzatok által alkalmazott mentesség 

adására vonatkozó példákat. 

 

Varga Csaba képviselő: Javaslom a 75 év felettiek mentesítését. 

 

Orgoványi László képviselő: Javaslom a példákból kiindulva, hogy legyen mentes a telek, a 75 év feletti 

egyedülélő, aki egyszemélyes háztartást vezet és időskorúak járadékában részesül. 

 

Agócs Gábor polgármester: Kérném a képviselők véleményét a helyi iparűzési adó emelésével kapcsolatban. 

 

Varga Csaba képviselő: Javaslom megemelni 2%-ra. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Bár magam ellen is beszélek, de legyen 2%. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslatokkal módosított rendelettervezet elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

19/2015.(X.20.) önkormányzati rendelete 

A helyi adókról. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása.  

(írásos előterjesztés mellékelve) 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

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

lakásvásárlás helyi támogatásáról 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: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Azért javasoltam a rendelet felülvizsgálatát és módosítását, hogy a galgagutaiakat 

segítsük ezzel a rendelettel, ezért javaslom, hogy úgy alkossunk rendeletet, hogy ne kapjon bárki, kapjon 

100.000 Ft-ot a galgagutai lakos, aki Galgagután házat vesz, vagy épít. 

Javaslom továbbá, hogy benyújtási határidőt is szabjunk meg, amely legyen az adásvételi szerződés megkötését 

követő 30 nap. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a módosított rendelettervezet elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének  

20/2015.(X.20.) önkormányzati rendelete 

A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. Egyebek 

  

a. Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatellátás 

felülvizsgálatának szükségességéről való tájékoztatás. 

Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 

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

gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. 

A települési önkormányzat 2015. október 31-éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási 

szerződést. A települési önkormányzat 2015. november 30-áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása 

módjáról. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (8) bekezdésben foglaltak 

biztosításához szükséges módosítását 2015. november 30-áig kérelmezi. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben 

benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne 

jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. 

Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a fentiekre figyelemmel az előterjesztés 

ismeretében a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől 

hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról döntsenek. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László képviselő: Javaslom, az önkormányzat maradjon a társulásban . 

 

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 

75/2015. (X.19.) határozata 

A Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatellátásáról. 

 

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

Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat feladatellátásáról szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta. 

Az önkormányzat a továbbiakban is, 2016. január 1. napjától a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat keretében kívánja ellátni a feladatellátást. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az erről szóló megállapodást az önkormányzat nevében írja 

alá. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 

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 volt pénzügyes 

kolléganővel a szerződést megkötötték és 15.000 Ft/hó összegben állapodtak meg a törlesztéssel kapcsolatban 

az ügyvéd előtt. 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Varga Csaba képviselő távozott a testületi ülésről. 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 12 óra 55 perc. 

 

Kmft 

 

    Agócs Gábor                                                                                   Dr. Bata Ákos 

Polgármester                                                                                           Jegyző 

 

 

 

    Orgoványi László                                                                                 Dr. Antalics Zsolt 

Jegyzőkönyvhitelesítő                                                                       Jegyzőkönyvhitelesítő 

 


