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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 

24/2015. számú 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: 2015. november 06-án megtartott, közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester,n Orgoványi László, Dr. Antalics Zsolt, Nagy Jenő, Varga Csaba képviselők. 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bata Ákos Jegyző. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   
 
Az ülésen megjelent 35 fő állampolgár a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
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 az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek a képviselő-testület válassza meg 
Orgoványi László és Dr. Antalics Zsolt képviselőket. 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőinek Orgoványi László és Dr. Antalics Zsolt képviselőket 
elfogadta. 
 
Javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  
 
N A P I R E N D:   1./ Beszámoló a 2014. október 12. óta eltelt időszak eseményeiről, az önkormányzat 

működéséről. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
2./ A jövőbeli célkitűzések ismertetése. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
3./ Egyebek. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
 

1. Beszámoló a 2014. október 12. óta eltelt időszak eseményeiről, az önkormányzat működéséről. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel és a megjelent 
állampolgárokkal az önkormányzat 2014. évi működését és tájékoztatót tart az anyagi helyzetről. (a beszámoló 
a jkv. mellélete) 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel 
kérdéseiket, javaslataikat. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Benkő István állampolgár: A prezentáció tetszett, kívülállóként észreveszek sok mindent, természet, emberek jó 
irányba való elmozdulását. A záportározó környéke szép, van-e elképzelés a tározó hasznosítására? Horgásztó 
és egyesület? A közösségi kötőerő támogatására és közösségi rendezvények megtartására is alkalmas lenne.  
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Agócs Gábor polgármester: Kérdésére válaszolva, sok az osztatlan közös tulajdon a területen, majd ha azok 
megszűnnek, lehet szó a hasznosításról, előbb a tulajdonviszonyokat kell rendezni. 
 
Benkő István állampolgár: Ebben is felajánlom segítségemet. 
 
Varga Csaba képviselő: Hosszú távon bérbe is lehetne adni és egy vállalkozás beindíthatná. 
 
Kiss Lajos állampolgár:  
- A prezentációban elhangzott, hogy a Táncsics út végének újrakövezése, a Velencei út kátyúzása viszont 
kimaradt.  
- A hivatal-felújítás mennyibe került? Szerintem felesleges volt, másra kellett volna költeni a pénzt 
- A Gutafeszt szép volt, de fizessenek az emberek azért, hogy jó érezzék magukat? Szerintem nem gutaiaknak 
készült a rendezvény. 
- A pénzügyi helyzettel kapcsolatban megjegyezném, hogy a volt kolléganő hibája előbb is kiderülhetett volna, 
mert az óvodában már áprilisban gondok voltak, ezért sejteni lehetett, hogy nagyobb baj lesz. 
 
Agócs Gábor polgármester:  
- Velencei út kátyúzására addig nem akartunk költeni, míg egy új szennyvízberuházás keretében az átemelőt át 
nem helyezzük onnan. A mai napig keressük a szennyvízelvezetés végleges, megnyugtató rendezését. 
- A hivatal felújítása egy korábbi spórolás eredménye, melyet nem lehetett másra költeni csak közvetlenül a 
hivatali kiadásokra, ezzel javítva a hivatali dolgozók munkakörülményeit, összege 2.100.000 Ft volt. Ha erre 
nem költöttük volna el, vissza kellett volna fizetni az államnak. Csak az épület-felújítás lett megoldva a 
pénzből, számítógépet nem is tudtunk venni, bútort alapítványi támogatásból szereztünk. 
- A Gutafeszt rendezvényre az ismert emberek szerintem alacsony áron jöttek, és szerintem jó, ha gutára nem 
csak a gutaiak, de más településről is eljönnek. Szerintem minden hasonló eseményen elfogadott, hogy az étel 
nem ingyen van, azonban a jövőbeni ezt a kérdést még továbbgondoljuk a képviselő-testültettel. 
- A pénzügyi helyzettel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Magyar Államkincstár illetékese, külön nem értesíti 
a büntetésekről a polgármestert, vagy a jegyzőt, ezért jutott el az információ később hozzánk, hogy a pénzügyes 
milyen szabályokat szegett meg, illetve a Magyar Államkincstár ettől az évtől kezdve gyakorolja a bírságolás 
intézményét, eddig csak informált és kért. 
 
Kiss Lajos állampolgár:  
- A Velencei út kátyúzásánál csak annyit kellene megtenni, hogy a szomszédos nógrádkövesdi telepről kérni, 
venni 1m³ hidegaszfaltot, leönteni a kátyúkba és teherautóval párszor átmenni rajta és kész. 
- A Gutafeszt rendezvényen javaslom a gutaiaknak ingyenes étkezésre jogosító tiszteletjegyet osztani. 
- A hivatal felújítására rendelkezésre álló keretösszeget el kellett költeni, rendben van, de miért laminált padló 
és miért nem a 20 éves cirkó cseréje lett megoldva belőle, amelynek fogyasztása sokszorosa egy új, korszerűbb 
cirkóéval szemben. 
 
Molcsányi Éva állampolgár:  
- Köszönöm a beszámolót, látom a polgármester úr felkészült rá, az iskolával kapcsolatban elmondanám a 
megjelenteknek, hogy sikerült a KLIK-nél elérni, hogy az iskola létszámát az alapító okiratban felemeljék 17 
főről 27 főre, így már túljelentkezés nem fog előfordulni és nem kell senkit elutasítani, aki a gutai iskolába 
akarja íratni gyermekét. 
- A falunappal kapcsolatban megjegyezném, hogy sok rendezvényre járok és mindenhol fizetni kellett az ételért, 
szerintem a tiszteletjegyes rendszer túl nagy adminisztrációval járna. Esetleg lehetne másoktól is tanácsot kérni, 
hogy jobb legyen a falunap. 
- Az iskolai papírgyűjtésben nyújtott segítséget minden érintettnek köszönöm. 
- A pénzügyi helyzettel kapcsolatban a tanulópénz meg lett fizetve, tanúság, hogy a dolgozókra oda kell 
figyelni.  
- Az árok kilapozása említésre kerül, melyik árokról van szó? 
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Agócs Gábor polgármester: Az árkokkal kapcsolatban –amennyiben, a pályázat úton nyerünk-, belterületi, 
önkormányzati tulajdonban lévő árkok lapozására gondoltam, egész pontosan a Dózsa és Béke útra. Sajnos a 
főút -Kossuth út- nem önkormányzati tulajdon, ezért ott a munkálatok kivitelezése komplikált és engedélyhez 
kötött. Hosszútávon azonban az elvégzendő feladatok közt  szerepel a főút melletti árkok rendbetétele is. 
 
Radics József állampolgár:  
- Köszönöm amit eddig tettél a faluért, nekem tetszik amit csinálsz. 
- A pénzügyes hölgy hogyan fogja visszafizetni a falunak az okozott kárt? Mi fogjuk adókban a hiányt 
megfizetni. 
- Én a falunapon a kaját 500 Ft-ért adtam volna, aki éhes fizessen érte, dolgoztak vele, nem fizettek érte bért. 
 
Agócs Gábor polgármester: A volt pénzügyes kolléganő több éven keresztül, havi törlesztésben fizeti meg a 
tartozást, késés esetén egy összegben kötelezhető a szerződés szerint. 
 
Orgoványi László képviselő: 2015. január 1. napjától él a szabály, hogy büntet a Magyar Államkincstár a nem 
megfelelő, vagy késedelmes adatszolgáltatásért. 
 
Agócs Gábor polgármester: A pénz visszajön, de lassan. 
 
Puskely József állampolgár:  
- Kérem a képviselő-testületet, hogy vizsgálja meg a fákat az óvodában, mert szerintem veszélyessé váltak. 
- A világháborús emlékműveken már nem lehet látni az írásokat, javaslom átírásukat. 
 
Agócs Gábor polgármester: Éppen pályázunk emlékmű-felújításra, amennyiben az nem bír majd számunkra 
kedvező elbírálásban, akkor is elvégezzük a munkát. 
 
Sebján Pál állampolgár:  
- A hullaháztól nem tud elfolyni a víz, mert megemelkedett a talajszint, kérem a képviselő-testületet, hogy 
vizsgálja meg, mert az esővíz az útra hordja a hordalékot. Az árok elkészítése esetén átereszt is kell csinálni. 
- Sok útszéli fa veszélyes, autók szélét súrolja, javaslom megritkításukat. 
 
Agócs Gábor polgármester: Jövőhét folyamán Jegyző Úrral személyesen megnézzük a terepet, és kivizsgáljuk 
az árok kialakításának lehetőségét. Az út melletti fákat szintén kivizsgáljuk, és az Önkormányzat tulajdonában 
állók esetén pedig intézkedünk. 
 
Urbán János állampolgár: A berceli elágazóban lévő buszmegállónál veszélyesen magas az útpadka, javaslom a 
szintbehozását, mert az idősek a szintkülönbség miatt eleshetnek a buszról való le-és felszálláskor. 
 
Agócs Gábor polgármester: Köszönöm az észrevételeket, intézkedni fogok. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 
 

2. A jövőbeli célkitűzések ismertetése. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester polgármester ismerteti a képviselő testülettel és a megjelent 
állampolgárokkal az önkormányzat jövőbeli célkitűzéseit. (a tájékoztató a jkv. mellélete) 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel 
kérdéseiket, javaslataikat. 
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Kdrd6s, hozzhsz6l6s nem volt.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal a tii6koztat6t tudomr{sul vette.

3. Egv"ebek.

a. Az iinkorm ilnyzati k6pvisel6k tev6kenys6g6nek beszimol6j a.

Napirend keret6n beltil az rinkorm6nyzati k6pvis el6k azM<itv. 32.5. Q)bekezd6s k) pontjara tekintettel
tdjdkortathst nyrijtottak a megjelent 6llampolg6roknak eddigi k6pvisel6i tev6kenys6gflk6l.

Ag6cs G6bor polgrirmester megkdszdnte a k6pvisel6-testiileti tagok megjelen6s6t 6s a kdzmeghallgat6ssal
egybek<itritt nyilv6nos testiileti tildst berekesztette. A nyilvrlnos testiileti til6st bezdr6srinak id6pontja: 19 6ra 55

perc. 
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