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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
27/2015. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. december 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Nagy Jenő, Dr. Antalics Zsolt, Varga Csaba képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt 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
Varga Csaba és Nagy Jenő képviselőket.
A képviselő testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőinek Varga Csaba és Nagy Jenő képviselőket elfogadta.
Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a Mária Út

Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás tárgyalása, és a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról
szóló rendelet módosítása 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./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző
2./ Galgaguta községben települési értéktár és települési értéktár bizottság
létrehozása.
Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző
3./ A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás tárgyalása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
4./ A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
5./ Egyebek.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
6./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester

2
1. 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása.
(írásos előterjesztés mellékelve)
Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző
Napirend keretén belül dr. Bata Ákos Jegyző ismerteti a képviselő testülettel, hogy a belső ellenőr elkészítette
az önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet, melyet minden év december 31-ig kell
elfogadnia a képviselő-testületnek. Dr. Bata Ákos Jegyző ismerteti az ütemtervet, majd javasolja a képviselőtestület tagjainak elfogadásra.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Javaslom, hogy a belső ellenőr az ütemtervbe vegye be és ellenőrizze a
közfoglalkoztatást is.
Orgoványi László képviselő: Langyos munka, nem teljeskörű, jobb odafigyeléssel észrevehetett volna dolgokat,
de ennyi munkaóra alatt lehetetlen.
Agócs Gábor polgármester: Még egy évet javaslok adni a belső ellenőrnek, és utána, ha nem felel meg nézünk
másikat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2015. (XII.17.) határozata
A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal
elfogadja az önkormányzat 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat végrehajtását folyamatosan kísérje
figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan.
3. Az ellenőrzés elvégzésével megbízza a KPS-2005 Művek Bt. képviseletében Styevóné Pintér Bernadett
belső ellenőrt. A belső ellenőrzés díját 60.000 Ft + ÁFA összegben elfogadja.
(A belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyző a döntéssel járó intézkedések megtételére.
Határidő: A 2016. évi belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint
Felelős: Agócs Gábor polgármester, Dr. Bata Ákos jegyző
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2. Galgaguta községben települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozása.
(írásos előterjesztés mellékelve)
Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző
Napirend keretén belül dr. Bata Ákos Jegyző ismerteti a képviselő testülettel, hogy a magyar nemzeti értékekről
és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat
Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A hivatkozott
jogszabály 3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról az
önkormányzatnak a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatni kell a Hungarikum
Bizottságot.
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet 3. §
szerint: „(1) Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza
meg. Az értéktár bizottság a) legalább három tagból áll; b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei
közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével,
hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; c) félévente,
legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselőtestületének. (2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és
ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel maga biztosítja.”
Dr. Bata Ákos Jegyző elmondja, hogy a jogszabályi háttér kivonatos tartalmát az előterjesztés 2. melléklete, a
szabályzat tervezetét az 1. melléklet tartalmazza.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Javaslatokat kérek a képviselőktől az értéktár bizottság tagjai tekintetében.
Varga Csaba képviselő: Javaslom tagnak Imró Jánosnét és Megyeri Attilánét.
Orgoványi László képviselő: Ne csak népviseletben gondolkodjunk (pl: gutai pálinka, tájház, tájfolyosó),
legyünk alaposak, inkább többet, mint kevesebbet.
Agócs Gábor polgármester: Az Evangélikus templom.
Orgoványi László képviselő: A későbbiekben lehet, hogy felajánlom rádiógyűjteményemet is.
Dr. Antalics Zsolt képviselő megérkezett.
Agócs Gábor polgármester: Javaslom Dian Évát, Megyeri Attilánét és Bán Imrénét.
Varga Csaba képviselő: Keressük meg őket, aztán meglátjuk.
Orgoványi László képviselő: Legyen Imró Jánosné is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozásáról.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2015. (XII.17.) határozata
A települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozásáról
A képviselő-testület megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést és települési értéktár
bizottság létrehozását határozza el.
A képviselő-testület a Galgagutai Települési Értéktár Bizottság tagjainak Bán Imréné, Megyeri Attiláné és Dian
Éva galgagutai személyeket megválasztja.
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra
vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét
tájékoztassa.
Határidő: 2015.12.31.
Felelős: Agócs Gábor polgármester
3. A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás tárgyalása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a Mária Út
Közhasznú Egyesület Elnöke, dr. Szabó Tamás megkereste az önkormányzatot, hogy csatlakozzon a „Vallási
turizmus fellendítésének programjában” szereplő azon elképzeléshez, mely az egyesületen belül önkormányzati
tagozatot kíván létrehozni. Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy
vitassák meg és döntsenek a csatlakozásról.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Javaslom a csatlakozást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2015. (XII.17.) határozata
A Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a Mária Út Közhasznú Egyesület csatlakozási felkérését és az alábbi döntést hozta.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Mária Út Közhasznú Egyesülethez és
vállalja a településre eső 2016. évi tagdíj megfizetését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a Mária Út Közhasznú
Egyesület Elnökét, Dr. Szabó Tamást.
Határidő: Azonnal
Felelős: Agócs Gábor polgármester
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4. A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a közelmúltban
több családi ház került, illetve várhatóan kerülni fog értékesítésre. Erre való tekintettel Agócs Gábor
polgármester javasolja a korábban elfogadott lakásvásárlási rendelet módosítását, melyet ezt követően ismertet.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a
rendeletmódosítás elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: Javaslom a rendelettervezet elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a módosított rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Galgaguta Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete
A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról.
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
5. 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 korábbi zárt testületi
ülésen hozott döntések végrehajtása folyamatban van, a kérelmezők részére megállapított támogatás
folyamatban van. A galgagutai intézményekbe járó gyermekek -óvoda és ide értve az iskolát is-, a GYEA által
karácsonyi élelmiszercsomagban részesülnek, melyet a posta szállít ki. Emellett a GYEA a kiscsoportos
óvodásoktól kezdve az 5. osztályos tanulóig, minden gyermek folyamatosan kapja a támogatásként elnyert
segélycsomagokat, a 4 Falu Egyesület pedig teát adományozott a közmunka-programban résztvevő dolgozók
számára.
Az intézmények fűtésében spórolás került bevezetésre, a pénzügyi helyzet a könyvelés tekintetében naprakész
lett, utolértük magunkat, több bírság nem várható. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy a bírság
mérséklési kérelmek java része pozitív elbírálásban részesült, ennek eredményeként 2,7 millió forint bírságot
engedtek el. A Magyar Államkincstár viszont az óvodai normatíva kapcsán 2013-2014 évre vonatkozóan 2,2
millió forint inkasszót nyújtott be a költségvetési számlára. Az önkormányzat kintlévőségei között szerepel több
behajtandó összeg is, mely folyamatban van. A MÜKI pályázatok eredményéről még nincs információ, a
pályázattal kapcsolatos esetleges fejleményekről a következő testületi ülésen beszámol.
Agócs Gábor polgármester örömmel ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a világháborús emlékmű felújítására
kiírt és pályázott támogatási kérelem nyert, méghozzá 730eFt-ot a felújítására. Agócs Gábor polgármester
elmondja, hogy a Vis Maior pályázat még nem került kivitelezési szakaszba, mert nincs meg az önerő hozzá az
önkormányzatnak a sorozatos bírságok, inkasszók és elvonások miatt, de még 2016. májusáig megvalósítható,
mert a miniszteri döntéstől számított egy év a határidő a megvalósításra.
Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és
véleményezzék a tájékoztatóban foglaltakat.

K6rd6s. hozzhsz6l6s nem volt.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal a thj6koztatfst tudomisul vette.

b.

Varga Csaba K6pvisel6 sz6beli el6terjeszt6se.

Varea Csaba k6pvisel6:
- Tcibben jeleztek fel6m a kdzmunk6sok kdziil, hogy Ag6cs Istv6n vezet6 csrinyrln besz6lt veltik, k6rem Ag6cs
Gdbor polgrlrmestert, hogy tisztinza ezt akozfoglalkoztatottak k<jzdtt, ne legyen ilyen tdbbet.

- A krizfoglalkoztatottak munkaid6-beoszt6sa tekintet6ben k6rem Ag6cs Grlbor polg6rmestert, hogy azt a
kozfoglalkoztatottakkal tartassa be, ne legyen munkaid6 elotti eltixozits.

-

Ism6telten k6rem Ag6cs G6bor polg6rmestert, hogy a k6pvisel6-testiileti iildsek id6pontjdt igyekezzen
igazitani az en munkaid6-id6beoszt6somhoz is, mert sok iildsen nem tudok r6szt venni, mert olyan d6lel6tti
id6pontban van megtartva, amikor 6n dolgozom, a fi5ndktim, pedig nem toler6lla, ha erre val6 hivatkoz6ssal
k6rek szabads6got. Ha v6gk6ppen nem megoldhat6, akkor ink6bb lemondok.
K6rd6s, hozzisz6li"s

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: En is k6rndm az elottem szol6hozcsatlakozva, hogy az til6sek id6pontja d6lutrin
legyen, mert nekem sem j6 a d6lel6tti id6pont.
Ag6cs G6bor polgilrmester: A polg6rmester munkaideje 0-24 6ra, sokszor szombat-vas6rnap is, de jriv6re
megoldjuk.

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: Fel6m is t<ibb jelz6s 6rkezett, hogy a kommunikrlci6 gond, kdrem, pr6b6ljon
segiteni benne. A testiileti til6s id6pontj 6t itgy szabfilyozzuk, ahogy legt<ibbiinknek j6, nekem pont a d6lut6nom
nem szabad sokszor, nem tudok minden d6lut6ni id6pontban itt lenni.
A falubusz illlagaromlik, mindent sz6llitunk vele, elad6sn6l nagyon kis 6rt6ke lesz, szerintem a busz n6lkiil is
meg lehet oldani sok szrillit6si feladatot.
Ag6cs G6bor pole6rmester: A k<izfoglalkodatottak feliigyeletlhez 6n magam is laz6bban 6lltam hozz6,
elismerem, ez most visszatit. Napi szinten szoktam ellen6rizni, de nem 6llhatok ftildtttik, viszont leteremtem
6ket, ha nem dolgoznak.
T<ibb kdrd6 s,hozzfsz6l6s nem volt.

A k6pviseld-testiilet 5 igen szavazattal a tij6koztatist tudomfsul vette.
Ag6cs G6bor polgilrmester az egyedi rillampolg6ri kdrelmek elbirrll6s6razhrt til6st rendel el. A nyilvdnos
idSpontja: 12 ora 55 perc.
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