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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 

25/2015. számú 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Nagy Jenő képviselők. 
 
Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt, Varga Csaba 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 3 fő megjelent, így az ülést megnyitja.  
 
Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek a képviselő-testület válassza meg 
Orgoványi László és Nagy Jenő képviselőket. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőinek Orgoványi László és Nagy Jenő 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 3 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta 
 
Javaslatára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: 
 
N A P I R E N D:   1./ Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése. 

Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

2./ Egyebek. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
   3./ A 2016. évi Bursa Hungarica pályázatok elbírálása. /zárt ülés/ 
   Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
                             4./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ 
                                   Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
 

1. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése.  
(írásos előterjesztés mellékelve) 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy az önkormányzat a 
pénzügyi könyveléssel lassan utoléri magát, ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület tagjai a tájékoztató anyagot 
megkapták, felkéri Mucsina Attilánét, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a fejleményeket a könyvelés terén. 
Mucsina Attiláné pénzügyi előadó ismerteti a könyvelés során tapasztaltakat és a könyvelés eredményeit. Agócs 
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Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Mucsina Attiláné pénzügyi előadó: A pénzügyi anyagok és a pénztár könyvelése 2015. október 31. napjáig 
teljesen le van könyvelve. A képviselő-testület tagjai az erről szóló tájékoztató anyagot kapták kézhez. 
Igyekszünk utolérni magunkat, azért, hogy a Magyar Államkincstár ne bírságoljon a késedelmes 
adatszolgáltatások miatt. Az a könyvelésből kiderült, hogy a volt pénzügyes kolléganő a béreket nem jó helyre 
könyvelte. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: Cél, hogy minél gyorsabban utolérjük magunkat, a MÁK ne bírságoljon. 
 
Mucsina Attiláné pénzügyi előadó: Az is hiba volt, hogy volt tervezve 107 millió forint hitel, de a stabilitási 
törvény szerint a kormány engedélye nélkül nem is lehetne. 
 
Orgoványi László képviselő: Volt nagy összegű hitelfelvételünk euro számlán, de régen visszafizettük. 
 
Mucsina Attiláné pénzügyi előadó: Sajnos akkor a hitel tervezése bennmaradt és a 2014. év ezzel lett lezárva, 
így ezzel kellett a 2015. évet nyitni. A 2014. évi DOKK állomány számunkra átláthatatlan, nem értjük, Bercelen 
mi az EPER programot használjuk. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: Mennyi a kifizetetlen számlatartozás? 
 
Antalics Jánosné pénzügyi előadó: Hozzávetőleg 2 millió forint. 
 
Orgoványi László képviselő: Mennyi pénzünk van? 
 
Antalics Jánosné pénzügyi előadó: 1,5 millió forint. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: A közös hivatalban rendelkezésre áll Galgagutának 1,5 millió forint. Kérdezem Mucsina 
Attilánét, hogy a költségvetés módosítására mikor kerülhet sor? 
 
Mucsina Attiláné pénzügyi előadó: 2016-ban a beszámoló elfogadásáig lehet módosítani. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: A béreket év végéig ki tudjuk fizetni? 
 
Antalics Jánosné pénzügyi előadó: Igen 
 
Agócs Gábor polgármester: Tegnap részt vettem egy balassagyarmati fórumon ahol sikerült személyesen 
beszélnem Pogácsás Tibor államtitkár úrral, akit röviden tájékoztattam a helyzetünkről. Elmondtam, hogy 
szeretnénk a MÜKI pályázat 2. ütemében is pályázatot benyújtani, ha ezt a képviselő-testület is elfogadja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző és a képviselő-testület megköszönte a pénzügyes kolléganők munkáját. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Mucsina Attiláné és Antalics Jánosné pénzügyi előadók távoztak a testületi ülésről.
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2. Egyebek 
  

a. A „Kincskereső” Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezése. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi. Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának Oktatási és 
Hatósági Osztálya véleményezésre megküldte az általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához 
kapcsolódó tájékoztatóját. Agócs Gábor polgármester ismerteti a tájékoztató tartalmát és a „Kincskereső” 
Általános Iskola felvételi körzethatárait, majd javasolja, hogy az Oktatási és Hatósági Osztály általi 
meghatározás elfogadását. Agócs Gábor polgármester elmondja, hogy minden galgagutai szülő, akinek 
gyermeke 4. és 7. osztályos jelenleg, megkapott egy kérdőívet (ikt: 300/2015), melyet maradéktalanul 
visszajuttattak részünkre. A kérdőívben megkérdezésre kerültek, hogy a következő tanévben, mely intézménybe 
kívánják járatni felső tagozatba gyermekeiket. Az eredmény is alátámasztja az Oktatási és Hatósági Osztály 
által meghatározottakat. 
Agócs Gábor polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és 
véleményezzék a tájékoztatóban foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
78/2015. (XI.26.) határozata 

A „Kincskereső” Általános Iskola felvételi körzethatárának véleményezéséről. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi. Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályának Oktatási és Hatósági Osztálya által véleményezésre megküldött általános iskolák felvételi 
körzeteinek megállapításáról szóló tájékoztatóját és az alábbi döntést hozta. 
A képviselő-testület egyetért az általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításáról szóló tájékoztatóban 
foglaltakról a Kincskereső” Általános Iskola vonatkozásában. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a véleményt ismertesse az Oktatási és Hatósági Osztállyal. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

b. MÜKI 2 pályázat benyújtása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Galgaguta Község Önkormányzatának 
jelenlegi költségvetési helyzetét elemezve szükségesnek tartja, hogy a képviselő-testület a Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III.4. pont szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a második ütemben is pályázatot 
nyújtson be. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati 
információs rendszeren keresztül, illetőleg papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
Igazgatóságához lehet benyújtani. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat 
elfogadásáról. 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Agócs Gábor polgármester: Javaslom a második pályázat benyújtását, mert az önkormányzatnál gyűlnek a 
kifizetetlen számlák, nincs pénzünk. 
 
Orgoványi László képviselő: Mindenképpen adjuk be támogatási igényünket. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
79/2015. (XI.26.) határozata 

Pályázat benyújtásáról Galgaguta Község Önkormányzata működőképességének 
megőrzésére, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására. 

 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III.4. pont szerinti 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot nyújtson be a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, 
illetőleg papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához 
 
Határidő: Pályázati kiírás szerint, 2015.12.01. 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

c. Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás tagságának fenntartása és 2016. évi tagdíjának 
megfizetése. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az Ipoly-Táj 
Területfejlesztési Társulás elnöke, Medvácz Lajos levélben kérte a társulás tagjainak képviselő-testületeit, 
nyilatkozzanak arról, hogy a tagságot fenn kívánják-e tartani, valamint a 2016. év tagdíjat megfizetik-e a 
társulás részére. Agócs Gábor polgármester ismerteti az erről szóló levelet és a tagdíj Galgagutára eső mértékét, 
melyet javasol elfogadni. Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel 
kérdéseiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80/2015. (XI.26.) határozata 

Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás tagságának fenntartása és 2016. évi tagdíjának megfizetéséről. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás tagságának fenntartásáról és 2016. évi tagdíjának 
megfizetéséről szóló előterjesztését és az alábbi döntést hozta. 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás tagja kíván 
maradni és 2016. évi tagdíj megfizetését vállalja. A 2016. évre esedékes 81.215 Ft-ot tagdíjat a képviselő-
testület a 2016 évi költségvetéséből biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a hozott döntést ismertesse az Ipoly-Táj Területfejlesztési 
Társulás elnökével és gondoskodjon a tagdíj határidőre történő megfizetéséről. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

d. Az Acsa felé vezető Kossuth út melletti önkormányzati telkek visszavételében történt 
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Dr. Bata Ákos Jegyző 

 
Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos jegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az Acsa felé vezető főút 
mentén lévő telkek visszavételére irányuló képviselő-testületi döntés végrehajtása folyamatban van, beszerzésre 
kerültek a 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapok, az adásvételi szerződések másolatai, melyek tartalmazzák a 
beépítési kötelezettséget. Egy telek esetében a visszavétel akadályba ütközik, mert a tulajdonos ingatlana a 
tulajdoni lap szerint banki követelésekkel terhelt. Dr. Bata Ákos jegyző elmondja, hogy az eddig keletkezett 
dokumentumokat át fogja adni a testületi ülést követően Agócs Gábor polgármesternek, aki meg fog keresni egy 
jogi képviselőt, akinek segítségével a telkek visszavétele megvalósul. 
 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

e. Tájékoztatás Cseman Zsuzsanna volt pénzügyes kolléganő tartozásának megfizetéséről. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a volt pénzügyes 
kolléganő, Cseman Zsuzsanna az előírt, november 15-i határidőre nem teljesítette részletfizetési kötelezettségét, 
ezért jogi képviselő bevonásával egy összegben fogja az önkormányzat nevében követelni fennálló tartozását. 
 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 
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f. A k6pvisel6i tiszteletdijak feliilvizsgrilatdnak javaslata.
El6terjeszt6: Orgovdnyi Ldszl6 k6pvisel6

Napirend keret6n beltil Orgov6nyi Ldszl6 k6pvisel6 javasolja a k6pvisel6-testtiletnek, hogy a k6pvisel6i
tiszteletdijak rinkormrlnyzatifelhasznilflsa a kdzelj<lv6ben keriiljdn feliilvizsg6latra.

Orgovrinyi L6szl6 k6pvisel6: A k6pvisel6-testiilet tagjai fel lettek sz6litva, hogy mondjanak le a tiszteletdijr6l a
kialakult helyzetre val6 tekintettel. Nem l6tom a sp6rol6s eredm6ny6t, a falubusz ugyanrigy krizlekedik. Egy
<inkormSnyzati k6pvisel6 35 ezer forintot, az alpolg6rmester 85 ezer forintot ad, a polgdrmester nem
jelentkezett, hogy a kdlts6g6tal6nyht felaj6nlja. Aranyalannak, nem j6 dolognak tartom ezt a hozzfijarulilst.
Ebben fgy nem kivrlnok r6szt venni. Javaslom i$hatdrozatot hozni ebben a k6rd6sben.

Ag6cs G6bor polg6rmester: V6lem6nyem szerint, ha valakit megv6lasztanak k6pvisel6nek, azdrt indul, hogy
tegyen a falu6rt. A kdrnydkben a kdpvisel6k nem vesznek fel tiszeletdijat, Bercelen k6t alpolg6rmester van
kinevezve, melyek 10-10 ezer forintot kapnak. En az alpolg6rmesternek 6s a k6pvisel6knek eddig nem
hatitr ortan meg munkakdrt.
Tal6kortatdsul kdzlom, hogy j6magam sem veszem fel a kdlts6g6talanyomat 3 h6napja.
Legyen egys6ges hatfxozat,legyen tiszteletdij, de az dnkorminyzat mrikod6s6t nem vesz6lyeztetheti, ahogy azt
a tdrv6ny is kimondja.Ha az <inkorm6nyzat egyenesbe jrin, akkor t6rjtink 16 vissza 6rdemben.
A falubuszt keveset haszn6ljuk 6s nem mindennap, de sziiks6g van 16. HasznilLatht pr6b6l1uk t<imbdsitve
ig6nybe venni, teh6t nem alkalmak adtin, hanem dsszegyiilik tdbb feladat, akkor vessztik ig6nybe.

Ag6cs G6bor polg6rmester ezt ktivet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait, tegy6k fel kdrddseiket, javaslataikat az
elhangzottakkal kapcsolatban.

K6rd6s, hozzdsz6lfts nem volt.

A k6pvisel6-testiilet 3 igen szavazattal az el6terieszt6sben foglaltakat tudomfsul vette.

Ag6cs G6bor polg6rmester az egyedi 5llampolg6ri k6relmek elbirril6sdrazitrt tildst rendel el. A nyilvdnos
testiileti iil6st bezdr6srlnak id6pontja: 12 6ra 55 perc.

Krnft

r. Bata Akos
Jegyzo

r-\v

t -\: /1r'/v:-
Nagy Jen6

Je gyz6kdnyvhitele sit6
ozy1an

Jegyz6kdnyvhitelesit6


