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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
7/2016. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. március 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Varga Csaba, Nagy Jenő 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 3. napirendi pont kerüljön levételre, és helyette 3.
napirendként a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása kerüljön felvételre. 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. Tájékoztatás az előző Képviselő-testületi óta eltelt Önkormányzatot érintő eseményekről.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
2. Pályázatokkal kapcsolatos munkák értékelése és további feladatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
3. A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
4. Tájékoztatás a kintlévőségek behajtásának eddigi eredményéről.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
5. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
6. A szünidei gyermekétkeztetésről szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
7. Szociális rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
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8. A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről, létesítésről, illetve a
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatás
ellentételezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
9. A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
10. Egyebek.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
11. Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester

1. Tájékoztatás az előző Képviselő-testületi óta eltelt Önkormányzatot érintő eseményekről.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Agócs Gábor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testület tagjait:
-Tájékoztatás iskolai felvételi körzetek és pedagógiai szakszolgálatok működési körzeteinek közzétételéről,
elérhetőségéről
A Nógrád Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján közzétette a pedagógiai szakszolgálatot Nógrád megyében ellátó
intézmény működési körzeteiről szóló tájékoztatót. Továbbá a Nógrád megyei általános iskolai felvételi
körzetek kijelöléséről a 2016/2017. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8),
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Nógrád Megyei
Kormányhivatal közzétette a Nógrád megyei általános iskolai felvételi körzetek kijelöléséről szóló tájékoztatót.
Ennek alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy: Galgaguta vonatkozásában a 2016/2017-es
tanévet érintve, minden marad úgy, mint az aktuális 2015/2016-os tanévben. Galgagutai „Kincskereső”
Általános Iskola továbbra is a Berceli Széchényi István Általános Iskola tagintézményeként fog működni, felső
tagozatot illetően pedig a Nógrádkövesdi József Attila Általános Iskola körzetéhez fogunk tartozni.
-Eseménynaptár módosítása(írásos anyag mellékelve)
Tavalyi évhez hasonlóan, idén is sikeresen csatlakozott Önkormányzatunk a 2016. évi „Te Szedd”
országos szemétszedési programhoz. A közfoglalkoztatottak bevonásával és Általános Iskolások
közreműködésének együttműködésére számítva az eseményt az előre meghatározott napokból kiválasztva,
2016. április 29. pénteket jelöltem ki 9:00 órás kezdéssel. Esős idő esetén az eseményt hétvégére toljuk.
Tavalyhoz hasonlóan az iskolások a belterületen gyűjtik majd a szemetet, a felnőttek illetve az önkéntesek pedig
a külterületi részeken. Az eseményen a Tisztelt Képviselő-testület példamutató részvételére is számítok.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2016-ban rendelkezésre bocsátotta kulturális palettáját, azaz
községenként 4 ingyen fellépőt biztosít különböző rendezvényekhez/eseményekhez. Mivel a BBMK az
Önkományzatoktól idősorrendben visszaérkező kitöltött űrlapok után osztja szét a műsorokat, ezért ennek
kitöltését gyors egyeztetés után visszaküldtem. A könyvtár külön kérte, hogy minden korosztály megszólítását
alapul kell venni, ezért az alábbi programok kerültek megjelölésre:
2016. április 21. (csütörtök) 17:00 órakor Művelődési házban: Dr. Zombori Ottó csillagász előadása: Mi közünk
a csillagokhoz?
2016. május 28. (szombat) 11:00 órakor focipályán, a gyereknapra: Ribizli Bohóc vidám, zenés-verses műsora:
Ribizli bohóc állatkertje
2016. október 7. (péntek) 17:00 órakor lép fel az Öregek napján: Bohács István Aranykoszorús magyar nóta
énekes műsora: „Galambszívet örököltem…”
2016. december 4. (vasárnap) 15:00 órakor Művelődési házban: Miamanó Színház – A Mikulás Manóföldjén.
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-Legszebb konyhakertek
Sikeresen csatlakoztunk immáron második alkalommal a „Legszebb Konyhakertek” versenyhez, melyre
galgagutai lakosok április 20-ig jelentkezhetnek konyhakertjükkel.
-Acsai telkek visszavételének ügye
A megjelölt határidőig egyedül Sinkó Zsolt jelezte visszaadási szándékát az Önkormányzat
részére. További tulajdonosoktól válasz nem érkezett. Korábbi testületi döntés értelmében az építési telkek
visszavétele ügyében megindítjuk a visszavásárlási eljárást, és azon tulajdonosok esetén, akik vissza nem
jeleztek, kénytelenek vagyunk bíróságra adni az ügyet.
-028/5 osztatlan közös tulajdon megszűntetésének ügye
Március 12-én szombaton a földmérő és több tulajdonos jelenlétében a terület kikarózása megtörtént.
Kijelölésre kerültek a tulajdonosok határai, az Önkormányzat tulajdonában megközelítőleg 4,4 ha szántó
művelésben lévő terület marad, ezen felül az erdő rész továbbra is osztatlan közös tulajdonban marad. Ennek
legfőbb oka, hogy az erdőben lévő fa értéket képvisel, melynek felosztása további problémákat jelentene. A
tulajdonhatárok mellett a térképészeti út is kijelölésre került, azonban Sztraka telepének kerítése a
tulajdonhatáron kívül lett telepítve, azaz az új kimért térképészeti út a kerítésén belülre esik. A kimérés napján,
a tulajdonosok jelenlétében szóban kértem, hogy a kerítését a valós tulajdonhatárokra való tekintetben helyezze
át. Sztraka Úr biztosított, hogy ő maga is ráméret a kerítésének helyére, ezt követően áthelyezi a kerítést.
-Kossuth úti réten lévő vízelvezető árok
Kossuth úti réten lévő vízelvezető árok tulajdonhatárát tekintve Március 12-én a földmérővel rámértünk
az árok helyzetére, ahol megállapítást nyert, hogy a kerítések –pl.: Sneider László ingatlana esetén- nagyon
minimális eltéréssel, csupán 2-3 centivel került beljebb az ő állításával szemben, miszerint jelentősen beljebb
rakta le, mint a tulajdoni határ. Így egyértelműen kijelenthető, hogy az ott lévő árok Kovács Olivér területén
van.
-Közfoglalkoztatás indulása
2016. márciusban 2 ütemben elindult a közfoglalkoztatás. Az elmúlt héten a Foglalkoztatási Főosztály
kiutalta a fizetés-, dologi- és beruházási előleget, így elindulhat az eszközök beszerzésének folyamata.
- 033/1 és 033/2 vízelvezető árok kialakítás
A 033/1 és 033/2 esetén a vízelvezető árok kialakításának vázrajza kivitelezés alatt áll, az hamarosan
elkészül. Az ehhez kapcsolatos, ennek folytatásaként, az út túloldalán az Eszényi László tulajdonában lévő
területen, az Önkormányzati tulajdonban lévő árok visszaállításának ügyében a felszólítás kiment, majd Jegyző
Úrral egyeztetést folytatott, azonban a térképészeti helyzet visszaállítására a mai napig nem került sor.
-Fazekas
Sajnálattal tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a községünkbe települni kívánt fazekas
mester nem fogadta el, hogy a Művelődési házban települjön meg, mivel ő hosszútávon tervez, és a pályázati
lehetőségeknél fontos az azonos cím. Egy esetleges pozitív elbírálású Művelődési ház felújítására irányuló
pályázat esetén a sportöltözőbe való költözést nem tudja elfogadni. Testület korábbi állásfoglalása szerint a
sportöltözőbe állandó jelleggel nem települhet, így elállt a bérleti szerződéstől. A fazekassal történt telefonos
beszélgetésemre hivatkozva elárulta, hogy Bercelen, az egykori 100 forintos üzlethelység tulajdonosával folytat
előrehaladt tárgyalásokat. Nagyon sajnálom, hogy a fazekas nem községünkben telepszik meg, a bérleti díjból
adódó bevételkiesésén túl, hosszú távon presztízs kiesést eredményez, mint a „Galgagutai cserepes”
meghiúsulásának kiesése.
-GYEA: Mindenki Ebédel program
Sikeres közbenjárásomra, a pályázat augusztus végéig meg lett hosszabbítva. Így Galgagután, minden iskolás és
óvodás, minden hétvégén és szünetidő alatt élelmiszercsomagot kap ajándékba.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Agócs Gábor polgármester: A 2016. évi „Te Szedd” országos szemétszedési programba be lehetne vonni a
hivatali dolgozókat is.
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Varga Csaba képviselő: Személy szerint én is elmegyek, ha nem hétköznapra esik, mert szabadságot nem tudok
mostanában kivenni rá.
Orgoványi László képviselő: Én is szívesen megyek, sőt a platós autómmal vállalom a zsákok összegyűjtését.
Nagy Jenő képviselő: Én is el tudok menni.
Agócs Gábor polgármester: A 028/5 hrsz ki van mérve, 4,4Ha az önkormányzati terület.
Orgoványi László képviselő: Javaslom, hogy legalább 1,5 m-es oszlopok legyenek beásva, elválasztásként.
Varga Csaba képviselő: Most mind a 4,4Ha-t műveljük?
Agócs Gábor polgármester: Nem, jelenleg 1Ha földet művelünk belőle, sajnos menet közben az önkormányzati
területből is vetettek el terményt.
Orgoványi László képviselő: A megosztási folyamat már tavaly elindult, nem értem, hogy milyen alapon
mertek belevetni az önkormányzati földterületbe. Javaslom, hogy aki belevetett, az legyen felszólítva, hogy
vagy fizet érte, vagy hagyja ott a termést, majd mi kiszántassuk.
Agócs Gábor polgármester: Ez nagy felháborodást keltene, nem javaslom.
Varga Csaba képviselő: Ha az önkormányzat tenné mással ugyanezt, vajon mit szólna az illető?
Orgoványi László képviselő: Osztom az előttem szóló képviselőtársam véleményét a fordított helyzetről.
Agócs Gábor polgármester: A jó szájíz érdekében ne kezdjünk ebbe bele.
Agócs Gábor polgármester: El szeretném még mondani, hogy az erdészettől ingyen kaptunk facsemetéket,
szelídgesztenyét, cserfát, nyárfát, összesen hat féle fafajtából, ezeket a focipálya és a katolikus temető parkolója
köré ültettük.
Agócs Gábor polgármester: Kérem a jegyző urat, tájékoztassa a képviselő testület tagjait, hogy a tájékoztatóban
említett 033/1 és 033/2 hrsz-ú árkok ügyében milye fejleményekről van tudomása.
Dr. Bata Ákos Jegyző: Írtunk levelet Eszényi László galgagutai lakosnak, hogy a két térképes árkot állítsa
helyre. Hozzávetőleg két héttel ezelőtt keresett meg személyesen ez ügyben és én kérem tőle, hogy írja le
válaszait az ügyben, de eddig ez nem történt meg. Oravecz István igazgatási előadó a testületi ülést megelőzően
tájékoztatott, hogy Eszényi László jár benn a hivatalban és kérte, hogy az érintett árkokról nagyított
térképmásolatot készítsen számára a beadványához. Elmondása szerint nem szívesen állítaná vissza az árkokat,
mert másol, a kertek alatt elvezette a vizet saját költségén. Én kértem, hogy ezeket írja le.
Orgoványi László képviselő: Eszényi László ezek szerint azt nem akarja, hogy az árkok keresztül szegjék az ő
földjét.
Varga Csaba képviselő: Ha egyszer ott van az árok hivatalosan, akkor ott van, helyre kell állítania.
Dr. Bata Ákos Jegyző: Az én véleményem is az, hogy azok az árkok önkormányzati tulajdonban lévő térképes
árkok, oda vannak bejelölve, ott kell lenniük.

5
Orgoványi László képviselő: Jegyző úr, ez az álláspontja az önkormányzatnak is, bármilyen beadványt is ad be
Eszényi László, kérem, hogy ezt az álláspontot képviselje.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette.
2. Pályázatokkal kapcsolatos munkák értékelése és további feladatok megtárgyalása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy jelenleg fut a világháborús pályázat,
melynek budapesti pályázati tájékoztatóján részt vett és az ott elhangzottak alapján kérte a pályázat
magvalósításának határidejét 2016. április 30. napjáig kitolni, melyről szerződés módosítás készült.
végeredményként egy nagy fekete tábla készül ezüst betűkkel, melynek Miskédi Gyuri bácsi a kivitelezője, a
pályázati keretbe az impregnálás, csiszolás, 2 db koszorú tartó fér bele és 2 db váza.
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Hanula Ferenccel megszűnt a
megbízási szerződés, megbízási díja ki lett fizetve.
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi beadott pályázatok pozitív
elbírálásában bízhat az önkormányzat:
Agócs Gábor polgármester:
- Ott Éva pályázatíró által angol nyelven megírt testvértelepülés találkozót megcélzó brüsszeli pályázat beadásra
került 576458-CITIZ-1-2016-1-HU-CITIZ-TT iktatószámmal. Pályázott összeg vissza nem térítendő, 100%-os
intenzitású 25.000 euró. A testvértalálkozó augusztus 6-án, GutaFeszt keretén belül kerülne megrendezésre.
- GUL-15-D-2016-00087 azonosítószámmal leadásra került az általam megírt „Emléktáblák kihelyezésének
támogatása - Galgagutai emlékmű környezetének kialakítása” címmel. A pályázott összeg vissza nem térítendő,
előfinanszírozású, 100%-os intenzitású 2.300.000 forint. A pályázat keretén belül, ahogy annak neve is
tartalmazza, az emlékmű környezetének megújulása a cél.
- GUL -15-B pályázat keretén belül szintén összeraktam egy pályázatot, azonban az amortizálódott
számítógépem, a beadási határidő előtt egymás után kétszer is kikapcsolt. Az online pályázati felületre a
komplett pályázati anyag fel volt már töltve, csupán egy nyilatkozat kellett volna visszatölteni, mikor a műszaki
hiba történt, ezért ezt a pályázatot nem sikerült beadni.
-A Bethlen Gábor Alap által a Testvér-települési programok és együttműködések - Testvér-települési
programok és együttműködések pályázati kiírására, TTP-KP-1-2016/1-000222 pályázati azonosítóval leadásra
került a szintén általam megírt „Galgaguta és Gúta testvér-települési kapcsolatának erősítése a helyi
hagyományok kapcsán” címmel. A pályázott összeg vissza nem térítendő, előfinanszírozású, 100%-os
intenzitású 2.268.000 forint. Az pályázat alapvetően a Szüreti felvonulásra épül, melynek keretén belül a
gútaiakat is meg tudjuk hívni, el tudjuk őket szállásolni, és ünnepi testületi-ülést tudnánk tartani, ahol
határozattal is meg tudnánk erősíteni együttműködésünk.
-A polgármesterek részére Legénd községben volt a napokban pályázati tájékoztató, melyen a hamarosan
megjelenő VP pályázatokról esett szó, melyek keretén belül munkagép-kiegészítőkre, traktorra lehet majd
pályázni, 80%-os támogatással.
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-TOP keretén belül a Belvíz elvezetési pályázatban elvileg tartaléklistán szerepelünk, ami azt jelenti, ha
visszalép egy kedvezményezett község, a helyette benyújthatunk pályázatot, melynek maximális kerete 200
millió forint lehet.
-Szennyvíz pályázat:Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal felvettem a kapcsolatot, mivel a 25/2002 rendeletben
leírt galgagutai "UT" új telephely bekerülhessen az éves fejlesztési tervbe, mivel annak nyoma se volt a 2016osban. Miután a 2016. évi fejlesztési terv módosítására sor kerül, a Nemzeti Fejlesztési Programirodával
együttműködve megkezdődhez a pályázatunk előkészítési folyamata.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette.
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a TOP-2.1.3-15 kódszámon Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására jelent meg 100%-os pályázati kiírás a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program keretében. Ezen pályázat útján lehetséges a belterületi csapadékvízelvezetés helyreállítása Galgagután. Agócs Gábor polgármester javasolja a pályázat benyújtását.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2016. (III.31.) határozata
A TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázat benyújtásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására kiírt
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására pályázatot
nyújtson be a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A pályázat támogatása
100%-os. A támogatási kérelem címe: Belterületi csapadékvíz-elvezetés Galgagután.
Határidő: Pályázati kiírás szerint
Felelős: Agócs Gábor polgármester
3. A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a korábban említett rendelet tervezete
elkészült, melyet ismertet, majd javasolja a tervezet elfogadását.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról szóló
rendelettervezet elfogadásáról.
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A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról.
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
4. Tájékoztatás a kintlévőségek behajtásának eddigi eredményéről.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat kintlévőségeinek
áttekintése során kiszűrésre kerültek az elévült, illetve a behajthatatlan tételek, melyekről feljegyzés és
nyilvántartás készült. Ezt követően ez év április május hónapjában az adóügyi előadó meg fogja kezdeni a
fennmaradó, behajtható tételek behajtását, melynek eredményéről folyamatosan be fog számolni a képviselőtestületnek.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a tájékoztatás elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette.
5. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdésére figyelemmel az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek összesített közbeszerzési
tervet kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület által
jóváhagyott, az adott évre vonatkozó költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembe vételével kell
elkészíteni. A közbeszerzési terv értelemszerűen nem tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek már esetlegesen
folyamatban vannak, illetve előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásonként esetlegesen szerepelnek a
költségvetésben.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban szereplő, avagy nem szereplő közbeszerzésre vonatkozó
eljárás kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő eljárást is lefolytathat, ha az általa
előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy változás merült fel. Ebben az esetben a közbeszerzési
tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is. Dr. Bata Ákos jegyző elmondja, hogy a 2016. évi
közbeszerzési terv tervezetét az előterjesztéshez csatolta, egyben kéri a képviselő-testületet, hogy a
közbeszerzési terv tervezetét elfogadni szíveskedjenek.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8
32/2016. (III.31.) határozata
A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a 2016. évi közbeszerzési terv
elfogadásáról szóló előterjesztését és azt módosítások nélkül elfogadja.
(a közbeszerzési terv a jkv. melléklete)
A képviselő testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Tervben foglaltak szerint.
Felelős: Agócs Gábor polgármester
6. A szünidei gyermekétkeztetésről szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától hatályos
módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei
gyermekétkeztetés.
Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló
gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.
A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési
önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek fogalom értendő, így a Ptk.
2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást megszervezni. Ennek megfelelően az
önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától házasságkötéséig, de legfeljebb 18.
életévének betöltéséig kell a gyermekek szünidei étkeztetéséről gondoskodni.
A szünidei étkeztetés keretében tehát függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezike, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges az alábbiak szerint:
a.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, valamint ezen
időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt
valamennyi munkanapon;
b.) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva
tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 13. §-a tartalmazza a gyermekétkeztetés igénybevételének szabályait, illetve az ezzel
kapcsolatos feladatokat.
Eszerint ha a gyermek a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe –
hasonlóan az intézményi gyermekétkeztetéshez – távolmaradását és annak várható időtartamát, valamint a
távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és az étkeztetés újbóli igénybevételét bejelenti az intézmény
vezetőjénél, vagy az önkormányzatnál.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében főszabály szerint a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség,
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így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a
gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.
Ha az étel átvételét a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége, vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított étel elvitelét a szülője, törvényes képviselője, vagy az általuk megbízott személy számára lehetővé
kell tenni.
A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős programot is biztosíthat a
gyermekek számára.
Dr. Bata Ákos jegyző a szünidei étkeztetés megszervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatokról az
alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testület tagjait:
A jegyző írásban tájékoztatja a rászoruló gyermekek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, akinek
gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év
a.) szeptember 1-jén fennáll, a szünidei étkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról,
valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év
szeptember 15-ig,
b.) május 1-jén fennáll, május 15-ig.
A tájékoztatással egyidejűleg meg kell küldeni a Korm. rendelet 7. melléklete szerinti nyilatkozatot, mely a
jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges.
A jegyző a tájékoztató címzettjeiről tájékoztatja a család- és gyermekjóléti szolgálatot, melynek munkatársai
felkeresik a rászoruló gyermeket nevelő családokat, és segítséget nyújtanak a nyilatkozat kitöltésében és
benyújtásában.
A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével (évközi szünet: őszi, téli, tavaszi szünet) a tanév,
nevelési év során bármikor benyújtható, módosítható.
A jegyző minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az
intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei
gyermekétkeztetésre, valamint annak időtartamára és helyszínére.
Tekintettel arra, hogy a tavaszi szünet ideje megelőzi az első, május 1-jén esedékes jogosulti igényfelmérést, így
a Korm. rendelet záró rendelkezései között szabályozza, hogy a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére
vonatkozó tájékoztatást – a tavaszi szünet időtartamára vonatkozóan a jegyző 2016. február 15-ig küldi meg
azon rászoruló gyermekek szüleinek, akiknek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete 2016.
február 1-jén fennáll.
(Fenti tájékoztatások a tavaszi szünetre vonatkozóan a jogosultak részére határidőben kiküldésre kerültek.)
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.5.c.)
pontja alapján a központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak a
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz. A
normatíva igénylését 2015. decemberében a Nemzetgazdasági Minisztérium által végzett felmérés előzte meg.
Ebben 4 korcsoportban (bölcsődés: 5 hónapostól 2,5 évesig; óvoda: 2,5 évestől 6 évesig; általános iskola: 6
évestől 14 évesig; gimnázium: 14 évestől 18 éves korig) kellett igényelni a rászoruló gyermekek számának
megfelelően a támogatást.
Az étkeztetést az önkormányzatnak a 2016. évben fenti jogszabályi rendelkezések alapján az alábbi
időtartamban kell biztosítania:
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Tavaszi szünetben 3 munkanapon: 2016. március 24., 25., 29.
Nyári szünetben legalább 43 munkanapon.
A 2015/16. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet értelmében a 2015/2016. utolsó tanítási napja
2016. június 15. (szerda), tehát a nyári szünidei étkeztetést 2016. június 16. napjától kell biztosítanunk.
A 2016. évre eső őszi és téli szünet időtartama a 2016/17. tanév rendjéről szóló rendelet megjelenését követően
határozható meg pontosan.
Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés. Tekintettel arra, hogy az étel helyben történő
elfogyasztására – arra alkalmas helyiség és a felügyelet hiánya miatt – nincs lehetőség, így az étkezés egyszer
használatos műanyag edényben kerül kiosztásra a megjelölt kiosztási helyszíneken.
Dr. Bata Ákos jegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy jelen előterjesztés alapján alkossa meg a szünidei
gyermekétkeztetés szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletet
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a szünidei gyermekétkeztetés szabályairól szóló rendelettervezet
elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének
8/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
A szünidei gyermekétkeztetés szabályairól.
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
7. Szociális rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a szociális normatíva eddigi
felhasználását figyelembe véve új támogatási formát dolgozott ki a helyi szociális rendeletben letelepedési
támogatás címmel. Agócs Gábor polgármester ismerteti a támogatás jogosultsági feltételeit, majd javasolja
annak beépítését a helyi szociális rendeletbe.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Varga Csaba képviselő: Támogatom az új támogatási forma elfogadását.
Orgoványi László képviselő: Én is támogatom, de augusztus hónapban vizsgáljuk felül a szociális normatíva
felhasználását, hogy esetleg még időben megemelhessük a beiskolázási támogatást összegét ennek terhére.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek az szociális rendelet módosításának elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
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A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a
gyermekvédelmi támogatásról.
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
8. A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről,
létesítésről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény (a továbbiakban: Ae.) 96. §-a értelmében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Fentiekre tekintettel a képviselő-testületnek meg kell határozni helyi rendeletben a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésért az Önkormányzatnak járó díjat; a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért az
Önkormányzatnak járó díjat; a meghatározott díjakból az anyakönyvvezetőnek járó díjat (választása szerint); a
hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályait.
A települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés
történik. A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző engedélyezi. A
házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor
működik közre a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek a tanúk, - és ha szükséges
- a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, gondoskodnak a házasságkötés méltó
keretéről, gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és egyidejűleg
gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés helyszínére való
szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen
való biztonságos kezelésének feltételeiről. A házasság megkötésének törvényben előírt módját és az
eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik.
A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mérték díjat kell
fizetni. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen
kívüli házasságkötésnél, ha a többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat megfizették. A hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. Nem köthető házasság a Munka Törvénykönyvében
meghatározott munkaszüneti napon. Az anyakönyvvezetők hivatali időn, valamint hivatali helyiségen kívüli
házasságkötésnél való közreműködésének díjazása a törvényben előírt kötelezettségen túl arra tekintettel is
indokolt, hogy a házasságkötés előkészítése, és az azon való közreműködés, valamint az eseményhez
illő ünnepi megjelenés többletmunkával, valamint többletköltséggel jár.
A rendelet megalkotásának célja nem a település bevételeinek növelése, hanem a díjmegállapításra vonatkozó
törvényi kötelezettség.
Ezek a felhatalmazó rendelkezések összhangban vannak az Ae. 19. § § alább idézett, s az önkormányzatok
számára feladatot megállapító rendelkezéseivel:
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(1)Ha a települési önkormányzat a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül
történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat kíván megállapítani, a
szolgáltatásért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni.
(1a) Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésében,
továbbá a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben, ha a házasulók a többletszolgáltatás ellentételezéseként
megállapított díjat megfizették.
(2) hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben
meghatározott mértékű díjazás illeti meg.
A törvény főszabályként továbbra is előírja a házasságkötéshez szükséges, arra alkalmas hivatali helyiség
biztosítását. A Galgagutai anyakönyvvezető előtt az elmúlt évben 2 esetben került sor házasságkötésre,
mindkettő hivatali időn túli. A Polgármesteri Hivatal alkalmas a rendezvény lebonyolítására.
Galgaguta községben ezideig egyetlen esetben sem kértek hivatali helyiségen kívüli házasságkötést, de a
rendeletben ezt a lehetőséget is biztosítani kell.
Dr. Bata Ákos jegyző a többletszolgáltatás ellentételezésére pénteki napokon 10.000 forint, szombati napokon
15.000 díjat javasol megállapítani, míg a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként a fizetendő díjként pénteken 10.000 forintot, szombaton 15.000 forintot.
Dr. Bata Ákos jegyző a hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötésben
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű
díjazás illeti meg függetlenül annak napjától, egységesen 5.000 forintot javasol megállapítani. Amennyiben
mindkét feltétel fennáll – hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségen kívül -, mindkét juttatását megállapítását
javasolja.
Bejegyzett élettársi kapcsolat Galgaguta településen nem létesíthető, arra csak körzetközpontokban, illetve
azokon a településeken van lehetőség, ahol Okmányiroda működik.
Dr. Bata Ákos jegyző kéri az előterjesztés megtárgyalását és a fent leírtaknak megfelelően a rendelet
megalkotását.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László képviselő: Én elfogadom és támogatom a 10-és 15 ezer forintos díjat, aki ilyen időpontban és
helyen szeretne házasságot kötni, fizessen érte.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali
helyiségen kívüli megkötéséről, létesítésről, annak engedélyezéséről, illetve a munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatás ellentételezéséről szóló
rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
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A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötéséről, létesítésről,
annak engedélyezéséről, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén többletszolgáltatás ellentételezéséről.
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)

9. A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés
és a házszám- megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (3) bekezdése felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy a
rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
Tekintettel arra, hogy önkormányzat nem rendelkezik fenti tárgykörben rendelettel, szükséges azt jogszabályi
szinten lesz leszabályozni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §. (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja
köteles a felhatalmazás tárgyát képező jogszabályt megalkotni.
Dr. Bata Ákos jegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy jelen előterjesztés alapján alkossa meg a
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletet.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
KCR
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelettervezet
elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.
Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszám-megállapítás szabályairól.
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
10. Egyebek.
a. A VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, többfunkciós közösségi tér létrehozása Galgagután című
pályázat benyújtásának tárgyalása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester

14
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a VP-6-7.4.1.1-16
kódszámon Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése címmel jelent meg pályázati kiírás, melynek keretében a
településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése keretén belül lehetőség van a Művelődési ház felújítására, 30 milliós keretből. Az
ehhez szükséges tervrajzok elkészítése miatt, Fehérvári Rudolffal felvette a kapcsolatot, melyet díjmentesen
elkészít, de csak jövő hét folyamán várható eredmény. Agócs Gábor polgármester javasolja a pályázat
benyújtását.
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László képviselő: Hány százalék a pályázat támogatása?
Agócs Gábor polgármester: Ez a pályázat 85%-os támogatású.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2016. (III.31.) határozata
A VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP-67.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújtson be az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapjához a 74 hrsz-ú Művelődési Ház felújítása érdekében. A
pályázat támogatása 85%-os, a 15%-os önköltséget a képviselő-testület a 2016. évi költségvetése
terhére vállalja. A támogatási kérelem címe: Többfunkciós közösségi tér létrehozása Galgagután.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósítása érdekében
konzorciumi együttműködési megállapodást köt a Galgagutai Polgárőr Egyesülettel.
Határidő: Pályázati kiírás szerint
Felelős: Agócs Gábor polgármester
b. Tájékoztatás a Manóvár Óvoda nemzetiségi pótlék ügyében.
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző
Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az óvodai nemzetiségi pótlék elvétele
ügyében átnézte a szakmai programot és az alapító okiratot, melyben nincsen benne az 50%-os határ, de
nyilatkozat hiányában nem lehet elvenni a nemzetiségi pótlékot. Dr. Bata Ákos jegyző elmondja, hogy készített
egy nyilatkozatot, hogy 50%-tól kevesebbet oktatnak, de az érintettek így ezt nem hajlandóak lenyilatkozni,
viszont lenyilatkozzák, hogy március 1. és december 31. között a pótlékot nem veszik igénybe.
Kérdés, hozzászólás:
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Orgoványi László képviselő: Véleményem szerint a szülők segítségét kell kérni, biztosan egyetértenének abban,
hogy a szlovák oktatásra nincsen szükség, helyette kérik az angol oktatást. Így ez a kérdés megoldottá válna.
Varga Csaba képviselő: Egyenlőre legyen így, decemberi pedig átgondoljuk, hogy hogyan tovább.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette.
c. A hivatal épületének áramellátás-fejlesztése, a hivatal kerítésének elbontása.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a különböző hivatal körüli munkák
elvégzése szükségessé teszi az áramhálózat 3*16A-re történő bővítését, ezért kéri a képviselő-testület szóbeli
megerősítését, továbbá javasolja a hivatal előtti kerítés elbontását a parkoló kialakítása érdekében.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László képviselő: Rendben végezzék el.
Varga Csaba képviselő: Részemről is elvégezhető.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette és hozzájárul a kerítés
elbontásához.
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek az áramhálózat 3*16A-re történő bővítéséről.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2016. (III.31.) határozata
A hivatali épület áramhálózatának 3*16A-re történő bővítéséről.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében
megtárgyalta a hivatali épület áramhálózatának 3*16A-re történő bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a hivatali
épület áramhálózatának 3*16A-re történő bővítését az ÉMÁSZ Nyrt.-nél kezdeményezze és
végeztesse el a kivitelezést.
Határidő: Azonnal
Felelős: Agócs Gábor polgármester
d. A helyi vízkárelhárítási terv felülvizsgálata.
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az új pályázatok közül jó néhány
esetében megkövetelik a helyi vízkárelhárítási terv aktualizált voltát. Dr. Bata Ákos jegyzővel közösen Agócs
Gábor polgármester árajánlatokat kért a végzettséggel rendelkező szakemberektől, melynek eredményeként a
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legkedvez6bb ajinlat 180.000 Ft+AFA. Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja a helyi vizkdrelhdrit6si terv
aktualiz6l6s6t 6s a munka elvegezteteslt az emlitett 6ron.
Ag6cs G6bor polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait, tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat.
K6rd6s, hozz6sz6l6s nem volt.
Ag6cs G6bor polgdrmester k6ri, d<intsehek a helyi vizkarelharft6si terv feltilvizsg6latdr6l.

A k6pvise16 testiilet 4 igen szavazallal az alabbihatilrozatothozta:
Galgaguta Kiizs6g 6nkorm6ny zatz Kfipvisel6-testiilet6nek
3 5 I 20 1 6. fiI1.3 | .\ hatar ozata
A h elyi v fuk6r elhirf tf si terv feliilv nsgdiata.
Galgaguta Kdzsdgi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete Ag6cs G6bor polgdrmester el6terjeszt6s6ben
meglargyalta a helyi vizkarelhdrit6si terv feliilvizsg6latafiI s2616 el6terjesztdst es az alilbbi dcint6st hozta:
Galgaguta Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az

el6terjeszt6sben szerepl6 180.000 FI+AFA 6ron v6geztesse
felij.lvizsgillatdt.

el a helyi

vizkfirelhhritdsi terv

Ilatiridd: Azonnal
Felel6s: Ag6cs G6bor polg6rmester
Ag6cs G6bor polg6rmester megkdszdnte a k6pvisel6-testiileti tagok megjelen6sdt 6s a nyilv6nos iil6st
berekesztette. A nyilv6nos testiileti iil6st bezdr6sanak id6pontja: 15 6ra 10 perc.
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