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lius 26- 6n meglartoff rendkivi.ili k6pvisel6-testiileti iil6sr6l.

Ag6cs G6bor polg5rmester, Orgov6nyiLhszl6, Varga Csaba k6pvisel6k.
: Dr. Antalics Zsolt, Nagy Jen6 k6pvisel6k
:

Dr. Bata Akos jegyz6.

: Oravecz Istv6n
,{96cs
f6 kdpvise

polg6rmester i.idv<izli a megjelenteket, meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet iil6se hat6rozatk6pes, mert
3 fd megjelent, igy azij,lflst megnyitja.

4.96cs

polg6rmester javasolja, hogy az i.il6sr6l k6sz0lt jegyz6kdnyv hitelesit6inek a k6pvisel6-testiiht vflassza meg

Varga

6s Orgovdnyi L6szl6 k6pvisel6ket.

A

k6pvise
elfogadta.

testiilet 3 igen szavazatlal a jegyzbkdnyv hitelesit6inek Varga Csaba 6s Orgov6nyi Lhsz,l6 k6pvisel6ket

A96cs

polgdrmester javasolja, hogy a meghiv6ban szerepl6 napirendi pontok kertiljenek kieg6szit6sre 5.
az Egy ebek napirendi ponttal. K6ri, ddntsenek j avaslat6r6l.

napl

A k6ovi
Javaslatfl

testiilet 3 igen szavazattal a napirendek kieg6szit6s6re tettjavaslatot elfogadta
a

K6pvisel6-testiilet 3 igen szavazaltal az alilbbi napirend thrgyalfisfit fogadta el:

NAPIR
,rBelteriileti csapad6kviz-elvezet6s Galgagutdn" piiyinathoz kapcsol6d6 kdzbeszerz6si eljirdshoz
6rkezett
nlatok 6rt6kel6se.
El6terjeszt ; Ag6cs G6bor polg6rmester
1. TOP 2. .3 -15

2. Galgag trfl6rt

Alapitvfny iigy6nek trirgyalfsa.

: Ag6cs Gdbor polg6rmester
3. OTP hi k6relem tfrgyalfsa.
ElSterjeszt : Ag6cs G6bor polg6rmester
4. EAC

p6ly6zat r6szleteinek t6rgyal6sa.
: Ag6cs G6bor polgSrmester

f,.

El6terjeszt ; Ag6cs G6bor polg6rmester

5

2
P 2.1.3 -15

,,Belteriileti csapad6kviz-elvez,etils Galgagutin" pillyirzathozkapcsol6d6
6rf sho z firkezett ilrajhnlatok 6rt6kel6se.
Ag6cs Gibor polgi[rmester
elj

polg6rmester tdjekoztatja a kdpvisel6-testtilet tagSait, hogy a TOP 2.1.3 -15 ,,Beltertileti
veze,tds Galgagut6n" phlyhzathoz kapcsol6d6 kcizbeszerzdsi eljinhshozmeghiv6sos alapon
beerkezte az ilrajinlatok, melyeket a k6pvisel6-testi.iletnek 6rtdkelnie kell 6s kiv6lasztani az elj6rlis(ok)
bonyol
t.
,4.96cs
polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a kdpvisel6-testtilet tagSut, tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
ddn
az 6rai6nlatokr6l.
Ag6cs

Kdrd6s,
er: A hSrom cdgajflnlat6t 6s referencititmegvizsgdlva

6ves j

:

6n

a

K+P Kft.-t javaslom

Aki majd apflyazatprojektmenedzsere lesz, att6l feltdtlen kdveteljtik

meg az 5

k<itelezetts6g teljesit6s6t, mely a szeru6dlsben is kiemelt szerepet kapjon.

Tctbb k6rdd s, hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs Gqbor polgSrrnester k6ri, ddntsenek apSlyinatkozbeszerz6si bonyolit6jhnakkivillasztdsitrl'I.
A k6pvisfl6 testiilet

3 i gen szav

azattal az al6bbi hatitr ozatot hozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 0 I 20 1 6 . (Y IL26 .\ hat6r ozata
A TOP P.1.3 -15 ,,Belteriileti csapad6kyiz-elvezet6s Galgaguthn" pSlyizathoz kapcsol6d6 kibzbeszerz6si
elj 6 rf s h oz 6rkezett 6r aj ilnlatok 6rt6kel6s 6 16 l.

Kdzs6gi Ottkormhnyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs GSbor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
a TOP 2.I"3 -15 ,,Belteri.ileti csapad6kviz-elvezetls Galgagutdn" pillyinathoz kapcsol6d6
i elj6r6shoz be6rkeztek lrajfunlxokat 6s az ale"fr,bi dcint6st hozta:
Kcizs6g Onkormanyzat Kdpvisel6-testtilete a TOP 2.1.3 -15 ,,Beltertileti csapadeikviz-elvezetes
Galgagu " pil[yfnathoz kapcsol6d6 k<izbeszerzesi eljirSsok lebonyolitdsfval a K+P Kft.-t bizzameg.
A k6pvi l6-testiilet felhatalmazza a polgirmestert a kivillasztott c6ggel tort6n6 szerzodds alfiirdshra, tovabbh
k6ri,
a kivflaszt6s eredm6ny6r6l 6rtesitse az 6rintetteket.

Ag6cs

polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a kdpvisel6-testtilet tagSait, tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
az alapitv 6ny I6tr eho zds6r 6I.

K6rd6s,
:

A l6trehoz6ssal kapcsolatos kdltsdg hozzhvetoleg 100.000 Ft, melyb6l 50.000 Ft az

unkadij, 50.000 Ft pedig az alapit6i bet6t 6sszege.
isel6: Az alaprt6i vagyonb6l lehet fizetni az iigyv6det is.
: Fontos, hogy a testtileti tagok nem lehetnek tdbbs6gben.
:

A l6trehozdst k<ivet6en 6rtesiteni kell
;

a lakossdgot az Io/o-os felaj6nl6sok

miatt.

Az alakulSst krivet6 2 6vig nem lehet ig6nybe vennie az alapitvfunynak.

: Elndknek javaslom Varga Csaba kdpvisel6t.

T6bb k

hozzhsz6l6s nem volt.

Ag6cs

polg6rmester k6ri, d<intsenek a k6relemben foglaltak engedelyez6s6r6l.

A

testiilet 3 igen szavazattal az alilbbihatfirozatothozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkormf ny zata Kfipvisel6-testiilet6nek
7 | I 20 1 6. (Y 11.26.) hathr ozata

A Galgaguti6rt Alapftviny l6trehozfsfr6l.

Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polgSrmester eldrterjeszt6s6ben
megt619y ta a Galgagutfl5rt Alapftvdny Ietrehozhsfrr6l sz6l6 el6terjeszt6st 6s az alehbi ddnt6st hoz*a:
Gal
kurat6ri
Jiinosnd

Hat6
Felel6s:
3.

Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete l6tre kivanja hozni a Galgagutfulrt Alapitthnyt, melynek
i tagjai kiizd villasztja Yarya Csaba k6pvisel6t, Ag6cs G6bor polg6rmestert, B6n Imrdn6, Dian
Imr6 Jrfurosnd galgagutai lakosokat. Az alapitvfuny sz6khelye 2686 Galgaguta, Kossuth itt 86. Az
l5trehozdshval kapcsolatos k6lts6geket a k6pvisel6-testiilet a2016.6vi kdltsdgvet6s terhdre biztositja.

Azonnal
G6bor polgdrmester
hitelk6relem t6rgyal6sa.
: Ag6cs Gdbor polgirmester

Napirend
p6lyazat

ret6n beltil Ag6cs G6bor polg6rmester thj5koztatla a k6pvisel6 testiilet tagSait,hogy
6ven beltili hitelfelvdtelre van sziiks6g, mert a pillyazatut6finanszfrozdsi.

A hitel

25.000 euronak megfelel6 forintdsszeg.
polg6rmester k6ri a kdpvisel6-testtiletet, hogy a fentiekkel kapcsolatban tegy6k fel kdrd6seiket,
ddntsenek
a hitelfelv6tel iigy6ben.
,

A96cs

jav

az"

EACEA

K6rd6s, h

Nvrt.-t6l hitelt kdrni" mert atakardkszdvetkezetndl
hitelt. meftiltszewez6sre v6rnak.

: Javaslom az OTP Bank
ds 6k nem adnak

4

flaqzletgpyilgl6: Esetleg mega

Saj6 vdlgyi takar6kot kellene megk6rdezni, 6k rugalmasak.

: Javaslom,haaz OTP Bank

Nyrt. nem ad, akkor megkeresstik 6ket is.

hozzilszolils nem volt.
Ag6cs Gabor polg6rmester k6ri, ddntsenek a hitelfelv6tel tigydben.

A k6pvisfl6 testiilet 3 igen szavazattal az alfhbihatarozatothozta.
Galgaguta Kiizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 2 I 20 I 6 . (.Y 1I.26.\ hatar ozata
Az E+ACEA testv6r-telepiil6si piiyinat finanszirozitshval kapcsolatos, OTP Bank Nyrt.-tdl tiirt6n6
hitelfelv6telr6l.

Kozs6gi lnkorminyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polg6rmester eldterjeszt6s6ben
taazEACEAtestv6r-telepiil6sipdlyazatfrnanszirozisdval kapcsolatos, OTP Bank N,yrt.{61 trirt6n6
s2616 el6teriesztdst es az alilbbi ddnt6st hozta:
Calgag
Kd z s6 g Onkorm6n y zat Kepv is e I 6 -te stiil ete rigy hatir o zolt, hogy ?.761.{}{i0"- I,'t dsszegri 6ven beltili
lejdrat:ia
kiv6n igdnybe venni az alabbi felt6telekkel:
A hitel c6 : 201 6 -l 69910 0 1 - 00 1 sz. p6ly inati t6mo gat6s me gel6legez6 se.
ideje: 1 6ven beltili
i iitemez6se: a 2016-16991001-001 sz. pilyfnati t6mogat6sb6l, de legk6s6bb a hitel vdgs6
napJan.

Iejttrata: 20 1 6.12.3 0.

A hitel jarul6kai visszafizet6sdnek biztositdk6ul az rinkormilnyzat a kriltsdgvet6sdben rogzitett, a 2011. evr
y (Stabilit6si tv.) 45.$ (1) bekezd6s a) pontja felhatalmazdsa alapjhn kiadott jogszabillyban
CXVIV.
szerinti saj6t bev6teleit, nett6 illlarri frnansziroz6s keret6ben vdrhatS bev6teleit, valamint a
2016-1

1

-00 1 sz. pftly azati t6mo gat6si bev6teleit aj 6nlj a felr

k6pvisel6-testiilete nyilatkozik, hogy az rinkorm6nyzat megfelel a20lI. 6vi CXWV. tcirvdny
i tv.)10 $ (5) bekezd6sdben foglaltaknak, miszerint az <inkormfnyzat hitel felvdtel6b6l ad6d6 tfrgyevi
<isszes fi
i k<itelezettslge az ad6ssdgot keletkeztet6 iigylet futamidej6nek v6g6ig nem haladhatja meg az
<inkormii
adott 6vi saj6t bev6teleinek 50%-at.
Az
zat nyilatkozik, hogy a20ll.6vi CXVIV. tdrv6ny (Stabilit6si tv.)-ben foglaltaknak megfelel6en
jhr6 ad6ss6got keletkeztet6 k<itelezettsdgv6llal6shoz a Korm6ny hozzhjilrulilsa nem

Az
(Stabili

Az

kcitelezetts6get v6llal arra, hogy a k6rt hitel ad6ssfugszoIghIatilI a futamid6 alatt elfogadott
rendeleteiben, azok 6vkrizi m6dosit6s6ban betervezi 6s j6v6hagyja.
kdpvisel6testiilete felhatalmazza a polg6rmestert 6s a plnziigyi ellenj eg,yzot, hogy a
aIfiirja."

k<ilts6g

Lz
k6

Ilatfrid6

P f,Iy

6zati kiirf s szerint

Felel6s:

g6cs

Gibor polgfrmester

4.8

CEA p 6lyd zat felhaszn6lfsf nak tirgyaldsa.
E
ieszt6: Ag6cs Gfbor polgr[rmester

Ag6cs

polg6rmester thjdkoztatja a k6pvisel6-testtilet tagSait a kor6bban targyalt EACEA p6\yazat
felmeriilt probl6mrikr6l, majd ezt kdvet6en kdri a kdpvisel6jait, tegy6k fel kdrddseiket, javaslatukat 6s d<intsenek az EACE Apityinatfelhasznfiits6r6l.

t6sa kapcs6n el6rt eredm6nyekr6l 6s a

:

felekezet

A szombati program 13 6rakor dkomenikus istentisztelettel fog kezdodni,minden

negyed 6r6t.
Laszld kepyiselq: A kezd6s tril korai, a vend6gek eb6deltet6se mindenk6ppen tcirtdnjen meg 13 6ra
m6g a programok el6tt.

isel6: Szombat reggel reggelit, este vacsor6t is kell biztosftani.
6

: Szombat reggel megreggel iznek ahol aludtak.

:

Akkor az ebed 6s vacsora idej6n t<ibb kdztes sztinetet hagyunk.

T6bb k6

hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs

polg6rmesterk6ri,ddntsenekEACEApillyazatfelhasznillilsdr6l.

A kdpvi

testtilet 3 igen szavazattal az alilbbihatfrozatothozta:
Galgaguta Kiizs6g Onkorrnf ny zata Kfipvisel6-testiilet6nek
7 3 I 207 6. (Y 1I.26.\ hat6r o;zata
Az EACEA p6ly Snat felhasznf l6s6r6l.

Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete Ag6cs G6bor polgilrmester
meglit

el6terjeszt6s6ben

azEACEApSIyazatfelhaszn6l6srlr6l sz6l6 el6terjeszt6st 6s az alSbbi drint6st hozta:
Kdzs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete az aLdbbi programtervet fogadja el EA.CEA pillyazat

felhasznd

1:

P6ntek:

I
I
I

- 16:00 Venddgv6r6s
- 18:00 Sz51l6s elfoglalSsa
- 20:00 F6rumok
- vacsora, kOzben: J6 vacsor6hoz sz6l anbta Sl6ger Jani (Ferenczi Jdnossal)

Otr<umenikus Istentisztelet

I
Krizben

Fesztiv6l megnyit6ja, iinnepi besz6det mond
G6bor polg6rmester,
la Mih6ly orszhggyil6si k6pvisel6
v6th Arp6d Grita polg6rmestere
ince polg6rmestere
lyi polg6rmester
lepiil6si egyiittmrikdd6s al6ir6sa Erd6llyel
er6sit6s a mrik<id6kkel
45 Galgagutai 6voddsok, iskol6sok el6ad6sa

6
1

I
I
I
I
2
2
2

00 Hagyom 6ny 6rzb csoportok
perc Plahtince
perc Grita
:30 Gy6mant Valentin
:30 Flashman
:00 Kdk6ny Attila
:00 B6hm Zsuzsanna
:00 Szab6 AdLm
:l 5 : Y izjhl5k (Trizshow)
:30 3-r2 zenekar fe116p6se
:00 Utcab6l - talpal|val6thizza a GabEsz Duo
:

az ev angflikus templomban

H:atit
Felel6s:

P

fiy 6nati kiirds szerint
Gdbor polgirmester

a.
Dr. Bata
kisajdti

T 6j6koztatfs a kisaj fititrfsi elj frdsok fejlem6nyeirdl.
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos jegyz|

jegyz5 tqdkoztatja a kdpvisel6-testtilet tagSut, hogy Dr. Moln6r Arnold iigyvdd inalmareggel
azigyvld ur arr6l ti$ekoztatott, hogy a 3 db v6teli alanlatotmegszerkeszti 6s a munkad{j a
elj6r6s sikeress6g6t6l ftigg6en, szakaszonk6nt keriil kiszfimlfr:ilsra. A 3 db v6te1i alfunlatmunkadija

100.000

A k6pv

testiilet 3 igen szavazattal a thjfikoztathst tudomdsul vette.

Ag6cs

polg6rmester megkdszdnte a kdpvisel6-testtleti tagok megjelen6s6t 6s a nyilv6nos iilldst
. A nyilvanos testiileti ti16st bez6r6sanak id6pontja: 20 6ra 45 perc.

Kmft

dtc

z

\ac saba

kdn yvhitelesit6

f'H'q

Dr. Bata Akos
Jegyzo

pM(

%ry9
Je

gyz6kdnyvhitelesit6

