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KEPVISEL6TESTUT,nT

GALGAGTITA
212016. szdmri

JEGYZ6KONYV

K6sZiilt : 20 I 6. febru itr 09 -6n megtartott k6pviseld-testiileti i.il6sr6l.

Jelen vannak: Ag6cs GSbor polgSrmester, Orgov6nyiLhszl6,Varga Csaba, Nagy Jen6, Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6k.

Tan6cskoz6si joggal megjelent: Dr. Bata Akos jegyz6

Je gyz6kdnywezet6 : Or av ecz Istv6n

Ag6cs G6bor polgrirmester iidvdzli a megjelenteket, meg6llapitja, hogy a K6pvisel6-testiilet i.il6se hat6rozatk6pes, mert 5
f6 k(pvisel6b6l 5 f6 megjelent, igy azi.il6st megnyitja.

Ag6os G6bor polgSrmester javasolja, hogy azi.il6sr6l k6sziilt jegyz6kdnyv hitelesit6inek a k6pvisel6-testiilet v6lassza meg
Varga Csaba 6s OrgovdnyiLhszl6 k6pvisel6ket.

A k{pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal a jegyz6kdnyv hitelesit6inek Varga Csaba 6s Orgov5nyi Lhszl6 k6pvisel6ket
elfogadta.

Ag6cs Gfbor polgfrmester javasolja, hogy a meghiv6ban szerepl6 napirendek keriiljenek kiegdszit6sr e avizkdrelhhrithsi
terv feliilviz sgfilatanapirendi ponttal. K6ri, ddntsenek javaslatr{r61.

A k6pvisel6-testiilet 4 igen szzvazat 6s I tart6zkodfs mellett a napirendeket 6s napirendek kieg6szit|s1retett javaslatot
elfogadta

Javaslathraa K6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal az alftbbinapirend tirgyalkshtfogadta el:

NAPIREND:

l.i Vilfghdborfs eml6km ft pfilyhzatank (KKETTKK-CP-02) tdrgyatdsa.
El6terjesd6: Ag6cs G6bor polg6rmester
Meghivoff: Hanula Ferenc

2.1 T 6j6koztat6 a 0281 5 osztatlan kiiziis tulajdon megsziintet6s6r6l.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester

3./ T6$6koztat6 az 6pit6si telkek visszav6tel6r6l a Kossuth riton.
El6terjesz6: Ag6cs G6bor polg6rmester

4. / T 6j6koztat6 033 / | 6s 033/2 6rok kiatakitf sdr6l.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester

5./ Polgf rmester szabadsfgolfs iitemterv6nek tfrgyaldsa.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgr{rmester

6.1 2016.6vi esem6nynaptir elfogadfsa. /irasos anyag melldkelvel
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester

7./ 2016.6vi munkaterv elfogad 6sa. /irdsos anyag melldkelvel
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester



8./ A helyi vizkhr-elhitrit6si terv feliilvizsgflata.
El6terj eszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester

9./ Egyebek.
El6terj eszt6: Ag6cs G6bor polgSrmeste r

10./ Beszfmol6 a benyfjtott MtiKI phly6zateredm6ny6r6l.
El6terj eszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester

rl.l 2016.6vi kiitts6gvet6s r. fordul6s t6rgyal6sa. /irasos anyag melldkelvel
El6terj eszt6 : Ag6cs G6bor polg6rmester

r2./ Egy edi tinkormr{nyzati hat6sigi k6relmek elbirf ldsa. /zdrt iil6s /
El6terj eszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester

1, vitf ghSborf s eml6km fi p6ly hzatunk (KKETTKK-CP -02) t6rgy at6sa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gfbor polgirmester

Ag6os G6bor polgdrmester tdjekoztatja a k6pvisel6-testiilet tagait, hogy a kor6bban, vil6gh6borris eml6kmii
fglliitdsara benyrijtott pillyazat nyert a tSmogatds <isszege 730.000 Ft. A kivitelez6ssel kapcsollatban Ag6cs
G6bor polg6rmoster k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait, hogy hallgass6k meg Hanula Ferenc meghivott
tSjlkoztatdsSt. Hanula Ferenc a pillyazat koordin6tora thjekoztatla a kdpvisel6-testrilet tagSait, hogy a
polgdrmester itlhal emlftett <isszegben elnyert pillyazat kifr6ja a Kdzep- 6s Kelet-eur6pai Tdrtdnelem 6s
T6rsadalom Kutat6s6rt KozalapitvSny volt. Hanula Ferenc tdj5koztatja a k6pvisel6-testiilet tagSait, hogy az
emldkmii t6bl6jdnak sorsa az egyik legfobb k6rd6s. Vagy fel kell :iujitani, vagy ki kell cser6lni. Tisztit6sra szorul
aharang 6s az elektromos vililgitdst is meg kell vizsg6lni, esetleg b6viteni, de ennek sok j5rul6k6s krilts6ge is
lenne. Ezekre a k6rd6sekre kell a k6pvisel6-testiilet tagjainak villaszt adnia, hogy a kivitelez6s sor6n aszerirft.
jarjartak el.
Ag6os G6bor polgdrmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testi.ilet tag6;1t, vitass6k meg ds ddntsenek az eml1kmij
fehijiitdsSr6l.

K6rd6s, hozzhsz6l6s:

Hanula Ferenc medhivoti: A kivitelez6snek, szSmlakiilllit6snak a hatarideje 2016.03.3I., az elsztmol6s6 pedig
2016;04.30. Nem kdtelez6, de elv5rt az atad6 iinnepsdg megtart6sa is, T6j6koztatom Ondket, hogy jelennek m6g
'meg rnostanilban'az 56-os eml6k6v kapcsdn pdLyazatok amikre szint{n Iehet pdlySzni az Emberi Er6forr6s
Tiimogat6skezel6n6l. K6rem a k6pvisel6-testtilet tagsait, hogy tegy6k fel k6rd6seiket, 6s drintsenek abban, hogy
milyen tihla, milyen m6dszerrel keriiljdn fel.

OrgoV6nvi L6sz16 k6pvisel6: Oriildk ennek apdlyinatnak. Nem fog-e gondot okozni a tulajdonviszony, hiszen
nem dnkorminyzati tulajdonri teriileten 6ll?

9r. Bata Akos Jegyz6: Ut6na 6rdekl6dtem, ilIlamitulajdon, vagyonkezel6je a kozutkezel6. telefonon kerestem
Oket ez iigyben, de m6g nem v6laszoltak, azonbanbiztos, hogy kell az enged6lyiik.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: Szerintem kdt tdbla legyen.

Ag6cs G6bor polg6rmester: Foglalkoztam vele, hogy hogyan nlzzen ki szfnben, formailag 6s ara jutottam,
hogy hosszri t6von gr6,nit lehetne, mert id6t 6ll6bb es zfuszlo 6s gyertyatart6 is legyen. En vilSgos sziirk6s
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szinllljavaslorn 6s scit6tszi.irke betiikkel lenne. Amennyiben a megl6v6 tabla nem rijfthat6 fel, pl anyaghiba
miatt, egy nagy tdbla felhelyezeset javaslom.

Varga Csaba kdpvisel6: A nagy tdblilnakmi az dra?

Hanula Ferenc meghivott: Gr5nitb6l durvSn 475.000 Ft, term6szetesen az alku sincs kizarva.

Ag6Cs G6bor perlg6rmester:K6t ajdnlatvan a munk6latokr6l, Boldi irt6l Bercel 6s B6nkr6l.

Ag6ps Gtibor polg6rmester: A bronz betri szebb a v6s6s olcs6bb.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel5: A csavarozfusmiatt abronz leeshet a v6s6s ottmarad.

Hanula Ferenc me ghf vott : R6ad6su1 a br onz rozsd6sodik.

Ag6os G6bor polg6rmester vfnolja a kivetit6n alfltvilnyerveket.

Orgqvdnyi L6szl6 k6pvisel6: A harang jobb helyen lenne aravaraloz6nill, ahely6re pedig kertilhetne
rirdkmdcses.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: Javaslom, hogy akkor egy nagy t6bla legyen <ircikm6csessel, Galgaguta cimerrel,
vilSgos homokszinb6l.

Tdbb k6rd6s,hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6gs G6bor polg6rmester k6ri, ddntsenek a v6gs6 javaslat elfogaddsar6l.

A k6pvisel6 testtilet 5 igen szavazattal az alilbbihatfuozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzata K6pviself-testiilet6nek
5 / 20 I 6. (11.09 .\ hatlx ozata

A vilfghdborrls eml6kmtipillyhzat eml6ktibla kihelyez6s6nek elfogaddsfr6l.

Galgaguta K<lzs6g Ontcormapyza| Kfipvisel6-testtilete megtixgyalta -, Ag6cs G6bor polg6rmester
el6tepjeszt6s6ben avililghaborus eml6kmii pfulyinat emldktdbla kihelyez6s6nek tervezet6r6l sz6l6 ;l66rjeszt6st
6s azalihbi ddntdst hozza:

$|epeuta Ktizsdg Onkormrinyzat Kdpvisel6-testtilete avilSghdborus eml6kmri p6ly6zateml6kt6bl6j at egy nagy
tabI6b6l, vil6gos homokszinb6l, gr5nitb6l, v6sett betrikkel 6s Galgaguta cimerrel k6szitteti el, amennyibela
meg16v6 t6bla arryaghibdja miatt nem tjithat6 fel, valamint 6rdkm6csest is kihelyez.
A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polgdrmestert a kivitelez6s megval6sitisdra, a megnyert pdlyazat
lefolytat6s6ban telj es kdrti elj ar6sra.

Hatfrid6: 20l6.mfrcus 31.
Felel6s: Ag6cs Gfbor polgdrmester

Ag6cs G6bor polg6rmester megk<iszcini Hanula Ferenc meghfvott tiljekoztatdsfut.

Hanlrla Ferenc meghivott tdxozott a testiileti iit6sr6l.

2i ri$6koztat6 a 02815 osztatlan kiizds tulajdon megsziintet6s6r6l.
El6terjeszt6: Ag6cs Gfbor polgdrmester



Ag6ps G6bor polg6rmester ti$ekoztatla a k6pvisel6-testiilet tagSait, hogy az iigyvdd szerkeszti a szerzodlseket,
nem sok6ra al6ir 6sr a kertil.
Ag6cs Gribor polgdrmester ezt k<jvet6en k6ri a kdpvisel6-testtilet tagSait,tegy{k fel k6rd6seiket, javasl ataikat.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: En k6rem a k6pvisel o tdrsumat, hogy t6mogassanak engem 6s egyel6re ne
szavazzurtk a k6rd6sben, mert Bal6zsovics P6l rdsztulajdonos nemlartjamagfrta velem megegyezett kdrd6sben.
Megpesz6ltem vele, hogy cserdltink a 02815 hrsz-ri f<ildteruletben, 6n az abban l6v6 tulajdonom odaadom 6s 6
egy m6sik hrsz-ri ft)ldtertiletben adja oda az <iv6t. A 02815 hrsz-ri ftildtertilet felosztdsra keriil, de a kett6nk r6sze
osztatlan koz<is matad, azutdn tdrt6nik meg a csere 6s lesz a Bal6zsovics6 1/1 r6szben. Baliizsovics Piil igdrte,
hogy int6zkedik a csereszerzldes tigy6ben, de a minap k6rd6semre, hogy hol tart M 11gy, ktilOnbclzO
kifog6sokkal6lt, ami5rt nem akarja megtenni amegilllapod6s szerint.

Dr. Bata Akos Jegyz6: Lesz az igyben egyezs6gi meg6llapod6s megkfs6rl6se, amelyen mindenkinek
szerrl6lyesen ott kell lennie, ott el6vesszik ak6rd6st.

Ag60s G6bor pols6rmester: Fogok besz6lni Bal6zsovics P61 rirral, hogy l6trej<ihessen az egyezsdg. Viszont ett6l
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fiiggptleniil k6rem a k6pvisel6-testtilet tag1ait,hogy szavazzikmega kolts6gek <inkorm6nyzatrmegel1legez6sdt.

Dr. Bata Akos Jeg)'26 : Ez akdltsdg a ftildm6r6 175.000 Ft es azOgyv6d 50.000 Ft munkadija.

T<tbb k6rd6 s, hozzdsz6liis nem volt.

Ag6cs Giibor polgfrmester k6ri, d<intsenek a k<ilts6gek megel6legezeser6r.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen 6s 1 nem szavazattal az alilbbihatfnozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormf ny zata Kfipvisel6-testiilet6nek
6 I 20 | 6. (II.09 .\ hatilrozata

4.02815 osztatlan kiiziis tulajdon megsziintet6s6nek kiilts6gmegel6legez6s6r6l.

Galgaguta Kdzsdg Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete megtirgyalta Ag6cs Gpbor -polg6rmester
el6teiieszt6sdben - avililghaborris emldkmii pillyazat eml6kt6bla kihelyez6sdnek tervezetlri|l sz6I6 el6terjeszt6st
6s azalfhbi ddntdst hozza:
Galgpguta Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete megel6legezi a 02815 hrsz,ir fdldterulet feloszt6s6nak
fttldrh6r6i 175.000 Ft 6s az iigyv6di 50.000 Ft munkadijSt azzaI, hogy a tulajdonosok azt ut6lag, rdszariinyosan
fizeXX,k rtLeg dz rinkorm6ny zat rdsz6re.
A k6pvisel6-testtilet felhatalrnazza apolgfrmestert a kifizet6sek teljesit6s6re.

Hatdridd: Szerz6d6s szerint.
Felel6s: Ag6cs Gdbor polgfrmester



3. Tij6koztat6 az 6pit6si telkek visszav6tel6r6l a Kossuth rflton.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor Polgdrmester

Ag6os G6bor tiljekoztatla a kdpvisel6-testtilet tagait,hogy az iigyv6d rir besz6mol6ja szerint a Kossuth riton
l6v6 6pit6si telkek visszav6tele lehets6ges, m6gpedig a r6gi szerz6ddsekben meghat{nozott 5ron. Egy telek
k6rd{ses, mert az 250.000 Ft-os v6telirr:iu szerzild6s, dsszesen pedig a 6 db telekhozzhvet6leg 300.000 Ft-ba
kertilne.
Ag6qs GSbor polg6rmester ezt kcivet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagSait, tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat,
majd ddntsenek a telkek visszav6tel6r6l 6s a k<ilts6eek fedez6s6rdl.

K6rd6s, hozz6sz6Iis:

Dr. Bata Akos Jeg:rz6: A visszavdtelr6l t6j6koztattam lev6lben a tulajdonosokat, kolldgdm, Oravecz Istv6n
thj5koztathsa szerint v|lasz nem 6rkezett rh m6g senkit6l. Amennyiben esetleg valaki nem jarulnahozzh, a
bir6$6g p6tolni tudja a jognyilatkozatokat. Aziigyv6d 20.000 FI+AFA dij ellen6ben k6sziti el a szerulddseket.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: Javaslom, hogy a 250.000 Ft-os szerz6d6sen kfviil mindet vegyiik vissza.

Dr. Bata Akos Jeg).26: A villaszaddsra 2016.02.29. ahatfuridl, ha nem v6laszolnak 16, az <inkormdnyzat
6rv6.nyesfti ig6ny6t bir6s6g iUAn.

Ag6qs G6bor polg6rmester; Az6rt is l6nyeges k6rdds, mert a CSOK ig6nyl6se miatt m6r kerestek engem
telekiigyben.

Orgov6nvi L6sz16 k6pvisel6: Szerintem vegyiik vissza. En a250.000 Ft-osat is visszavenn6m.

Naglt Jen6 k6pvisel6: Szerintem is mindet vegyiik vissza.

T<tbb k6rd6 s, hozz6sz6l6s nem volt.

Ag6ds G6bor polg5rmester k6ri, drintsenek a telkek visszavdtel6r6l 6s a krilts6gek fedez6s6r6l.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen 6s I nem szavazaltal az alabbi,hatarozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormf ny zata Kfipvisel6.testiilet6nek
7 I 20 1 6 . (.1I.09 .) hattu ozata

'A Kossuth liton l6v6 6pit6si tetkek visszav6tel6rdl.

Galgaguta Kdzs6g OnkormSnyzat K6pvisel6-testtilete megtfrgyalta Ag6cs G6bor Polg6rmester
el6teljeszt6sdben - a Kossuth riton l6v6 6pit6si telkek visszav6tel6r6| sz6l6 el6terjesztest 6s az alabbi ddnt6st
hozzlt:
Galgpguta Kdzsdg Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete vissza kivrlnja venni a Kossuth riton 16v6 6pit6si telkeket
6s v4llalja az :d;gyvldi 20.000 Ft+AFA munkadij, valamint a visszav6s arl1si ellen6rt6k megfizeids dt, tov{hb6
meg kiv6nja v6s6rolni azon telket, amely 6rver6s alattvan.
A kdpvisel6-testtilet felhatalmazza apolgdrmestert a kifizet6sek teljesit6s6re.

Hatirid6: Azonnal
Felel6s: Ag6cs Grlbor polgdrmester
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Thj6koztat6 033/1 6s 033/2 6rok kialakitrlsfr6l
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgdrmester

Ag69s G6bor polg6rmester tdjekortatja a kdpvisel6-testtilet tagSait, hogy ez 6rok a N6gr6dk0vesd fe161 a
T6ncisics t! alatI, a Kossuth tft Il2. szitmthdz mellett tal6lhat6. Ag6cs G6bor polg6rmester ezt kdvet6en k6ri
Dr. Bata Akos jegyz6t, hogy sz6moljon be a fejlem6nyekr6l.
Dr' Bata Akos jegyz6 elmondja, hogy megn6ztdk a tulajdonosokat, a polg6rmesterrel is jartak a teriileten,
tovribbd a ftildhivatalban megneztek a Bercel fel6 es6 frildteriiletr6l 1968-ban k6szrilt t6rk6pet, ahol m6g
szergpelt, de k6s6bb elttint.
Ag6os G6bor polg6rmester ezt kcivet6en k6ri ak6pvisel6-testiilet tagSait,tegy6k fel k6rd6seiket, javasl ataikat.

K6rd6s, hozzdsz6lis:

Org0vanvi L6szl6 k6pvisel6: En ismerem az egyik berceli tulajdonost, aki kor6bban minden 6vben ek6vel_---.T_-=---

c sindlt v izelv ezet6st.

Dr. Bata Akos Jegyz6: Az elmrilt h6ten a ftildteriilet tdbb tulajdonosSval sikeriilt asztalhoz tilni. Szaniszl6 rir
elmoprdta, hogy ahhoz semmikdppen nem jSrulhozzil, hogy az eredeti keresztben fut6 6rok visszakeriiljdn, de
ahhoz igen, hogy a fdldteriilet mellett a kertek v6gdben kialakit6sra keriiljdn 6s az orszirg:frt alatti trtereszen
elfolyjon.

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: Igen, ott van egy 6teresz. de amint ott 6tfolyik Esz6nyi Ldszl6 ftildteriilet6re, ott
szdttprtil, mert nincs folytat6sa, ami elvezesse. A legjobb mindig a term6szetet kdvetni.

Dr. Bata Akos Jegyz6: A t6rk6pen van egy 6rok, amelyet val6szintileg Esz6nyi Ldszl6betemetett.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: Az is baj, hogy a GAVIT 6lta1 kikotort mederb6l a fttld a Galgament6n ott egy
bakhptat is k6pezett, amelyet Esz6nyi Ldszl6 szdpen lassan bethrcsinott 6s ut6na avizrdfolytaz 6 ftlldj6re is.

4g6qs G6bor polg6rmester: Akkor sz6litsuk fel, hogy 6llitsa vissza az eredeti Sllapotot, azzal a sz6less6ggel,
ahogy volt.

9rgqvrinlzi L6sz16 k6pvisel6: A Galga mellett volt egy ,,kisgalga", ami levitte a vizet eg6szen a Brot hidig, ott
kertiltek egy szintbe 6s,1e tud'ott folyni.

Ag6cis G6bor polg6rmester: Tudomdsom szerint, r6gen aterkepdszek, amikor kimentek eslSttil<, hogy ott rlrok
van,perajzolt6k, 6s amikor k6s6bb kimentek 6s nem volt ott kivett6k. Ezzel is ez tdrt6nhetett.
Az 6tok kialakit6s6t 6s az Stercszekkitakarit6sdt tudjuk frnanszirozni a talajterhel6si dlj sz6ml6n16v6 6sszegb6l,
melypt kifejezetten, tdbbek kdzt ilyen c6lra lehet felhaszn6lni.

Dr. Bata Akos Jegyz6: A ftildmdr6vel tdrt6nt egyeztet6s alapjin egy vdzlatot fog kdszfteni, hogy hol menne az
6rok Es hol van pontosan a kertek alja.

Orgov6nvi Ldszl6 kdpvisel6: Azt mindenk6ppen vegyiik szfumitisba az fuok kialakit6san 61, hogy a vizlefoly6s
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nem bzereti az6les sarkokat.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: A tulajdonosok semmik6ppen nem j6rulnakhozzd az eredeti 6rok kialakitdshhoz?

Dr. Bata Akos Jee),26: Nem.



Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: Az it m6sik oldal6n l6v6 onkormdnyzati tulajdonban l6v6 betemetett 6rkok
kapos6n pedig sz6litsuk fel a ftildtertilet tulajdonos6t, Esz6nyi Ldszlot,hogy 6llftsa vissza az eredeti6llapotot.

TObh k6rd6s,hozz6szol6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, drjntsenek az elhangzottakr6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattar az alfhbihatfurozatothozta:

Galgaguta Kiizs 6 g Onko rminy zata Klpvis el6-testiilet6nek
8 I 20 | 6. (IL09 .\ hatdr ozata

A 033/1 6s 033/2 6rok kialakitdsir6l.

Gal$aguta Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete meglargyalta Ag6cs G6bor polgrirmester
el6terjeszt6s6ben - a033ll 6s 03312 6rok kialakitdsar6l s2616 el6terjeszt6st 6s az alihbi ddntdst hozza:
Galgaguta Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a 03311 6s 03312 6rok kialakft6sa mellett d6nt, tov6bbri
felkdri a polg6rmestert, sz6litsa fel Esz6nyi Ldszl6 ingatlantulajdonost, hogy az rinkorm6nyzat tulajdon6ban
16v6 6rkok eredeti ilIIapotfut illlitsa vissza.
A kdpvisel6-testiilet felk6ri a polgdrmestert, hogy a hozolt drint6sek iigy6ben a sztiksdges int6zkeddst tegye
meg"

Hatfrid6: Azonnal.
Felef6s: Ag6cs Gfbor polgfrmester

5. Polgdrmester szabadsdgolfs titemterv6nek tfrgyaklsa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polgfrmester

Ag6os G6bor polgdrmester tallkoztatla a kdpvisel6-testiilet tagtrut, hogy elk6szitette a polg6rmester
szabads6gol6s6nak iitemtervdt, melyet ismertet 6s k6ri a k6pvisel6-testtilet tagtrait, hogy az abban foglaltakat
fogadja el.
Ag6os G6bor polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagtrait,tegy6k fel k6rd6seiket, javasl ataikat.

Kdrd6s, hozzhsz6I6s:

varga csaba k6pvisel6: Szabads6g ideje alatt az,alpolgdrmester helyettesit?

Ag6cs G6bor polgiirmester: Igen.

Tdbb k6rd6s,hozz6sz6l5s nem volt.

Ag6os G6bor polgdrmester k6ri, dcintsenek a polg6rmester szabads6gol6si titemterv6nek elfogad6s6r6l.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal azalilbbihatfuozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g dnkormf ny zata Klpvisel6-testiilet6nek
9 / 20 | 6. (!I.09 .\ hatarozata

A Polg6rmester szabadsfgolfs iitemterv6nek elfogad6s6r6l.

Galgpguta Kdzs6g Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete meglfurgyalta Ag6cs Gribor polgrirmester
el6tefeszt6s6ben - a polg6rmester szabads6golisSnak iitemterv6r6l sz6l6 el6terieszt6st 6s az al6bbi d<jnt6st
hozzd:
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Galgaguta Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testrilete a polg6rmester szabads6gol6s6nak titemterv6t v1ltoztatds
n6lkiil elfogadja.

Hatiirid6: Azonnal.
Feldl6s: Ag6cs Gfbor polgdrmester

q. 2016.6vi esem6nynaptilr elfogaddsa. /irdsos anyag melldkelvel
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polg6rmester

Ag69s G6bor polg6rmester tdjdkoztatja a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy elk6szitette a 2016. 6vi
esenl6nynapt6rt, melyet elkdszitdsekor egyeztetett a helyi 6vod6val 6s iskol{val, valamint figyelembe vette a
kcinlyez6 telepiil6sek esem6nyeit is, hogy ne legyen {itk6z6s.
Ag6cs G6bor polg6rmestet ezt kdvet6en v(nlatosan ismerteti az esem6nynaptinban foglaltakat, majd k6ri a
kdpvisel6-testtilet tagSut,hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegy6k fel k6rd6seiket, javasl atukx.

K6rd6s, hozzisz6lSs:

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: A m6rcius 15-i megeml6kezls v6lem6nyem szerint tril korai id6pontban keriil
megfendez6sre aziinnephez k6pest (m6rcius 11.). En annak sem voltam hive, hogy el6tte val6 naplegyen.

Ag6cs G6bor polg6rmester: Igazodnom kellett az iskol6solchoz, ezlrtis a korai id6pont.

Var$a Csaba k6pvisel6: Szerintem nem kellene id6n falunap ot tartani, tartozkodom t6le teljes m6rt6kben.

Nagy Jen6 k6pvisel6: Szerintem sem kellene, egyet6rtekaz ellttem sz6loval.

Ag6cg Qribor polg6rmester: Kapunk rd kiizmivel6d6si normativ6t, igy tinkormdnyzatnak nem sajdt bevdteli
fonrlsb6l kell fi nansz fu oznia.

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: De a kdzmrivel6d6si normativifi.mds esem6nyre is fel lehetne haszn6lni.
Javaslom az esem6nynaptdr egyeztet6s6t a Szlovdk Nemzetis6gi Onkormhnyzattal is, mindenk6ppen vonjuk be
az esem6nyekbe 6ket is.

@: Lehetne "Gutafeszt" helyettriregek napja.

Dr Antalics Zsolt k6pvisel6: Lehetne a "Gutafes zti' helyetttribb kisebb rendezv6nyt megsze wezni,mert neh6z
helyzetben v an .dz 6nkorm6ny zat any agilag.

orgovanyi L5sz16 k6pvisel6: Az esemenynaptdrben benne maradhat, csak
lehett5 s6 geinkhez kdpest me gval6sithat6 lesz-e.

k6s6bb 6rt6keljiik 6t anyagi

Ag6qs G6bor polg6rmester: Javaslom akkor, hogy maradjon benne egyelore 6s 6prilis, m6jus k6rny6k6n
tSrgyaljuk rijra 6s ndzziikmeg akkor anyagi lehet6sdgeinket.

Tdbb k6rd6s,hozzhsz6l6s nem volt.

Ag6os G6bor polg6rmester k6ri, ddntsenek a2076.6vi esem6nynapt6r elfogad6s6r6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alabbihatdrozatothozta:



Galgaguta Kiizs6g Onkormfny zata Klpvisel6-testiilet6nek
| 0 I 20 | 6 . (.11.09 .\ hattu ozata

A 2016. 6vi esem6ny napthr elfo gaddsirrfl.

Galgaguta Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete megtfugyalta Ag6cs G6bor polg6rmester
el6terjeszt6s6ben - a20I6.6vi esem6nynaptar elfogad6s6r6l sz6l6 el6terjeszt6st 6s az alflbbiddnt6sfhozza:
Galgaguta K<izs6g Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete 2016. 6vi esem6nynaptdr titemterv6t a "Gutafeszt"
k6s6bbi ijratfrgyal6sa mellett fogadja el.

Hatfrid6: Esem6nynaptdrban foglaltak szerint.
X'elel6s: Ag6cs Gfbor polgfrmester

7. 2016.6vi munkaterv elfogaddsa. /irdsos anyag melldkelvel
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgfrmester

Ag6cs G6bor polg6rmester tfiiekoztatla a k6pvisel6-testi.ilet tagSait, hogy elk6szitetle a2016.6vi munkatervet,
melyet vdzlatosan ismertet, majd k6ri a k6pvisel6-testtilet tagtrut, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegy6k
fel k6rddseiket, j avasl ataikat.

K6rd6s, hozzitsz6l6s:

OrgOv6nyi Ldszl6 kdpviselS: Azdrt a munkatervben foglalt id6pontok at rugalmasan ke|l kezelni, hiszen bSrmi
kdzbejdhet, aminek ok6n m6s id6pontot kell v6lasztani.

Ag60s G6bor polg6rmester: Ahogy a munkaterv nev6ben is benne varr, ez egy terv, mely elt6rhet a megjekilt
id6pontokt61.

Tdbb k6rdds,hozzhsz6l6s nem volt.

Ag60s G6bor polgrlrmester k6ri, dcintsenek a20l6.6vi munkaterv elfogaddshr6l.

A k6pvisel6 testtilet 5 igen szavazattal az aldbbihatfurozatothozta:

't Galgaguta Kiizs6g Onkorm funyzataK6pvisel6-testiilet6nek
tl t zo rc. $t.og .t natarciata

A 2016. 6vi munkaterv elfogadisfr6l.

Galgf4uta Kdzsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete megtdrgyalta Ag6cs Gdbor polg6rmester
el<iteriesztdsdben - a20l6.6vi munkaterv elfogaddsar6l s2616 el6terjeszt6st es az alilbbi d6nt6st hozza:
Galgpguta Kozsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete20l6.6vi munkatervet elfogadja.

Hatdrid6: Esem6nynaptdrban foglaltak szerint.
Felel6s: Ag6cs Gibor polgirmester

8: A helyi vizkdr-elhdritfsi terv feliilvwsg{lata.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgirmester

Ag6os G6bor polg6rmester tdj5koztatla a kdpvisel6-testtilet tagSut, hogy jogszab1lyi kdtelezetts6g a helyi
vizkfir-elharnhsi terv feltilvizsgdlata, majd felk6ri Dr. Bata Akos jegyz6t, hogy t6jdkoztassa a k6pvisel,6-testtilet
tagSait a napirendi ponttal kapcsolatos fejlemdnyekr6l. Dr. Bata Akos jegyz6 elmondja, hogy ZOrc. januar1ban
kapott a vizijgyi feliigyel6s6gt6l egy felhiv6st, miszerint minden 6vben feltl kell vizsg6lni a vizkin-elharitdsi
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terv0J kiiltinbdz6 m6dszertani ritmutat6k szerint. Ene 6ltaI6ban belvizes pilIydzatokail. van sztiks6g. Sajnos a
jelenlegi vizkar-elhdrit6si terv 2008. 6vi. 2011. 6vi jogszabillyvaltoz6s alapj1n ezt a tervet m6r csak
szal*<epzetts6ggel rendelkez6 szem6ly vlgezhetr. Eddig 2 db aralfunlat erkezett az elkeszil6s6re, az egyik
450.000 Ft+[p'4, a m6sik 250.000 FI+AFA, amely mir-az eI6irt, iOts.6vi ritmutat6 alaplankdsziilne el. Azt
kell eld<inteni, hogy az cinkorminyzatnak sziiks6ge van-e erre. Belvizes, vis maior, esetleg tavas p1lyinatokn6l
biztgsan el6frj 6k ennek megl6t6t pelyinati felt6telk6nt.
Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri a k6pvisel6-testiilet tagtrat, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegy6k fel

k6rdB s e ike t, j av aslataikat.

K6rd6s, hozz6szol6s:

Ag6is Gabor polg6rmester: Ennek k<i1ts6g6t is lehetne finanszirozni atalajterhel6si sz6mlSnkon ldv6 risszegb6l,
hiszen ilyen c6lokra lehet felhaszn6lni.

orgovrinyi L6szl6 k6pvisel6: Milyen v6gzettsdget igdnyel ez? yizigyi m6rn6k?

Dr. Bata Akos jesyz6: A kamar6n ilIbejegyzett m6rn<jk v6gezheti.

Orgov6nyi L6sz16 k6pvisel6: K6rem a jegyzl urat, pr6bdlja meg kialkudni a brutt6 200.000 Ft-os irat az
ajhn\attev6n61. Tovabb6 kdrem, kdrdezze meg, hogy az elklszilt terv meddig 6rv6nyes ,hfuny 6vig?

T<ibb k6rdd s, hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6os G6bor polg6rmester k6ri, dtintsenek a helyi vizkdr-elhiritdsi terv feliilvizsg6latar6l6s elkdszittet6sdr6l.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alilbbihatdrozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
12 I 20 | 6. (.1L09 .) hathrozata

A helyi vizkdr-elhf ritdsi terv feliilv wsgi./.athr 61 6s elk6szittet6s6r6l.

Galgaguta Kcizs6g Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete meg!fugyalta Ag6cs G6bor polg6rmester
el6tetrjeszt6s6ben - a helyi vizkfur-elhfuftdsi terv feltilvizsg6latar6lds elk6szittet6s6r6l s2616 el6teqesztest es az
al6bbi d<int6st hozza:
Galgaguta Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete megbizza Dr. Bata Akos jegyz6t, hogy az qdnlattev1t
tSjdkoztassa, hogy az dnkormfnyzat 'kdpvisel6-testtilet megrendeli a helyi vizkfu-elhirit6si terv elk6szit6s6t
bruttB 200.000 Ft ellen6rtdk fejdben.

Hatdridd: Azonnal.
Felel6s: Dr. Bata Akos JegyzT
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9. Egyebek.
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgfrmester

a. Varga Csaba K6pvisel6 k6rd6se.

Varga Csaba k6pvisel6: K6rdezem a polg6rmester rirt6l, hogy
szakaszban van'/

a T6ncsics rit mdgdtti 6rok rendez6se milyen

Ag6Cs Gdbor polg6rmester: Eddig az idljards viszontags6gai miatt nem sikeriilt sort keriteni 16, de a "START,'
mintaprogram keret6ben a belviz programban dolgoz6k fogj6k majd ki6sni az 6rkot,6s ahogy az idojar6s
enge$i, elszilllitani onnan a kitermelt ftildet.

b. Nagy Jen6 K6pvisel6 k6rd6se.

Nagy Jen6 k6pvisel6: K6rdezem a polg6rmester rirt61, hogy milyen eredmdnnyel zhrult a "START"
mintapro gr am mez6 gazdas6gi r 6sze?

Ag60s Giibor polg6rmester: Eddig az 6vod6n61 megsp6roltunk tdbb mint 300.000 Ft-ot az 6lelmiszer
beszPrz6sek kapcsan.
Ugy gondolom, hogy j6 sikeriilt, sokat tanultunk bel61e, jdv6re tdbb zrjlds6get fogunk iiltetni.

c. Orgovfnyi Ldszld javaslatao k6rd6se.

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: Javasom a polgrlrmester frnak, hogy Kov6cs Olivdr tanyhjdt6l a "Di6s"-ig a
ftildutat a kdzmunk6sokkal takarittassa ki, hogy a k6s6bbiekben ne mondhassa, hogy ott nem volt
<inkormanyz ati ut, lehe s s en az tar gy aI6si al ap a k6 s6bb i ekb en.

OrgovSnyi L6sz16 k6pvisel6: En magam nem j6rtam a sportriltdz6ben, de tribbekt6l hallottam, hogy ott dldatlan
6llapotok vannak. K6rdezem, sztiks6g volt-e arra, hogy odakcilt<iztette T6th L6szl5 kdzmunk6s t? 

-Er-e 
anr1it az

a pdlfunta ott, amire vigyaz. Az lltdzo rendbet6tel66rt, feltlitdsSert nagyon sokat tettiink. En k6rem a
PolgSrmester urat, hogy ezt az illlapotot sziintesse meg 6s T6thLSszl6 kdzmunk6st kdltdztesse ki onnan.
En sportelndkkdnt nem jarulokhozzS,hogy 6 ott legyen.

Dr. Antalics Zsolt kdpvisel6: Nem tudom h'Any palinta keriilt ott eliiltetdsre, de nem hiszem, hogy 6r annyit,
mint amennyifa, iram 6s viz ott elfogy annak 6rdekdben.

4g6cs G6bor pelg6rmester: A kdzmunkdsoknak munkdt akartam adni a t6li idoszak b,an ezzela palantatiltetdssel
6s gclndozdssal. Mivel eztobb k6pvisel6 v6lemdnye szerint sem j6rhat6 megoldas, int6zkedem, hogy p6r napon
beliil T6th Lhszl6 kdzmunk6s onnan kdltdzzdn ki.

d. A Tfncsics ft 34. szim alatti ingatlantulajdonos k6relme.

Dr,. Bata Akos jegyz6: Az elmrilt h6ten kedden, keresett meg a Tdncsics rit vdgdn lak6 Danis Barnab6s nevii
bek<ilt<izdtt 1ak6, aki kdrte, hogy a T6ncsics riton 16v6 ingatlan6hoz 70 m hosszirs6gban az <inkorm6nyzat
kovezze le a fiildutat.

Orgov6nvi L6szl6 k6pvisel6: Az a kitaposott fttldrit mfr a 02815 hrsz-ri kiilteriileti szhnt6 r6sze, az nem szabad,
lekdvezni.
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Dr. Bata Akos iegyz6: En tdjdkoztattam az trat, hogy annak a szdnt6nak a feloszt6sa jelenleg is tart, ha
megfort6nt, akkor lehet visszatdrni a k6rd6sre 6s egyeztetni a tulajdonos6val.

e. Ad6tartozdst felhalm oz6 ad6z6k k6zz6t6tele,
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos Jegrzl

Dr- Bata Akos jegyzo tallkoztatia a k6pvisel6-testiilet tagait,hogy a kor6bbi 6vben m6r volt r6la sz6,hogy az
gnkorm6nyzati ad6hat6s6g a fizet6si hajland6s6g 6rdek6ben kdzzeteheti azon ad6z6knevdt 6s lakcfm6t, akinek
90 napja folyamatosan fenn6ll6 ad6tartoz6savan. A Polgdrmester fr k6r6se volt, hogy en6l t6j6koztassam a
k6pvisel6-testiilet tagSait. Ag6cs G6bor polgSrmester k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait, hogy viiass6k meg 6s
j avaBlatot tegyenek, hogy alkalm azv a legy en ez Galgagut6n is.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: Van 16 lehet6sdg, hogy az ad6tartozdssal rendelkez6 szem6ly r6szletekben
t<irlesszen?

Dr. Bata Akos jepvz6: Igen

Ag6Cs G6bor polg6rmester: Becsk6n, Bercelen m6r alkalmazzfk ak1zzetetelt.

Dr, Bata Akos jegyz6: Mar lehet6s6g van afta is, hogy az illlami ad6hat6s6g fel6 adjunk 6t behajt6sra
<inkQrm6nyz ati adltarto zdst.

Tdbb k6rd6s,hozz5sz6l6s nem volt.

A kdpvisel6-testiilet javaslata, hogy ne hozza a jegyzi| nyilv6nossdgra az dnkorm6nyzati ad6hat6sdg irltal
nyilvantartott ad6sok nev6t 6s lakcfm6t, de a jriv6ben tdrekedj en atartozdsok behajt6s6ra.

Nagy Jen6 tfvozott a testiileti iil6sr6l.

Battil Tibor Szdchenyi Istvin Altaldnos Iskola igazgatiljameg6rkezett a testiileti iil6sre.

, 'f. A Galgagutai "Kincskeres6" Altaldnos Iskola helyzet6nek tdrgyaldsa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gr{bor polgdrmester

Ag6cs Gdbor polg6rmest er ti$ekoztatja ak6pvisel6-testiilet tagS:iait,hogy a Galgagutai "Kincskerer6'j Altul,irro,
Iskol6b6l, ism6t elvitte'a sziil6 a gyermek6t m6s iskol6ba. Tov6bbri 6rtesiildsem szerint a 7 f6 ballag6 6vod6s
k<tziil 5 fo sziil6je nem a galgagutai iskol6ba fogja fratni gyermek6t, ezdrt meghfvtam BattaTibor igazgat6 wat,
hogy kdzdsen keresstik a villaszt ana, hogy ennek mi az oka, illetve hogyarrlehetne vonz6v6 tenni i irkol6t'.,
hogy a gyerekeket ne vigydk el, hanem m6g jdjjenek is rij dirikok a gutai iskol6ba. Ag6cs G6bor polg6rmester
elrnohdja, hogy el6zetesen m6r megbesz6l6s tdrtdnt ez iigyben az igazgat6 rirral, felvet6ddtt, hogy plusz
szorghltatdskdnt uszod6ba vinndk a gyerekeket, erre lenne is normativa.
Ag6os G6bor polg6rmester k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSut,hogy tegy6k fel k6rd6seiket azigazgato rirnak.

K6rdbs, hozzdsz6l6s:

Vargb Csaba k6pvisel6: A sziil6k nyiltan nem merik
tdbbeknek is a tan6rn6 szem6ly6vel van gond 6s ha j6l
6rvk6nt. Tud-e ez tigyben tenni valamit?

felv6llalni, de ndgyszemkrizt arr6l thjdkoztattak, hogy
tudom azut6bbi k6t gyermektdvozhsakor is felmertilt
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Batta Tibor iskolaigazgat6: Volt mfur hivatalos bejelent6s vele kapcsolatban, sziI6i bejelent6s alapjdn a
tankeriilet vizsgfiatot rendelt el. A sziil6 elmondta, hogy milyen s6relmek 6rt6k ot ds gyermek6t. A tankertilet
tanilthiirnyta hivatkozva affa k6rt engem, hogy az igyet targyal6sos riton oldjam meg. Ezen kfvtil hivatalos
tudom6som m6s tigyr6l nincs.

@:Tehetetlennek6rezzikmagunkat,nemtudrrnksemmitsemtenniellen?

Battb Tibor iskolaigazgat6: Sajnos nagyon nagy pedag6gus hi6ny van jelenleg, foleg vid6ken. Egy pedag6gust
elmgzditani az 5ll6sdb61 csak akkor lehet, ha a Btk. ellen v6t, ezt 6ppen mostan6ban mondta ki a Kriria d6nt6se.
Azdrt, hogy nem megfelelS a pedag6giai gyakorlata sem, 6s a tankeriilet sem mozdithatia el 6ll6s6b6I a
ped4g6gust. 2013 . 6vet megel 6zoenm6g lehetett, mamdr nem.

Var$a Csaba k6pviselo : Ezekszerint tehetetlennek vagyunk?

Batt0 Tibor iskolaigazgat6: Sajnos igen. De szerintem fumyaltabb a k6p enn6l, mivel p61d6ul N6gr6ds6pon fel
tud ajrlnlani olyan plusz dolgokat az dnkormfnyzat, amit sem Bercel, sem Galgaguta nern tud felaj6nlani.
Gondolok itt beiskol6z6si t6mogat 6sra, vagy ana, hogy az iskolabu sz a szil6 gyermek6t a haz eIOu veszi fel 6s
teszi le.

Org0v6nyi Lrlszl6 k6pvisel6: Tov6bb6 a gyermek az ottani iskol6ban biztosan nem fog megbukni, az oktatds
szinVonala sem olyan er6s.

Batta Tibor iskolaigazgat6: Sajnos olyan demogr6fiai hull6m van, mindenki a gyermekek6rt harcol, ez az
oktat6s szinv onalinak ku ar a me gy.

Varga Csaba k6pviselo: Nrllunk meg fdl6, hogy prir 6ven beliil nem lesz iskola.

Bafia Tibor iskolaigazgat6: A Galgagutai Onkormfnyzatnakhosszri t6von ugyan azt apelddtkell krivetnie, mint
N6gfSds6pon 6s Bercelen, azaz be kell villLalnia, minden olyan plusz dolgot, ami csak erej6b6l telik. Gondolok
itt w ingy enes f sz6soktatSsra, stb.

OrgovSnyi L6szl6 k6pvisel6: Addig fogunk kiizdeni, mig egyszer belltjuk, hogy nem tudunk versenyezni
BercBllel, vagy N6gr6ds6ppal. A normativa nem elegend6, hozz|kell tenni a pluszokat, amit csak ad6emel6s
6ran tudn6nk, akkor meg a sziil6, lakosok koltrizn6nek el innen. Jelenleg csak, az lenne jarhat6 rit, ha ide
tudnank csalni komoly v6llalkoz6sokat, akik nagymertekti ipaniz6si ad6t fizetn6nek be.

Al8gyaayi-Lalzl6 k6pvisel6: Azt gondolom, hogy az igazgatS frnak, nagyobb dr<tm lenne, ha a Galgagutfua
jar6 gyermekek is Bercelre j6rn6nak.

Batta Tibor iskolaieazgat6: Nekem nem c6lom az, hogy a Galgagutdra jar6 nlhdny gyermek is Bercelre jarjon

-

l-4 itsztSlyba, de 6riiln6k, ha m6r 5. osztillyba igen. Elmondhatom, hogy szerencsdre letszdnthiilnnyui trl*
kiizdtink, 5. oszt6lyt6l szfumitanek a gutai tanul6kra, de sajnos m6shov6 viszik 6ket, pedig elmondhatom, hogy
az oktat6sunk szfnvonala nagyon j6, av6gzelt di6kok a k<iz6piskol6ban is meg6lljak a helytiket, sot aziskoldban
6lhet6_ kdriilm6nyeket tudunk biztositani sz6mukra. Nagyon sok pillyazatot irunk, melynek eredm6nyek6nt
nyardlhattak a Ealatonndl, nyelvi t6boroz6son vehettek r6szt, stb. Sajnos a Galgagutai iskola a l1tszdma miatl
nem vehetettreszt sokpilyinaton, egy nagyobb iskoldnak t6bb lehet6s6ge van.

Varga Csaba k6pvisel6: Sajnos, azt kell mondjam, hogy a fenti gondok miatt nem biztos, hogy a fel 6ves
gyeninekemet, Galgagut6ra fogom iratni, s amint l6tom ahelyzetnem fog villtoznipedag6gus tigybin.
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Batta Tibor iskolaigazgat6: Sokszor l6togatom az iskol6t bejelent6s n6lkiil, 6s azt 16tom, hogy a gyermekek
alapVet6en szeretik, csak n6ha-ndha van kiriv6 gond, de a bejelent6ssel 6lt sziil6 is elmondta, hogy amellett,
hoglt milyen gondja volt vele, felk6szitette a gyermeket szaval6versenyre 6s sok versenyen nyemek is a di6kjai,
de a sziil6 csak a rossz eml6keket orzimeg.

Varga Csaba kepviselo: Ertesiil6seim szerint az 6vodhb6l ballag6 7 gyermekb6l 5 nem a gutai iskoldt vdlasztja.

Batt0 Tibor iskolaigazgat6: A^ a k6pvisel6-testtiletnek tudnia kell, hogyha az iskolaletszitma a tcirv6nyben
szab6Iyozott 8 f6 al6 csdkken aziskoliltbe kell zitmi. A 8 f6nek pedig helyi illet6s6gtinek kell lennie. Javasiom,
hogy ez iigyben l6pni kell a sztil6kndl mindl el6bb. Javaslom, hogy az els6scik pedag6gusa 6s a polgdrmester
szenf6lyesen l6togassa meg az eintett h6t sztil6t, felvetni az uszoda lehet6s6get is, hogy 

-a 
gyermeke

Galgagut6ra jdrioniskol6ba. Ez amegkeres6s, jelzes 6rt6kri 6s Bercelen hasonl6 gondot< orvosl6sira Uej6tt.

Agocs Gabor pqlg6.rmester: Mindenkdppen v6llalom, hogy a pedag6gussal ell6togatunk a szil6l<hdz.

Ag6ps G6bor polgrirmester megkcisztinte a megjelends t 6s athjlkoztatdstBattaTibor iskolaigazgat6nak.

Batto Tibor Sz6chenyi Istvfn Altakfnos Iskola igazgat(tja thvozott a testiileti iil6sr6l.

g. Pfilyizatikiirdsok thrgyalhsa.
tr)l6terjesztd: Ag6cs Gfbor polgfrmester

Ag6ps G6bor polg6rmester ti$ekoztatja a kdpvisel6-testiilet tagSait, hogy megjelent 3 db p1lya:zat azEmberi
Er6fbn6s T6mogatSskezell gondoz6s6ban, melyek 100%-os intenzit6sriak 6s m6r el is vannak k6szitve.
Apalydzatok az eml6k6vhez kapcsol6dnak, az aldbbiak szerint:
- GUL- 1 5 - A pdLy azati k6dsz6mri,,,Elhallgatott t<irt6nelem,, cimii
- GUL-l5-D pillyazati k6dszrlmri, ,,Eml6kt6blak kihelyez6s6nek tdmogatdsa" cimu
- GUL- I 5 -B phly azati k6dsz6mri,,,KOR-dokumentumok,' cimri
Ag60s G6bor polg6rmester javasolja a pillyazatok benyrijtdsfut, majd k6ri a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy
tegydk feI ezzel kapcsolatos k6rd6seiket, javaslataikat 6s drlntsenek apillyhzatok benyrijtrlsdr6l.

K6rd6s, hozzdsz6lirs nem volt.

Ag6cs Gdbor pol g6rmester k6ri, d<intsenek a palyt dzatok benyuj t6sar6 l.

A k6pvisel6 testtilet 4 igen szavazattar az aldbbihathrozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormf ny zata Kfipviseld-testiilet6nek
| 3 / 20 1 6. (.II.09 .) hatar ozata

A GUL-ls'Apillyizati k6dszfmli,,,Elhallgatotttdrt6nelem" cfmii pdlyfzat benyrfijtfsdr6l.

Galgpguta Kdzs6gi }ttkormfunyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
meglSrgyalta az Emberi Er6forr6s T6mogatdskezel6 6ltal kiirt GUL-l5-A pfllydzati kodsz1mu,,,Elhallgatott
t<irt6lelem" cim'fpillyazat benyrijt6s6r6l sz6l6 el6terjeszt6st 6s az alilbbi ddnt6st hozta;
Galgpguta K<izs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a polgSrmestert, hogy az Emberi Er6forr6s
T6mqgat6skezela aItal kiirt GUL-l5-A pillyazati k6dsz6mri, ,,Elhallgatott t<jrt6nelem,, cirnu, 100%-os
t6mo gat6sri p 6Iy ilzatot benyrij tsa.

Hatrlrid6 : P 6ly inati kiirf s szerint
X'elel6s: Ag6cs Gibor polgfrmester
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OrgOv6nlri L6sz16 k6pvisel6 : T6mogatom.

Tdbb k6rd6s,hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polgdrmester kdri, d<intsenek a sz6nddknyilatkozatelfogaddsrir6l.

A k{pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal az arabbihatirozatothozta:

Galga guta Kiizs6g Onko rm6ny zata Kfipvisel6-testiilet6nek

GalgagutaK6zs6g6nkormriny"u,u,.uffiz6s6ban,alapit6s6banvalt6r6szv6teli
szfnd6k6r6l.

.Calqa9ullKdzsdg Onkormlnyzat6nak K6pvisel6-testtilete akk6nt hatixozott 6s ezhltalkifejezi abb6li szindekirt.,
hogy a Nyugat N9Sr6d dnkorm6nyzatai fltal alapitand6, kiz6r6lagos <inkorm6nyzati-tulaldonri k6zhasznri
nonprofit korlStolt felel6ss6gii tftrsasdg, alapit6 tagSa,illet6leg tulajdonosa kivilnlenni.

Hat6rid6: 2016. februfir 29.
Felel6s: Ag6cs G6bor polgdrmester

i. Tfj6koztatil az el6z6 testiileti iil6s 6ta eltelt id6 esem6nveir6l.
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgirmester

Ag6qs G6bor polg6rmestet tal5koztatJa a k6pvisel6-testiilet tagSait, hogy a HUSK p1lyazattal kapcsolatban a
progfamirod6t6l hi6nyp6tl6si felhiv6s 5rkezett a bektilddtt el6rehalad6si jelent6ssel kapcsolatban.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

Orgovanyi Ldszl6 k6pvise16: A jelentdst ki adta be, amire most hidnyp 6tlds erkezett?

Ag69s -96bor polg6rmester: A pfulyazatir6k r6sz1r6l S6ndor Ildik6 krildte be, 6n k6rtem meg 16 szerz6ddsiink
6rtelm6ben m6g novemberben, most v6laszoltak 16.

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: A jelentdsekhez adatot kell majd szolgilltatni a rrik<it6s ek szhmix6l, a jelenlegi
tizemeltet6je nem tdrekszik arra, hogy a rtikdt6sek szdmandvekedjen, eztkifogdsolni fogj6k a programirodrln6l-.

f? fyetelnek, a r6kdt6sek szhmapedig nem n<lvekszik, nem fogiuk tudni teljesiteni a *illalasokat.
kjunk levelet az izemeltet6 c6gnek, hogy veszdlyben van a palydzatunk, amiatt, hogy nem tdrekednek a
r6ktlt6sek szhmfunak emel6s6re 6sha ez igy marad kdnytelenek leszi.ink mds iizemeltet6t vtlas ztani.
Uj iizemeltet6kdnt Ietrehozaz <inkormfunyzategy kkt. vagy kft., felvesz szakembereket 6s iizemelteti saj1trnaga,
min{irlrt lesz bevdtele is.

Ag6qs G6bof polgdrmester: En felk6rem Orgov6nyi Liszl6 k6pvise16t, hogy mivel ezt a phlydzatot ismeri,
teljesen atl6tja, koordinSlja le, menedzselje ezt ap6ly6zatot, amivel 6n, mint polg6rmeste4megbizom, mint
alpolg6rmestert.

Oreoiv6nyi L6sz16 k6pvisel6: Kezdetnek mindenk6ppen besz6lni fogok Wilinger rirral, de a levelet irja meg az
tizemeltet6nek a polg6rmester.
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A k{pvisel6 testtilet 4 igen szavazatral az alilbbihatfurozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 4 I 20 I 6. (.11.09 .) hxtuozata

A GUL-15'D pilyinati k6dszimrlo o,Eml6ktilblskkihelyez6s6nek tfmo gatfsa" cimfi phlyinat
benylijtisf16l.

Galgaguta Kdzsdgi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testrilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megltugyalta az Emberi Er6forrds Timogatilskezell 6ltal kiirt GUL-l5-D palyazxi k6dsz6mu,,,Eml6kt6bklk
kihelyezds6nek t6mogat6sa" cimii pdlyazatbenyrijt6sdr6l sz6l6 el6terjesztd st es az alihbidrint6st ho4a:
$lgagutl Ktizs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete felhatalm*ri upolgdrmestert, hogy azEmberiEr6forr6s
T6mlogat6skezel6 6ltalkiirt GUL-l5-D pillyazatik6dszhmu,,,Eml6kt6btat< kihetyezesOnek timogat1st, cimo,
1 00%-o s trimo gat6sri p6ly azatot benyrij tsa.

Hat{rid6 : P 6ly S'zati kiir6s szerint
Felel6s: Ag6cs Gr{bor polgr{rmester

A kdpvisel6 testiilet 4 igen szavazattal az alilbbihatirozatothozta;

Galgaguta Kiizs6g Onkormfnyzata K6pviseld-testiilet6nek
T 5 l20l 6. (11.09 .\ hattuozata

A GUL-ls'B pfilyizati k6dszfmf, ,,KOR-dokumentumok'o cimii pilyf zatbenyfijtrisfr6l.

Galgaguta_ Kdzsdgi }nkormdnyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megtdrgyalta az Emberi Er6fon6s T6mogat6skezel6 6ltal kiirt GUL-15-B pdlyazati k6dsz6mri, ,,KOR-
dokumentumok" cimri pfilyazatbenyijt6sdr6l sz6l6 el6terjeszt6st 6s az alehbiddnt6st hozta:
Galgaguta Ktizsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete felhatalmazza a polgilrmestefi, hogy az
Embpri Er6forr6s T6mogat6skezeI6 Sltal kiirt GUL-l5-B pillyaziti -k6dsz6mf, 

,,I{OR-
dokumentumok" cfmii, 1 00%-os tdmogatdsri pillyazatotbenyrijtsa.

Hatdrid6 : P 6ly 6zati kiiris szerint
Felel6s: Agrfcs G6bor polgirmester

h. Nonprofit Kft. l6treh or6ra
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos JegyzT

Dr. Bata Akos jegyzo taJdkoztatJa a k6pvisel6-testtilet tagtrut,hogy Bercel polg6rmestere kiild6tt egy hatfrozati
javadlatot,..mely egy szfundeknyilatkozat Nonprofit Kft. lltrehozdsdra, abbanlelene dr]nteni, hogt a Nyugat-
N6g46di Onkormanyzatok szeretn6nek-e csatlako zni ellhez. Ez a Nonprofit Kft. segitene i p1lyazatok
megfrds6ban. Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait,hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
tegydk fel k6rddseiket,javaslataikat, illetve dtintsenek a csatlakozhsiszdndel<r6I.

K6rdbs, hozz6sz6l6s:

Ag6ds G6bor polg6rmester: A NORDA miskolc i igazgat6ja lenne a vezet6je 6s amennyiben csatlakozunk,
nekiink is irn6nak EU-s p6lydzatokat. A kft. letrehozitsilhoz sztiks6ges : milliO forint, melyet a csatlakoz6
cinkopmdnyzatoknak kell v6llalni lakossdgszirm ardnyosan. En javaslom a csatlakoz6st.

Vargp Csaba kdpvisel6 : Csatlakozzunk.
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Ag6cs G6bor polgdrmester tdjekoztatja a kdpvisel6-testtilet tagSait, hogy a napkollektoros TAMOq-4.2.0.
pLlyazat 6s az 6vodai TAMOP-6.1.1 palyazat szabillylalansSgi elj6r6s6t megsemmlsitett6k, azEw6pai Uni6t6l
Sll6qfoglal6st kdnek 6s aztkcivet6en rij eljrrrfst fognak refolyatni.

Ag6cs G6bor polg6rmestet tf4ekoztatja a kdpvisel6-testiilet tagSait, hogy a p6nziigyes koll6gan6 a 3 h6napos
pr6!aid6 alatt indokl6s ndlktil felmondott, szem6lyes megk6rdez6semre eimondta, ho'gy n"m inu uterhel6st.
pWentOte m6s jeldlt nem l6vdn Dr. Bata Akos jegyz6 meghirdeti az 6ll6st akdzig1llas.hu oldalon 6s ideiglenes
jelleggel megk6rjtik a tcibbi p6nzrigyes koll6gan6t, hogy segitsenek be addig.

eggel G6bor polg6rmester tbjlkoztatja a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy a GYEA p1lyinatban kapott
6lelrpiszerekkioszt6sazavartalanulfolyik.

Tdbb k6rd6s,hozzdsz6l6s nem volt.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal a t6j6koztat6st tudomfsul vette.

10. Beszfmol6 a benyrrijtott MUKI p6iyinateredm6ny6r6l.
El6terjeszt6: Ag6cs Gfbor polgdrmester

Ag6ps G6bor polgtlrmest er tSi5koztatla a k6pvisel6-testrilet taglnt, hogy 20 1 5 . 12.23-6n tSmogat6i nyilatkozat
lrkeVettazalabbibenyrijtottMUKIpillyazatol<ra:

Ag6cs G6bor polgtlnnest er apillyazat elnyer6s6r6l SMS-b entiljdkoztatta ak6pviselotesttilet tagjait.

$qqt G6bor polg6rmester kdri a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegy6k fel
k6rd{seiket, j avaslataikat.

K6rd[s, hozzdsz6l6s:

Ag6Os G6bor poledrmester: Sajnos a benyrijtott pdlybzati dsszeget l11o/o-ban nem timogattgk M6s

-

polgrirmester koll6g6kkal val6 egyeztet6s sordn nyilv6nval6, hogy a pilylzat vdgeredm6nydre val6 tekintetben
megqzokott , hogy szinte sose t6mogatlek 100%-ban a palyazati dsszeget. Tribbek kdzt nem ismerte el a
p6ly{zat kiiroja -a Beltigyminiszt6rium-, atiszteltK6pvisel6-testiilet tiszteletdijet, mivel aznemt<irv6ny 6ltal
megllatinozott feladatkdrb6l ered6 kiad6s. Az elnyerttilmogat6st 2015. december 30-6n akifizetetlen sz1mldkra
kdltdttiik. Az 6voda eset6n kb. 300.000 forint lejdrt fizet6si kdtelezetts6get hoztunk 6t erre az dvre. A
pillyfzatta| m6rcius 3 1 -ig kell elsz6molnunk

Tdbb k6rd6 s,hozzdsz6l6s nem volt

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal a t6j6koztat6st tudomfsul vette.
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Megyeri AttiLin6 a "Man6vfr" 6voda megbizott vezetljemeg6rkezett a testiileti iil6sre.

11.2016.6vi k0lts6gvet6s I. fordul6s thrgyalilsa. /irdsos anyag melldkelvel
El6terjeszt6: Agr6cs Gfbor polgfrmester

Ag6cs G6bor polgdrmester tijekoztatja akdpvisel6-testtilet tagut,hogy az ir6sos anyagotmegkaptak , ma1d, ezt
kcivgtSen javasolja, hogy tdtelesen trlrgyalja meg a k6pvisel6-testtilet a beterjesztett 2016. evi frittsegu"t6r I.
fordirl6j6t, kezdve az 6vodilal a megjelent Megyeri AttiUne megbizott ovodavezet6re tekintettel, aki szivesen
villalzoI az 6v oda kdlts6gvet6s6t 6rint6 k6rd6sekre.
Ag6ps G6bor polg6rmester k6ri a k6pvisel6-testiilet tagsait,hogy tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat.

- Gdlgagutai "Man6vfr" 6voda k0lts6gvet6se:

K6rd6s, hozz6sz6l6s:

Muosina Attil6n6 p6nztigyi el6ad6: Az illlamtol az 6vodai dolgoz6k blrkifizetes6re kapott normativa nem el6g,
mdg 30.000 Ft-othozzd kell tennie az <jnkorminyzatnak. Ehhez meghozzi$<in a munkaad6tterhel6 j6rul6k 6s a
dologi kiad6s. igy jdn ki egy kdzel 3 milli6 forinios onkormdny zatiiiadfus,Lmit az 6vodilhozhozzdkell tennie.
Itt k0ll 6tgondolni a nem kritelez6 tdtelek lehiz6s6t.

Or. gata Akos jegyz6: Itt lenne egy gondolatom a nemzetisdgi p6tl6kkal kapcsolatban. A nemzetisdgi p6t16k
akkdr jit kotelez6en, ha az 6vodai oktat6sban nemzetisdgi nyelven, esettinkben szlov6kul oktatna 1ega16bb
50%o-ban, amennyiben nem akkor aznemjdr.

Varga Csaba kepvisel6: Ennek az osszege a 430.000 Ft?

Dr. Bata Akos iegyz6: Igen

Var$a Csaba k6pvisel6: Mivel a b6rek adottak, ahhozhozzlnyulni nem lehet, csak ez az egy dolog van, amivel
csdkkenthet6 a krilts6gvetds, 6n t6mogatom az elv6tel6t.

Orgovrinyi Ldszl6 k6pvisel6: Avezetoip6tl6k is nagyon sok.

nt. n"t" af."t :"gyd: A vezetbi p6tl6kot jogszab6ly hatfuozza meg 40%o-80% -k6zdtt lehet szab6l yoznia a
k6pvisel6-testtiletnek, melyet kor6bban mfu 4\o/o-ra csdkkentettek, ez a minimum, de eztviszontkcjtelez6 adni.

Dr, Bata Akbs jegyz6: Az 6vodavezetlt meg kell kdrdezni, hogy a nemzetisdgi p6tl6k eset6ben teljestil-e az
50%;os oktat6s vagy nem, de elvenni csak akkor lehet, ha azt nyilatkozzdk, hogy-nem. Teh6t, ha teljesiil adni
kell, ha nem akkor nem is lehet adni.

Mucsina Attil6nd p6nziigyi el6ad6: Az idei 6vben elv6tel eset6n is ki kell fizetni az elso k6t h6napot.

Meg}'eri Attil6n6 megbizott 6vodavezqt6: A szlov6k nyelvet oktatjuk, mert a sziil6k kdrik. Elv6tele rigy
lehetSdges, ha a sziil6k nem k6rik 6s m6dositani kell az alapit6 okiratot is. Eddig volt 16 normativa, milr nincs.
Egy6bkdnt a szlov6knak nincs jdv6je, a sztil6k kriztil m6r egyre tribben kerik az angol oktat6st, ami6rt fizetnek
15.

Meglzeri Attil6n6 megbizott 6vodavezet6: Az 6vodai k6lts6gvet6s kdszit6sekor a takardkoss6g volt szem e16tt,
tavaly is csak a nagyon sztiksdges dolgok lettek megv6ve, a jelenlegi, beterjesztett kciltsdgu"terbOl m6r nem
lehet mit lefaragni. A kdztizemi szfumlilktabetervezettheznemmertem hozzinyulni, nehogy mrikcid6si gondok
mertlljenek fel,
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Varga Csaba k6pvisel6: Mivel az illlami normativ6kat nagyon visszafaragtdk, ez6rt pr6b5lunk meg mindent
iitgondolni, mert nagyon sokat kell hozzdtennie az rinkormilnyzatnak.

orgdvanyi L6szl6 k6pvisel6: A HCCp-re meddig lesz m6g sztiks6g?

Megyeri Attilan6 megbizott 6vodavezet6: Ezt minden 6vben meg kell csin6ltatni, amig konyh6t tizemeltettink.

Ag6cs G6bor polg6rmester megk<iszdnte a megjelen6st 6s a tdjekoztat6st Megyeri Attilln6 megbizott
6vodavezet6nek.

Megyeri Attil6n6 a "Man6vir" 6voda megbizottvezetlje tdxozotta testtileti iil6sr6l.

Yarga Csaba kdpvisel6: A nemzetis6gi p6tl6kot 6s a munkaruh6t vegyiik el, az 6tkez6si hozz1jarul1s maradjon
benne az 6v oda kdlts6gvet6s6ben.

Dr. Bqt-a Akos isgyz6: A nemzetis6gi p6t16k elvdtel6hez az alapito okirat m6dosit6s6r a lesz sziiksdg, de az
megoldhat6.

Ag6Cs G6bor polg6rmester: Erre az 6vre fogadjuk el igy, ezekkel a megszoritSsokkal, de j<iv6re tervezz1kism6t
be 6s megl6tjuk, hogy anyagi helyzettink milyen lesz.

- Odkorm 6ny zat kiilts6 gvet6se :

Ag6Os G6bor polg6rmester t6telesen ismerteti a k6pvisel6-testiilet tagSuvala k<ilts6gvet6s saroksz Amait.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

Ag60s G6bor polg6rmester: Magyarorszfughelyi dnkormanyzatairll sz6l6 2*11 : Gi-XXXIX. t<irv6ny I I I . $ (4)
bekeEdds drtelmdben a kdlts6gvet6si rendeletben mtik<iddsi hi6ny nem tervezhet6. Jelzem,tavalyr6l
szeptemberr6l a teljes K6pvisel6-testtiletnek jfima atiszteletdij, azonban a20lL dvi CLXXXIX. t<irv6ny 35. g.
(2) .#z <inkorm6nyzati k6pvisel6 szhm6ratcirt6n6 tiszteletdij megillapitdsa nem vesz1lyeztetheti az
dnkorm6nyzat kdtelez6 feladatai ell6tfus6t."- szerint jelen (testtilei 6ltal ismert) helyzetbln nem j6r. K6t

' k6pvisell,Yarga Csaba 6s Antalics Zsolt, a kialakult likvidit6si probl6mdt kdvet6en <tnk6nt le is mondott
tisztdletdijar6l. K6rem Nagy Jen6 6s Orgov6nyi Ldszl6 Urakat, hogy gondolj1kata20l6. dvi krilts6gvet6s
elfolad6sa el6tt tiszteletdijuk m6rt6k6t. Tdilkoztatom Tisztelt fepvisetO-testiiletet, hogy a nevezettt6rv6nyre
hivatkozva az Onkormdnyzatnern ismeri el az augus z1ois 6takeleikezett tiszteletdijakb?i ad6d6, k6pvisel6k
r6sz6re val6 fizetdsi ktjtelezetts6get. Jelzem,hogy a tiszteletrdij rneghatdroz6s6t, egys6gesen t6mogatom, amint
az Onkormhnyzatartyagihelyzete megnyugtat6an stabil, amikor mar nem akifizetetlen szrimlakkal kell
sakkozni, hogy mikor -melyiket fizessiik ki annak 6rdek6ben, hogy mikor melyik 6piiletiinkben akarj6k lek<ttni
az irgmot, vagy kapcsolj6k ki.a gazt.Megl6tdsom szerint, amennyiben mindenmegfelel6en halad a jbv6ben,
20161 6v m6sodik fel6t6l javaslom a tiszteletdij meg6llap it6sdt, amelyet egy k6s6bb1 napirenden beliil
targyalunk meg.

Varga Csaba k6pvisel6: Javaslom, hogy ebb6l apenzbllkapjuk meg azt a g6pet, amittavaly ig6rttink
magunknak, munk6nk hat6kony eLvegzesehez.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6: Javaslom, hogyha a k6pvisel6-testiilet tagSai nem veszik fel tiszteletdijukat, a
Polg{rmester fr is aiarrliafel fizetdse egy rdsz6t,j6 p6ld6val elljarvanehezhelyzettinkre tekintettel.

Dr. Bata Akos jeg)'26: A polg6rmester nem mondhat le a jogszab fly szerirt.
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Oreov6nyi L6sa16 kdpvisel6: Javaslom, hogy legyen betervezve, 6s ha oda jutunk, hogy esetleg kifizethet6,
akkor a kdpvisel6 elddnti, hogy felve szi, vagy felaj6nlja valamilyen celra.

Varga Csaba kdpvisel6: Javaslom akkor a lehitzni a k6pvisel6i tiszteletdijakat 6s a telefont6ritdst, 6s ha
lehets6ges a g6pek megvds6rl6s6t.

Dr. .,\ntalics Zsolt k6pvisel6: Ha mindenhonnan elvonunk, lehrizunk, akkor ne vegytink g6peket magunknak, ne
b6ntbanak ezert me gint.

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: En lemon dok azalpolg6rmesteri kdltsdgrital6nyomr6l.

Dr. Bata Akos jeg)'26: Err6l majd aldkell irnia egy lemond 6 nyilatkozatot.

Ag6ps G6bor polg6rmester: lfelefonon hivtam Nagy Jeno k6pvisel6t a'z el6bb, aki szintdl arr6l t{4ekoztatatt.
hogl'amennyiben a tdbbi testiileti tag sem veszi fel o magasem tart rA igdnyt"

orgov6nyi L6sz16 k6pviselS: A polg6rmester a cafetenfr6l sem mondhat le?

Dr.- Bata Akos jeg)'26: Nem, a kdztisztvisel6i tdrv6ny szerint kapja, esetleg az jarhat6 i)t, hogy a
szabhlyzatunkat m6dositjuk 6s kimondjuk, hogy a galgagutaipolgrirmestote r"* vonatkozik, de e6hezmind, az
6t te$trilet d<int6se sziiks6ges.

Orsovilnvi L6szl6 kgpv$910: Az intezmlnyirhnyit6 Trirsul6s kdlts6gvet6s6ben a Galgagutira es6 rdsz mi6rt

-

ilyen sok, csak av6d6n6i szolgflattal vagyunkbenne?

Ag6gs GSbor polg6rmester: {-esz tiirsul6si iilds, ott megkerdezzik.

Dr. Antalics Zsolt tfvozott a testiileti iit6sr6l.

Trtbb k6rd6 s, hozzSsz6l6s nem volt.

Ag6os Gdbor polg6rmester k6ri, drjntsenek a20l6.6vi kdltsdgvet6s I. fordul6j6nak elfogad6s6r6l.

A k6pvisel6 testtilet 3 igen szavazattal az alibbihatfxozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 / 20 | 6. (.II.09 .\ hatSrozata

A4 iinkormilnyzat 6s int6zm6nyei 2016. 6vi kiilts6gvet6s6nek I. fordul6s thrgyalfusitnak j6vdhagyfsir6l

Galgpguta Kcizs6gi Onkormrlnyzat K6pvisel6 Testiilete megtarg yalta azdnkorm6ny zat 6s intezmenyei 2016. 6vi
k6lts5gvet6s6t els6 fordul6ban.
A kdlts6gvet6s v6gleges kidolgozilsfrttoz az alabbim6dosit6sokat fogadja el.

a. A nemzetis6gi p6tl6k tervezdsdnek elvet6se az ovodilban.
b. Az 6vodai v6d6ruha kdlts6g6nek cs6kkent6se.
c. A postakrilts6g javit6sa.
d. A k6pvisel6i tiszteletd ijak kifizetds6nek elhalaszt6sa.
e. Az risz6soktat6s betervez6se szeptembert6l ritik<tlts6gk6nt.
f. Az alpolgdrmesteri ktiltsdg6taliny tervezls6nek elvetdse 2016.03.01 .-2016.12.31. id6szakra.
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g. Az dnkormhnyzati munkat<irv6nykdnyves dolgoz6 8.000 Ft-os kafet6ifujinakelvdtele, helyett
5. 000 Ft nett6 bdremelds betervezdse 20r 6.03 .0 r -t6l 20r 6.12.3 | -is..

A k6pvisel6 testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az dnkorminyzat 6s ittezmenyei 2016. 6vi
kdltE 6 gvetd s 6t e hataro zat alapj 5n dolgozza ki.

Hat4rid6: 2016. februin 25.
Felel6s : Ag6cs G6bor pol g6rmest er, plnzigyi el6 ad6

Ag6cs G6bor polgrirmester megkdszonte a k6pvisel6-testiileti tagok megjelen6s6t 6s a nyilvrlnos iil6st
berekesztette. A nyilv6nos test0leti ilestbezfirhsdnakid6pontja: 18 6ra 10 perc.

AJ"^,,, 1c.-:
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