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K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T 
 
G A L G A G U T A 

9/2016. számú 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi László, Varga Csaba képviselők. 
 
Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt, Nagy Jenő képviselők 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Bata Ákos jegyző. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István 
 
Agócs Gábor polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert 5 
fő képviselőből 3 fő megjelent, így az ülést megnyitja.  
 
Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek a képviselő-testület válassza meg 
Varga Csaba és Orgoványi László képviselőket. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőinek Varga Csaba és Orgoványi László képviselőket 
elfogadta. 
 
Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek kiegészítésre a 
beszámoló a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló napirendi ponttal, továbbá a 7. Galgagutai 
Manóvár Óvoda nyári zárva tartásának tárgyalása napirendi pont kerüljön a 13. Egyebek napirendi pont elé. Kéri, 
döntsenek javaslatáról.  
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta 
 
Javaslatára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: 
 
N A P I R E N D:    
 
1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről, az Ötv. 17 §. előírásainak helyi szintű értékelése, valamint 
Galgaguta Polgárőr Egyesület munkájáról. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
Meghívott: Csík Csaba r.alezredes, Orgoványi László Polgárőr Egyesület Elnöke 
 
2. Galgaguta Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
3. Beszámoló a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról. 
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző 
 
4. Beszámoló Galgaguta Község Önkormányzatának első negyedéves működéséről. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
5. Tájékoztatás az előző Képviselő-testületi óta eltelt Önkormányzatot érintő eseményekről. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
6. 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző 
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7. Gyermekjóléti szolgálat 2015. évi beszámolójának elfogadása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
8. Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. 
évi tevékenységéről szóló tájékoztató és beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
9. Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Non-profit Kft.-vel kapcsolatos hiánypótlási döntés meghozatala. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
10. Eszényi László kérelmének tárgyalása (Galgaguta 038 és 040 hrsz). 
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző 
 
11. Értéktár Bizottság tárgyalása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
12. Galgagutai Manóvár Óvoda nyári zárva tartásának tárgyalása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
13. Egyebek. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
14. Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 
Csík Csaba rendőr alezredes megbízottja Kökény Attila rendőr őrnagy megérkezett a testületi ülésre. 
 

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről, az Ötv. 17 §. előírásainak helyi szintű értékelése, 
valamint Galgaguta Polgárőr Egyesület munkájáról. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Agócs Gábor polgármester köszönti a testületi ülésen Kökény Attila rendőr őrnagyot, majd felkéri, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a Galgagutát érintő közrend, közbiztonság helyzetéről. 
Kökény Attila rendőr őrnagy köszönti a képviselő-testület tagjait, majd ismerteti beszámolóját. 
Agócs Gábor polgármester megköszönte Kökény Attila rendőr őrnagy beszámolóját és ezt követően felkéri  
Orgoványi Lászlót, mint a Galgaguta Polgárőr Egyesület Elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait 
az egyesület munkájáról. Orgoványi László, Galgaguta Polgárőr Egyesület Elnöke ismerteti az egyesület 
munkáját, elért eredményeit. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és 
döntsenek a beszámolók elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Kökény Attila rendőr őrnagy: Örömmel mondhatom, hogy Galgaguta vonatkozásában a bűncselekmények 
száma évről évre csökkenő tendenciát mutat, sőt 2016. évben a mai napig bezárólag a településen bejelentett 
bűncselekmény nem volt, ami rendkívül jó eredmény. 
 
Varga Csaba képviselő: A sebességmérő kihelyezésének helyét lehet-e változtatni? 
 
Kökény Attila rendőr őrnagy: Természetesen lehet, írásos kérés alapján fel tudjuk vetetni a hivatalos mérési 
pontok közé. 
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Varga Csaba képviselő: Konkrétan a Nógrádkövesd felőli bevezető szakaszra gondolok, mert a 
tehergépjárművek az egyenes szakaszon rendkívül nagy sebességgel közlekednek, ami roppant 
balesetveszélyes. Én felajánlom azt is, hogy a házam előtt kialakított parkolóba a sebességmérő készüléket 
elhelyezheti a rendőrség. 
 
Agócs Gábor polgármester: A Galgaguta Acsa szakaszon több baleset is volt az elmúlt években, mivel lehetne 
csökkenteni a balesetveszély, esetlegesen az út menti fák kivágásával növelni a beláthatóságot? 
 
Kökény Attila rendőr őrnagy: Ugyanilyen problémával találkoztunk a Szécsényből Salgótarján felé vezető 
útszakaszon, ahol a reggeli párásodás okozott baleseteket, ott a fák kivágása, a növényzetritkítás megoldást 
jelentett, de erre közigazgatási kereten belül kell megoldást találni. Javaslok egy közös bejárást a közlekedési 
osztályunk munkatárásával egyetemben. 
 
Orgoványi László képviselő: A bejárással kapcsolatosan javaslom meghívni a közútkezelő illetékeseit is, hiszen 
a baleseteket sokszor az is okozza, hogy az utak széle közlekedésre alkalmatlan, olyan kátyúk vannak, amelyek 
önmagukban élet-és balesetveszélyesek.   
 
Orgoványi László képviselő: Mint a Polgárőrség Elnöke szeretném megköszönni a rendőrség állományának, 
hogy a polgárőröket egyre jobban megbecsülik, szolgálatteljesítés közben ha látják őket megállnak, 
megbeszélik a szolgálat alatti eseményeket, megbecsülik őket. 
 
Kökény Attila rendőr őrnagy: Köszönöm a nevükben, jó ezt hallani, továbbra is törekedni fogunk a jó kapcsolat 
megtartására. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a beszámolók elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2016. (V.19.) határozata 

A közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint Galgaguta Polgárőr Egyesület munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kökény Attila rendőr őrnagy és Orgoványi László Elnök 
előterjesztésében megtárgyalta a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint Galgaguta Polgárőr Egyesület 
munkájáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: 
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság helyzetéről, valamint 
Galgaguta Polgárőr Egyesület munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Kökény Attila rendőr őrnagy távozott a testületi ülésről. 
 
Mucsina Attiláné és Doroginé Rácz Ildikó pénzügyi előadók megérkeztek a testületi ülésre. 
 

2. Galgaguta Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a megjelent Mucsina Attiláné és 
Doroginé Rácz Ildikó pénzügyi előadók elkészítették az önkormányzat 2015. évi zárszámadását, melyet 
ismertetnek. 
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Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és 
döntsenek az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Agócs Gábor polgármester: Javaslom elfogadni a rendelettervezetet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a 2015. évi zárszámadás elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének 
12/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi zárszámadásáról.  
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 
Mucsina Attiláné és Doroginé Rácz Ildikó pénzügyi előadók távoztak a testületi ülésről. 
 

3. Beszámoló a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról. 
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző 
 

Napirend keretén belül Dr. Bata Ákos Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait a Berceli Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról. Agócs Gábor polgármester ezt követően javasolja a Berceli 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadását. 
Agócs Gábor polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2016. (V.19.) határozata 
A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bata Ákos Jegyző előterjesztésében megtárgyalta a 
Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 
A képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évi tájékoztatójával változatlan formában egyetért és elfogadja. 
(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)  
 

4. Beszámoló Galgaguta Község Önkormányzatának első negyedéves működéséről. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester  
 

Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő-testület tagjaival az önkormányzat és intézményei 2016. I. 
negyedéves működéséről szóló beszámolóban foglaltakat, majd javasolja annak elfogadását. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és 
döntsenek az önkormányzat és intézményei 2016. I. negyedéves működéséről szóló beszámoló elfogadásáról. 
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Kérdés, hozzászólás: 
 
Orgoványi László képviselő: Jelen pillanatban van-e olyan kiadás, amit nem tudunk kifizetni? 
 
Agócs Gábor polgármester: Ami fontos és késedelmi kamatot számolna fel a számla kibocsájtója, olyan nincs, 
azonban tagdíjfizetéseknél vannak késedelmek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek az önkormányzat és intézményei 2016. I. negyedéves működéséről 
szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2016. (V.19.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzata és intézményei 2016. I. negyedéves működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról. 

 
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Galgaguta Község Önkormányzata és 
intézményei 2016. I. negyedéves működéséről szóló beszámolót és azt változatlan formában elfogadta.  
(A beszámoló a jkv. melléklete) 
 

5. Tájékoztatás az előző Képviselő-testületi óta eltelt Önkormányzatot érintő eseményekről. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Agócs Gábor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testület tagjait: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata, mint végrehajtást kérő, Cseman Zsuzsanna ellen folyamatban lévő 
követelésről szóló letiltásról szóló iratot 2016. május 8-án elektronikus úton megkaptam, majd tájékoztatási 
céllal továbbítottam  e-mailben a Tisztelt Képviselő-testület felé. Az aktív követelésünket illetően minden 
információt tartalmaz az irat. A levonások dr. Balla Zoltán Végrehajtói Irodájának összesen 85.982 forint értékű 
követelésével kezdődik, ezt követően kerül levonásra az Önkormányzat követelése. Főkövetelés: 2.605.000 
forint, melyhez a további tételek kerülnek felszámolásra, így összesen az Önkormányzat követelése 2016.04.27-
i állapot szerint: 2.921.510 forint. 

Nagyjából hónapja, hogy Doroginé Rácz Ildikó próbaidejét, illetve betanulási idejét tölti a pénzügyi 
előadó pozícióban. Ez idő alatt a Berceli Közös Hivatalban végzi tevékenységét, és az ottani pénzügyes 
kollégák segítik őt. Bízom benne, hogy sikerül elsajátítania a szakmát, hogy a lehető legjobb pénzügyese legyen 
ismét Gutának. 

Galgaguta honlapjának további fejlesztése, információk aktualizálása folyamatos. 
 028/5 osztatlan közös tulajdonban a legelő és szántó megszűnt, immáron a tulajdonosok 1/1 tulajdoni 
hányadban birtokolják tulajdonukat. Ahogy korábbi testületin is beszámoltam, az erdő rész maradt csak 
osztatlan közös tulajdon. Az Önkormányzat tulajdonában 4,425ha terület van, mely területnek a „nagy karós” 
körbejelölése az Alpolgármester Úr javaslata szerint megtörtént. Azonban Sztraka-féle kerítés továbbra sem 
került még áthelyezésre, mely abból a szempontból aggasztó, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő újonnan 
kimért utat lekerítve helyezkedik el. 
 2016.04.21-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából Dr. Zombori Ottó csillagász előadása volt. 
Sajnos községből nagyon kevesen vettek részt az eseményen. Az eseménnyel kapcsolatos elszámolás a BBMK 
felé sikeresen megtörtént. 
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 2016.04.29-én községünkben sikeresen zajlott a Te Szedd országos szemétszedési program. A 
közfoglalkoztatottak és az általános iskolások bevonásával, több mint 30 zsák szemét gyűlt össze. 
Megtisztításra került a szomszédos falvak felé vezető utak, a temetők környéke, és a belterületi közterületek. 
 Április hónapban a közfoglalkoztatottak után járó eszköztámogatásból többek közt megvásárlásra került 
az új utánfutó, melynek bekerülési értéke br. 400.000 forint volt. Továbbá beszereztünk aggregátort, szivattyút, 
3db IBC tartályt és különféle kisebb eszközöket, melyek a munkák elvégzéséhez szükségesek. Az eszközök 
tárolására hamarosan elkészül a hivatal melléképülete, azonban a szakszerű beltéri festés kivitelezése akasztotta 
meg a gördülékeny munkát. A hivatal melléképülete előtt a virágos rézsűfal kialakításra került, a nyeregtető 
deszkázását lecseréltük, továbbá bizonyos helyeken a lécezést is. Tervben van az épület mellett zárt tároló és 
kutya kennel létrehozása. A hivatal előtt a kerítés elbontásra került, továbbá a leendő parkoló tükrének 
kialakítása is megtörtént. Anyagi lehetőségeink függvényében haladunk tovább a folyamatok végzésén. A Start 
mintaprogram Belvíz és Mezőgazdász programjai ütemtervszerűen haladnak. 
 Galgagután, VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére készülő pályázatunk keretén 
belül a -Művelődési Házra megújulása-, anyagának költségvetés elkészítésében csúszásban vagyunk, de 
igyekszem megoldást találni a problémára, hogy mielőbb elkészüljön a teljes pályázati anyagunk 
 Galgagután Palócház-tervezésének irányába indult el egy elképzelés az Alpolgármester Úr javaslatára. 
Ezzel kapcsolatosan egy tervezővel felvettük a kapcsolatot, hogy egy ilyen Palócház megtervezését elkezdje. 
Amennyiben elkészülnek a tervek, azt egy pályázati kiírásra beadhatjuk, hisz kezünkben lesznek a kész tervek, 
illetve akár saját önerőből, közmunkások bevonásával is fel tudnánk építeni. A Palócház otthont adna egy első 
szobának, fonónak, vendégháznak. Helyszíne egyelőre a Kossuth úton a jelenleg konyhakertként funkcionáló 
üres építési telkünk. 

A korábbi Képviselői-testületi döntésnek megfelelően, április hónapban elkészült Galgaguta Vízkár-
elhárítási terve. 
 Pályázati szempontból sikeresen beadásra került a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00013 - TELEPÜLÉSI 
KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK címmel leadott, 200.000.000 forint értékű 
pályázat. Nemrégiben kiírásra került a hiánypótlás, melynek pótlására határidőn belül már sor is került, így 
bizakodva várhatjuk az eredmények kihirdetését. A pályázat megírása 100.000 forintba került, melyet a 
pályázatíró cégnek fix díjként ki kellett fizetni, azonban a pozitív elbírálás esetén ez az összeg többek közt 
utólag elszámolható. A pályázat értelmében Galgagután majdnem az összes utca árkai újrakotrásra kerülnek, 
bizonyos részeken fedett árkokat is ki tudunk alakítani. Továbbá egységes hidakat is tudunk építeni, így a 
faluképet jelentős mértékben javíthatjuk. A „Belterületi csapadékvíz-elvezetés Galgagután” projekt kapcsán 
építési beruházás tárgyban egy a Kbt. 113. §. szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására ajánlattételi felkérést 
küldtem ki három cégnek, hogy a jelentkező valamennyi a feladat teljes körű elvégzéséhez szükséges 
feladatokat elvégezze. Az ajánlatok beérkezését követően a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem azokat, 
melyeket majd közösen kiértékelünk. 

MÜKI pályázatunk elszámolása sikeresen elkészült, ehhez kapcsolatosan azonban hiánypótlás került 
kiírásra, melyet már a nógrádkövesdi pénzügyes kollégák közreműködésével pótlásra is kerültek. 

A világháborús emlékművet illetően, a Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány kezelésében lévő világháborús pályázaton, az elnyert 730.000 forint maradéktalanul 
felhasználásra került. A munkálatok 2016.04.11-én befejezésre kerültek. Több kisebb csinosítás az emlékmű 
környezetében pályázattól függetlenül, közfoglalkoztatottak bevonásával még zajlik, gondolva itt pl. a 
virágosításra. A pályázattal kapcsolatos elszámolást határidőre elkészítettem, és a Közalapítvány részére 
benyújtottam. A munkálatok során elhelyezésre került az új gránit tábla, két új gránit váza, két koszorú tartó, 
megtisztításra került az egész emlékmű, majd átesett egy vegyi impregnáláson is. A hátulján és a lábazat oldalán 
új vakolatot kapott. A lépcsőn mozgó, feltöredezett, megcsúnyult sárga járólapjai fel lettek törve. 

Az emlékművet illetően, örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megírt 
„Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” c. felhívásra benyújtott, GUL-15-D-
2016-00087 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmet a döntéshozó 200 000 Ft összegű 
támogatásban részesítette. Mivel eredetileg 2.300.000 forint támogatást pályáztam meg, ezért a szakmai 
program újragondolása mellett kell megkötni a támogatási szerződést. Véleményem szerint az emlékműtől 
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kifele haladva végezzük a további felújítási munkálatokat, ennek értelmében a lépcsőzet fehér gránittal való 
burkolását támogatom és az út felé haladva a járda térkővel való burkolását. Mivel az elnyert összeg nem túl 
nagy, ezért csodákat nem fogunk tudni megvalósítani, de azért hasznosan fel tudjuk használni. Ezzel 
kapcsolatosan kérem a Képviselő-testületet, támogassa, a pályázat lebonyolításában való teljes körű 
eljárásomat. Amint az újabb pályázat összege aktiválásra került, szeretnék egy ünnepélyes avató rendezvényt 
szervezni. Ehhez kapcsolódóan megjelent egy újabb pályázati kiírás, melyre mindenképp szeretnék pályázatot 
benyújtani. 
 Továbbá a Bethlen Gábor Alapnál a testvértelepülés-találkozóra írt –Szüreti felvonulás és bál- 
pályázatunk elbírálás alatt, bízom a pozitív elbírálásban. EACEA uniós pályázatunk -Gutafeszt- esetén 
hiánypótlás felszólítást kaptunk, tehát formailag átment az első szűrésen. A hiánypótlásnak ez esetben is eleget 
tettünk, így május vége, június elején várható az eredmény.  
 Örömmel tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány által kiírt „Szegények patikája” elnevezésű pályázaton pozitív elbírálásban részesült. Elsősorban 
Galgagután, a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek, illetve azok testvérei és szülei 
részesülhettek ebből a támogatásból. Mivel a meghatározott darabszámtól nagyobb mennyiségű támogatást 
sikerült elnyerni -120 doboz- ezért minden galgagutai intézménybe járó gyerkőc, Jovital C duo 
vitaminkapszulában részesült, így megelőzve a tavaszi fáradság okozta kellemetlenségeket, betegségeket. 

A Virágos Magyarországért Mozgalomban elnyert évelő cserjék (gólyaorr, varjúháj, levendula, 
kúpvirág, örökzöld) nagy része már elültetésre került az emlékmű mellett, az evangélikus templomnál, a 
parkban és a posta felé a járda mellett. Még a templom körül a levendula elültetését kell elvégeznünk. A virágok 
többsége nagyon könnyen szaporíthatóak, így reményeim szerint a közfoglalkoztatottakkal őszre, legfeljebb 
jövőre sikeresen fogják tudni őket szaporítani, hogy így még több közterületet boríthasson virág. 
 Bercel felől községünket megközelítve a 2129 számú úton, a lakott területet kezdetét és lakott terület 
végét jelző „Galgaguta” feliratú településtáblák elhelyezkedésének ügyében Magyar Közútkezelő Nógrád 
megyei igazgatójához fordultam. A belterületi és külterületi térképet egybevetve, továbbá a helyszínről készült 
fotókon egyértelműen beazonosítható, hogy a fent nevezett KRESZ táblák, legalább 50 méterrel a kül- és 
belterület határától beljebb, a lakott területhez közelebb helyezkednek el. Mindezzel kapcsolatosan aggodalmam 
fejeztem ki, ugyanis Bercel irányából egy egyenes szakaszt követve enyhe, de jól be nem látható jobbos 
kanyarban helyezkedik el jelenleg az említett tábla párosa, amelyet körülbelül 150 méterre, a 2138-as számú 
főút STOP táblával és egyszerű „STOP” feliratú útfestéssel felszerelt kereszteződése követ. További veszélyes 
tényező, hogy Bercel felől érkezve jobb oldalt rögtön egy családi ház, bal oldalán pedig egymás mellett, két 
templom helyezkedik el. A családi ház tulajdonosa már jelezte felém, hogy a nagy sebességgel érkező 
járművektől a garázsból való tolatás végzése igencsak balesetveszélyes. Adott helyzetet tovább fokozza, a mise- 
és imanapokon a templomok parkolójának telítettségéből adódó, Bercel irányból baloldal mentén parkoló 
járművek. Belegondolni is hátborzongató, ha a parkoló járműoszlop kerülésébe kezd a belterületet elhagyni 
készülő jármű vezetője, a vele szemből vélhetően nagyobb sebességgel érkező jármű (későn észrevehető lakott 
terület kezdetét jelző tábla miatt), a két jármű találkozása mivel is járhatna. Az adott útszakaszon nincs járda, 
így az említett időpontban az úttest szélén közlekedő gyalogos forgalom is megemelkedik. Az ismertetett okból 
kifolyólag kértem az említett táblák legalább 50 méterrel a külterület irányába való áthelyezését, és az 
útfelületre épített figyelmeztető forgalomtechnikai eszközök kihelyezését, amelynek hatására a közeli 
kereszteződéshez közeledő jármű vezetője, a megállási és az elsőbbségadási kötelezettségét időben, 
egyértelműen felismerhesse. 

Mivel a MÁV területén lévő mérleg továbbra is balesetveszélyes állapotban tátong, továbbá a 
vasútállomás melletti betonkerítés inog, bármikor kidőlhet, rádőlhet valakire ezért írásban szólítottuk fel a 
vasutat, hogy a kialakult helyzetet azonnali hatállyal szüntesse meg. Továbbá a felszólítás kiterjedt az állomás 
egész területén, a fél méteres fűről, a nemtörődömségről, a hanyagságról, amelyet a tömegközlekedést 
igénybevevő utasok is jeleztek már felém.  

ANTSZ ellenőrzés volt az óvoda konyháján, ahol több formai hiba került feltárásra, melyek alapvetően 
az élelmezés-vezető munkájából ered. A jegyzőkönyv kézhezvételét követően a hiányosságokat, illetve a 
pontatlanságokat pótolni szükséges. 



 8 

 Becskei központtal megalakult a CÖF-CÖKA támogatásával a Becske és környéke termelői közösség, 
melynek önkormányzatunk is tagja lett.  A lényege, hogy amit az önkormányzat termel, vagy bármely 
galgagutai, azt ezen a termelői közösségen keresztül értékesíteni tudja többek közt a CBA és COOP üzletláncok 
felé. A kezdeményezés mögé állt a megyei vezetés is és a Nemzeti Agrárkamara is. 
 Vis maior támogatásban elnyert 2.700.000 forint támogatást a tájházra, utófinanszírozás miatt nem 
tudjuk aktiválni, mivel nem áll rendelkezésre a kellő összeg, és a külső forrás igénybevételétől teljes mértékben 
elzárkózom. 
 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Orgoványi László képviselő: A vis maior támogatásként kapott összegből nem lehet az épület állagát teljes 
körűen megoldani, csak tűzoltásra elég, először a tetőt kellene rendbe hozni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

6. 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. 
Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző 
 

Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr 
elkészítette Galgaguta Község Önkormányzatának 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, melyet 
írásos formában is megkaptak. 
Dr. Bata Ákos jegyzői tájékoztatja a képviselő testület tagjait a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
megállapításairól. Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és 
döntsenek a jelentés elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Dr. Bata Ákos jegyző: Jogszabályi kötelezettség a jelentés elfogadása a zárszámadás előtt, illetve azzal 
egyidejűleg. 
 
Agócs Gábor polgármester: Javaslom a jelentés elfogadását, de vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy a 
jövőben más belső ellenőr kerüljön kiválasztásra és megbízásra. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: A közös hivatalhoz tartozó más település is váltani szeretne, talán tudnék is alkalmas 
személyt keresni, javasolni, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt. 
 
Varga Csaba képviselő: Támogatom a javaslatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2016. (V.19.) határozata 

A 2015. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr 
által Galgaguta Község Önkormányzatánál 2015. évben végzett belső ellenőrzéséről készített  

„Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés”-t. 
Az abban foglalt megállapításokkal egyetért, és a jelentést elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. (a jelentés a jkv. mellélete)     
 
Határidő: Jelentésben foglaltak szerint. 
Felelős: Agócs Gábor polgármester, Dr. Bata Ákos jegyző 
 

7. Gyermekjóléti szolgálat 2015. évi beszámolójának elfogadása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjai, hogy az értékelést 
minden évben szükséges elkészíteni, melynek határideje május 31. 
Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testület tagjaival az értékelés jogi hátterét, a részletes 
feladatokat, valamint a szolgálat működési rendszerét. Tájékoztatást ad továbbá Galgaguta település 
vonatkozásában az intézkedést igénylő esetek számáról, kihangsúlyozva, hogy a településen kevés probléma 
merült fel, melyet kiemelkedően jónak tartanak. Dr. Bata Ákos jegyző tájékoztatást nyújt a képviselő testület 
tagjainak a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt követően Agócs Gábor polgármester kéri, 
tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolók elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2016. (V.19.) határozata 
A 2015. évre vonatkozó Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Agócs Gábor polgármester előerjesztésében – 
megtárgyalta a gyermekjóléti feladatok ellátásáról készített beszámolót. Megállapítja, hogy a beszámoló a Gyvt. 
96. szakaszának (6) bekezdésében meghatározott és a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A. szakaszában 
részletezett szempontok alapján készített átfogó értékelést tartalmazza a 2015. évre vonatkozóan. A képviselő-
testület az átfogó értékelést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az írásos átfogó értékelést a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.  
(A beszámoló a jkv. melléklete) 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Dr. Bata Ákos jegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2016. (V.19.) határozata 

A 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Agócs Gábor polgármester előerjesztésében – 
megtárgyalta a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített beszámolót. Megállapítja, hogy a beszámoló a 
Gyvt. 96. szakaszának (6) bekezdésében meghatározott és a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A. 
szakaszában részletezett szempontok alapján készített átfogó értékelést tartalmazza a 2015. évre vonatkozóan. A 
képviselő-testület az átfogó értékelést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az írásos átfogó értékelést a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának küldje meg.  
(A beszámoló a jkv. melléklete) 
 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős: Dr. Bata Ákos jegyző 
 

8. Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató és beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az 1996. évi 
XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 30. § (5) bekezdése alapján a 
tűzoltó parancsnok a működési területéhez tartozó önkormányzat képviselő-testületének beszámolási 
kötelezettséggel tartozik.  
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, továbbá a 
Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót Okolenszki 
Gábor tű. Alezredes Úr megküldte. Agócs Gábor polgármester ismerteti a beszámolót, majd kéri a képviselő 
testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a beszámoló elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Agócs Gábor polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztató, továbbá a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
43/2016. (V.19.) határozata 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató és beszámoló elfogadásáról. 

 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, 
továbbá a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
A képviselő-testület a tájékoztatót és a beszámolót elfogadja. 
Megbízza a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét, Okolenszki Gábor tű. Alezredes urat. 
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

9. Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Non-profit Kft.-vel kapcsolatos hiánypótlási döntés meghozatala. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 

 
Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi Nyugat-Nógrád 
Térségfejlesztő Non-profit Kft.-vel kapcsolatos döntés hiánypótlására van szükség, mert a határozat tartalmi 
elemeit ki kell egészíteni a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága Cg.12-09-009526/8. számú végzésében 
foglaltakra figyelemmel. Ez a határozati javaslat elkészült, melyet Agócs Gábor polgármester a korábbi 
döntéssel összhangban javasol elfogadni. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2016. (V.19.) határozata 

A Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Non-profit Kft.-vel kapcsolatos hiánypótlási döntés meghozataláról. 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 
(2687 Bercel, Béke út 1.) adószáma: 2554936-1-12, cégbejegyzési eljárásában a Balassagyarmati Törvényszék 
Cégbírósága Cg.12-09-009526/8. számú végzésében foglaltakra figyelemmel megerősíti a 16/2016. (II.09) sz. 
képviselő-testületi határozatban rögzített döntést, amely szerint Galgaguta Község Önkormányzata tagja legyen 
a Nyugat Nógrád önkormányzatai által alapított nonprofit Kft-nek. 
Erre figyelemmel Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik a Nonprofit Kft 
létrehozásáról, egyben úgy dönt, hogy Bercel Község Önkormányzata a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő 
Nonprofit Kft. alapító tagja legyen. 
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. társasági 
szerződést a 2016.04.08. napján az alapító önkormányzatok képviselői által aláírt tartalommal elfogadja és 
jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bejegyzéshez kapcsolódó további döntések meghozatalára 
és valamennyi szükséges nyilatkozat megtételére, ide értve a Társasági szerződés aláírását is. A Képviselő-
testület a polgármester a cégalapítás körében  tett nyilatkozatait – a társasági szerződés aláírását is -  
jogszerűnek és az önkormányzat érdekeinek megfelelőnek tekinti, azokat ezen határozatával jóváhagyja és 
megerősíti. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 

 
Eszényi László galgagutai lakos megérkezett a testületi ülésre. 

 
10. Eszényi László kérelmének tárgyalása (Galgaguta 038 és 040 hrsz). 

Előterjesztő: dr. Bata Ákos jegyző 
 
Agócs Gábor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen Eszényi László galgagutai lakost, majd Dr. 
Bata Ákos Jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a korábbi testületi ülésen hozott felszólító 
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döntésre Eszényi László galgagutai lakos írásban válaszolt, melyet ismertet. Dr. Bata Ákos Jegyző ezt követően 
felkéri Eszényi László galgagutai lakost, ismertesse írásban is benyújtott álláspontját a képviselő-testülettel. 
 
Kérdés, hozzászólás:  
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: A földterület általam történő megvásárlásakor a jelzett árkok már 
nem voltak ott, nem tehetek róla, hogy csak azok a változások lettek átvezetve a földhivatalnál, amelyek 
kárpótlási földeket érintettek. Az elmúlt években, évtizedekben a földemet többször elöntötte a víz, ezért ástam 
ki több év alatt, saját költségemen a jelenlegi, kb. 600 méter hosszú árkot, amely nem volt könnyű a közművek 
érintettsége miatt, hiszen ott futnak több közműnek a vezetékei és a meliorációs csatornák. A kialakított árok 
megoldotta vízelvezetési problémáimat, továbbá a kertek alatt felgyülemlő vizet is elvezeti, ami jót tett az 
érintett ingatlantulajdonosokkal is. Kérdezem továbbá, hogy az 1990-es években történt önkormányzati 
tulajdonba kerülés alkalmával készült-e jegyzőkönyv a tulajdonba kerülésről és abban szerepel-e az érintett két 
árok? Galgagután tudnék több helyet is mondani, ahol nem egyezik meg a valós állapot a térképekkel. 
Én árkot nem temettem be, annak idején a vásárláskor egybefüggő földterületet vettem meg. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: A térkép szerint ott két jogi árok van, amely a természetben nincs ott, de véleményem 
szerint jogos követelés ez alapján, hogy ott kialakításra kerüljenek az árkok. 
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: A legutóbbi térkép készítésekor, mikor a Bercel-Galgaguta 
kerékpárút volt tervben a kér említett árok már "mk" jelzéssel volt ellátva, ami a művelési ágból történő 
kivonást jelenti. 
 
Orgoványi László képviselő: Azért azt tudomásul kell venni, hogy ez a meliorációs rendszer nem működik. 
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: Az én tapasztalatom az, hogy a földem esetében működik. 
 
Varga Csaba képviselő: A közút másik felé eső részről szintén a kertek alatt kell elhozni az árkot, mert a 
földterület tulajdonosa nem egyezett bele a rövidebb, földterületét átszelő árok kivitelezésébe, az úttest alatti 
áteresz pedig jóval feljebb van, mint a két kertek alatti szakasz, ez talán így nem is működne. 
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: Szerintem működne így is, nekem, az én földterületem lévő 
szakaszon működik a vízelvezetés jelenlegi formájában. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: Elmondtam Eszényi László Úrnak, hogy az árkok térképes árkok, az önkormányzat 
tulajdonában vannak, ezért az önkormányzat kérheti a jogi állapot helyreállítását, de kérem a képviselő-testület 
tagjait, hogy döntsenek a kialakítás kérdésében. 
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: Ha az önkormányzat ragaszkodik hozzá, terveztesse meg ásassa ki, 
nem az én felelősségem azok betemetése, én már jelenlegi állapotában vettem meg, de amennyiben megvalósul, 
kérem az önkormányzatot, hogy a főút felől biztosítsa a földterületeim megközelíthetőségét földút kialakítása 
formájában. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: Jelenleg hogyan közelíti meg a földjét? 
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: A Galga mentén. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: Mivel az ügyfél, Eszényi László Úr kérelemmel fordult az önkormányzat felé, kérem a 
képviselő-testület tagjait döntsenek az árokkialakítás ügyében. 
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Orgoványi László képviselő: A legjobb az lenne, ha egyből a két kertek alatti árok legrövidebb találkozási 
pontja között lévő közút alatt kerülne kialakításra az áteresz, így nem lenne szükség a másik két térképes árok 
helyreállítására. Ez lenne logikus, de a közútkezelővel ez ügyben tárgyalni nem lenne könnyű, továbbá az 
önkormányzatnak a kivitelezéshez nincs több millió forintja.  
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: Az út mentén több közmű is fut a földben, azokra oda kell figyelni, 
esetemben az út mentén a jelenlegi árkomat kézzel ástuk ki, nem mertük géppel, nehogy elszakítsuk 
valamelyiket. 
 
Orgoványi László képviselő: A polgármester urat kérdezem, sikerült-e a másik földterület tulajdonosával 
megegyezni a másik árok kialakítása ügyében? 
 
Agócs Gábor polgármester: Sajnos a második tárgyalás alkalmával teljesen ellentétes álláspontot képviseltek, 
ezért nem. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: Tájékoztattam a 033/1 és 033/2 tulajdonosait legelőször, hogy az önkormányzatnak 
kötelessége a csapadékvíz elvezetésének megoldása. Akkor beleegyeztek, hogy a kertek alatt legyen elvezetve, 
a második tárgyalás alkalmával a karózást követően már nem járultak hozzá. 
 
Orgoványi László képviselő: Akkor ki kell sajátítani. 
 
Agócs Gábor polgármester: Javaslom, hogy járjon utána a képviselő-testület a meliorációs rendszer 
elhelyezkedésének, azt követően ismét hívjuk meg Eszényi László urat és a megbeszélést követően hozzunk 
döntést. 
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: Én javaslom, hogy a jelenlegi állapotot fogadja el az 
önkormányzat, az érintett földterületek az út jobb oldalán kizárólag engem érintenek, én a vízelvezetését 
megoldottam, a víz elfolyik, szerintem maradjon így. A meliorációs terveket már én magam is kerestem, az 
akkori TSZ időkből származó dokumentumok a levéltárba kerültek, de ott nincsenek meg. 
A jelenlegi állapot szerintem nem zavar senkit, engem, mint kizárólagosan érintett földtulajdonost biztosan 
nem, másnak ott érdekeltsége nincs, a víz elfolyik, sőt a kertek alól is összegyűjti és elvezeti, ezért az érintett 
ingatlantulajdonosokat sem érheti kár, sőt megköszönhetnék. 
 
Orgoványi László képviselő: Minket csak a vízelvezetés biztosítása érdekel, az legyen biztosítva, ha a másik 
033/1 és 033/2 tulajdonosaival nem lehet szót érteni, ki kell sajátítani az árok nyomvonalát. 
 
Eszényi László galgagutai lakos, meghívott: Mivel a kertek tulajdonosaival nem sikerült szót értenem, nem is 
művelik kertjüket, kérném az önkormányzat segítségét, hogy a kertek felé eső oldalt dolgozóival kaszáltassa le, 
az árok földem felé eső részét én saját erőmből megoldom. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek Eszényi László kérelmének elbírálásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2016. (V.19.) határozata 

Eszényi László galgagutai lakos kérelmének tárgyalásáról. 

A képviselő-testület megtárgyalta a Galgaguta 038 és 040 hrsz-ú árkok helyreállításának, továbbá Eszényi 
László kérelmének előterjesztését, és az érintett Eszényi László meghallgatását követően az alábbi döntést 
hozta: 
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Galgaguta 038 és 040 hrsz-ú árkok 
helyreállításának elvégeztetésére vonatkozó igényét felfüggeszti, mindaddig, amíg a Galgaguta 033/1 és 033/2 
hrsz-ú földterületek tekintetében a csapadékvíz elvezetésének érdekében az árokkialakítást meg nem oldja 
kisajátítás, vagy egyéb más eszközök, tárgyalások útján az érintett földtulajdonosok bevonásával. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tájékoztassa a Galgaguta 033/1 és 033/2 hrsz-ú 
földterületek tulajdonosait, hogy amennyiben önként nem járulnak hozzá a csapadékvíz elvezetésének 
megoldásához és az árok kialakításához, a Galgaguta képviselő-testület közérdekre való hivatkozással a 
térképen szereplő árok kialakítását kisajátítás útján valósítja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester, Dr. Bata Ákos jegyző 
 
Eszényi László galgagutai lakos távozott a testületi ülésről. 
 

11. Értéktár Bizottság tárgyalása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a megalakult értéktár bizottság az első 
ülésén azzal a kérelemmel fordult a polgármester felé, hogy az értéktár bizottság tagjai közé Galgaguta Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete vegye fel tagnak Hugyecz Jánosné és Molcsányi Éva galgagutai lakosokat, 
hogy minél szélesebb látókört biztosíthassanak a galgagutai értéktár kialakítása során. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat az 
elhangzottakkal kapcsolatban és döntsenek az értéktár bizottság létszámát érintő kérés ügyében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a települési értéktár bizottság elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2016. (V.19.) határozata 

A települési értéktár bizottság további tagjainak megválasztásáról. 

A képviselő-testület megtárgyalta a Galgagutai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását, és azt elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Galgagutai Települési Értéktár Bizottság tagjainak Hugyecz Jánosné és Molcsányi Éva 
galgagutai személyeket megválasztja. 
 
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra 
vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot annak módosításával elfogadja.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét 
tájékoztassa. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

12. Galgagutai Manóvár Óvoda 2016. évi nyári zárva tartásának tárgyalása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Napirend keretén belül Agócs Gábor polgármester ismerteti a képviselő testülettel Megyeri Attiláné „Manóvár” 
Óvoda vezetője által megküldött, az óvodára vonatkozó 2016. évi nyári zárva-tartás rendjét, melyet javasol 
elfogadni. Agócs Gábor polgármester kéri, hogy vitassák meg és döntsenek a zárva-tartás rendjéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a „Manóvár” Óvoda 2016. évi nyári zárva-tartás rendjének 
elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2016. (V.19.) határozata 
Az Óvoda nyári zárva-tartásának elfogadásáról. 

 
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete – Agócs Gábor polgármester előterjesztésében – 
megtárgyalta Megyeri Attiláné „Manóvár” Óvoda vezetője által megküldött, az óvodára vonatkozó nyári zárva-
tartásának rendjét. A Képviselő-testület a „Manóvár” Óvoda zárva-tartásának rendjét elfogadja. 
A „Manóvár” Óvoda zárva-tartásának rendje 2016. évben: 2016.07.04.-2016.08.06. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az óvodavezetőt. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

13. Egyebek. 
 

a. Cseman Zsuzsanna végrehajtási ügyében árverési eljárás tárgyalása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2016. május 19-én Dr. Balla Zoltán 
önálló bírósági végrehajtó Cseman Zsuszanna adós ügyében jegyzőkönyv és átirat másolatot küldött, melyben 
az adós, Cseman Zsuzsanna kéri, hogy fennálló tartozását 15.000 Ft/hó összegben fizethesse meg. Dr. Balla 
Zoltán a megküldött átiratban kéri a végrehajtást kérő, Galgaguta Község Önkormányzatát, hogy a 
kézhezvételtől számított 8 napon belül nyilatkozzon, kéri-e az árverés kitűzését. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és 
döntsenek az árverés kitűzéséről. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Agócs Gábor polgármester: Nem támogatom a részletfizetési kérelmet. 
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Orgoványi László képviselő: Egyszer már lehetőséget biztosítottunk a részletfizetésre, de nem teljesítette 
határidőre, ezért kérjük a végrehajtást. 
 
Dr. Bata Ákos jegyző: A végrehajtó által közölt 8 napos visszajelzési határidő jogvesztő, ha most a képviselő-
testület nem kéri az árverés kitűzését, akkor később már nem kérheti. 
 
Varga Csaba képviselő: Megvolt a lehetősége nem élt vele, indítsák az árverést. 
 
Agócs Gábor polgármester: Ezt támogatom én is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek az árverés kitűzéséről. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2016. (V.19.) határozata 

Cseman Zsuzsanna végrehajtási ügyében árverési eljárás kezdeményezéséről. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta Cseman Zsuzsanna végrehajtási ügyében (vh.ügyszám: 339.V.0063/2016/130) árverés 
kitűzésének kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik. Hogy kéri az árverés kitűzését, 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Cseman Zsuzsanna végrehajtási ügyében kezdeményezze az 
árverés kitűzését. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

b. Döntés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt EBR42 
pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Agócs Gábor polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy megjelent az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt EBR42 pályázat, melynek keretében lehetőség nyílik az 
önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, Velencei út (hrsz: 223) felújítására. Agócs Gábor polgármester 
ismerteti a pályázati kiírást, majd javasolja a pályázat benyújtását. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és 
döntsenek a pályázat benyújtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Orgoványi László képviselő: Hány százalék a pályázat támogatása? 
 
Agócs Gábor polgármester: Ez a pályázat 85%-os támogatási intenzitású, 15% önerőt kell vállalnia az 
önkormányzatnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról. 
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A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2016. (V.19.) határozata 

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt EBR42 pályázat benyújtásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Agócs Gábor polgármester előterjesztésében 
megtárgyalta az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt EBR42 pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, 
Velencei út (hrsz: 223) felújítására pályázatot nyújtson be az EBR42 önkormányzati információs rendszeren 
keresztül.  A pályázat támogatása 85%-os, a 15%-os önköltséget, 1.006.547 Ft-ot a képviselő-testület a 2016. évi 
költségvetése terhére vállalja.  
 
Határidő: Pályázati kiírás szerint 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
 

c. Varga Csaba képviselő telefonköltség-térítésének tárgyalása. 
Előterjesztő: Agócs Gábor polgármester 
 

Agócs Gábor polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület állapítson meg Varga Csaba képviselő részére 
telefonköltség-térítést az általa önként vállalt "START" mintaprogram "Mezőgazdasági" pályázat keretében 
történő önkéntes irányító tevékenység ellátásához. 
Agócs Gábor polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat és 
döntsenek telefonköltség-térítés megállapításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás: 
 
Orgoványi László képviselő: Javaslom 4.000 Ft megállapítását. 
 
Agócs Gábor polgármester: Támogatom. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Agócs Gábor polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
 
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2016. (V.19.) határozata 

Varga Csaba képviselő telefonköltség-térítés megállapításáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Csaba képviselő telefonköltség-
térítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Csaba képviselő részére a "START" 
mintaprogram "Mezőgazdasági" pályázat keretében történő önkéntes irányító tevékenység 
ellátásához, annak ellátásáig, illetve a program végéig (2017.02.28.) havi 4.000 Ft telefonköltség-
térítést hagy jóvá. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a havi 
költségtérítés kifizetéséről. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Agócs Gábor polgármester 
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Ag6cs G6bor polg6rmester megkdszdnte a k6pvisel6-testtileti tagok megjelen6s6t 6s a nyilv6nos iil6st
berekesztette. A nyilvanos testiileti id,llstbezarSsfnak id6pontja: 20 6ra 15 perc.
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