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K6sztilt: 2016. jflius I 8-6n megtartott rendkivi.ili k6pvisel6testiileti iil6sr6l.

Jelen vannak: Ag6cs G6bor polg6rmester, Orgov6nyiLirszl6,YargaCsaba k6pvisel6k.

Bejelent6ssel tdvol maradt: Dr. Antalics Zsolt, Nagy Jen6 k6pvisel6k

Tan6cskozSsi joggal megielent: Dr. Bata Akos jegyzo.

Je gyz6kdnywezet6 : Or av ecz Istv6n

{e6cs Gfbor polg6rmester iidvozli a megjelenteket, megSl lapitja,hogy a K6pviseld-testi.ilet iil6se hatfuozatkipes, mert 5
f6 k6pvisel6b6l 3 f6 megjelent, igy aziil6st megnyitja.

Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja, hogy aziil6sr6l kdsziilt jegyz6kdnyv hitelesit6inek a k6pvisel6-testiilet vflassza meg
Varga Csaba 6s Orgov6nyiLdszlS k6pvisel6ket.

A k6pvisql6 testtilet 3 igen szavazattal a jegyz6kdnyv hitelesit6inek Varga Csaba 6s OrgovSnyi Lhszl6 k6pvisel6ket
elfogadta.

Ag6cs Gdbor polgdrmester javasolja, hogy a meghiv6ban szerepl6 3. napirendi pont, t6j6koztat6 a Berceli Kiiziis
Ilivatal I. f6l6ves munlcfljdr6l keriiljcin elnapol6sra. K6ri, ddntsenekjavaslat6r6l.

A k6pvisel6-testiilet 3 igen szavazattal a napirendek kieg6szit6s6re tett javaslatot elfogadta

Javaslatrira a K6pvisel6-testtilet 3 igen szavazattal az alfubbi napirend t6rgyal6sht fogadta el:

NAPIREND:

1. Egyedi dnkorminyzatihtt6silgi k6relmek elbirfldsa. /zdrt iilds/
ElSterj es zt 5 : Ag6cs G6bor polg6rmester

2.Thi6koztat6s az elfizfKfipvisel6-testtileti 6ta eltelt Onkorminyzatot 6rint6 esem6nyekrdl.
ElSterj esztd : Ag6cs Gdbor polg6rmester

3. ComAgro-Sardo Kereskedelmi 6s Mezfugazdasdgi Kft. k6relm6nek tfrgyalfsa.
Elfterj esztd : Ag6cs G6bor polg6rmester

4. R6mai Katolikus Pl6brinia Bercel - 1"0 napos kirdndulis termdszetbeni t6mogat6s6nak tdrgyalfsa.
Eld terj e s ztd : Ag6cs G6bor polg6rmester

5. A telepiil6si szilfrd hullad6kkal kapcsolatos helyi ktizszolgiltatisr6l6s a kiizszolg6ltatfs
ig6nybev6tel6nek szabdlyair6l sz6l6 iinkormfnyzati rendelet m6dositfsa.
Eldterjesztf: dr. Bata Akos jegyz6



6. Galgaguta Kiizs6g OnkormdnyzataKfipvisel6-testtilet6nek 10120L6.(IV.1) iinkormdnyzarti rendelete
o,A hiizassfgn valamint a bejegyzett 6lettfrsi kapcsolat hivatali helyis6gen kiviili megkiit6s6rdl, l6tesit6sr6lo
annak enged6lyez6s6rdl, illetve a munkaid6n kiviil tiirt6n6 hfzassigkiit6s 6s bejegyzett 6lettr{rsi kapcsolat
l6tesit6ss eset6n tiibbletszolgdltatfs ellent6telez6s6r6lr, - m6dositrisa.
El 6 t erj e s ztri : Ag6cs G6bor polg6rmester

7. Nemzeti Szabadidds - Eg6szs6g Sportpark Program benyfjtrisfnak trirgyaldsa.
El 6 terj e s ztri : Ag6cs G6bor polgdrmester

8. EACEA piiy inat felhasznrilfs 6nak trirgyalf sa.
El 6 t erj e s zt 5 : Ag6cs G6bor polg6rmester

9. Egyebek.
Elfterj eszt6 : Ag6cs G6bor polg6rmester

1. Tilj6koztaths az el6z6 K6pvisel6-testiileti 6ta eltelt Onkorminyzatot 6rint6 esem6nyekr6l..
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgdrmester

Ag6cs G6bor polg6rmester az alitbbiakr6l tdjekoztatjaa k6pvisel6-testtilet tagSait:
A TOP-3.2.1-15 Onkorm6nyzati dpiiletek energetikai korszeniiitdse kifr6sra, a l\{yugat-N6gr6d

T6rsdgfejleszt6 Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, sikeresen bead6sra keriilt az "enerGGetika- Hogy ne siiss<jn
hiab,a a nap Galgagutitn" c. pflyinati anyag. A teljes pSlyazott d,sszeg: 109 382 I29 foint,mely mag6ba foglalja
az Ovoda 6s a Polg6rmesteri hivatal energetika feltrjit6s6t, azaz a fiitds korszeriisft6st, napelem felszerel6s6t,
6pi.ilet szigetel6st, nyil6szir6 cserdket, 6s az 6vodadptilete eset6n az akadillymentesitdst is.

A Generali a Biztons6g6rt Alapitv6ny, a ,,Tegyiik biztonsdgossil az intezmeny udvar6t, jhtsz6terdt!"
temilju, $zimba intezmenyi kiirhsfna a 201610065 iktat6szirmon pilyizatot nffitottunk be trvod6nkkal. A
pLlyazat keret6n beltil a maximiilisan ig6nyelhet6 dsszeget c6loztuk meg, mely <isszegb6l iitdscsillapft6
gumiburkolat telepit6se a c6l, az 6voda csriszd6ja es mdsz6kdja kdr6.A pillyazati felt6teleknek megfelel6
pdlyazatok kdztil kdzjegyzljelenl6tdben sorsol6ssal kertl kiv6lasztdsra 2016. november 15-6n a 100 nyertes
intezmeny, amelyek 150.000 Ft t6mogatdst kapnak.

A Generali a Biztons6g6rt AlapftvSny kdzdss6gi pillyazatu ktiziil az ,,Eg6szs6ges 6letm6dra nevel6s,
betegs6g-megel6z6s, di6k- 6s szabadid6sport" kiir6sra a tavalyi evhez hasonl6an, Eg6szs6gnap esem6nnyel
pillyhztutlk, 380.000 forintra. Az elktivetkez6 hetekben varhat6 az eredmdny. Amennyiben pozitiv elbir6lSsban
r6szesiiliink, az esem6nyt 2016 II. fel6ben kell megval6sitanunk, mely lehet dn6ll6, vagy akhr kis6r6 esem6ny
is.

A polg6r6rs6gge1 egytittmrikcidve id6n is palyazatot adtunk be a Hankook abroncs adom6nyozSsi
Programban. C6lunk a falubusz eset6n atavaly elnyert t61i gumi szett me116 most egy nyfui gamitinabeszendse,
tovhbbh a polg6r6rs6g aut6ja esetdn a n6gy 6vszakos garnitina mell6 egy kifejezetten ny6ri szelt beszerzlse a
c6l.

A Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. a ,,Testv6r-telepiil6si programok 6s egytittmiik<iddsek" pblyazati
program felhiv6sra beadott,TTP-KP-1-2016lI-000222 sz6mi, ,,Galgaguta 6s Grita testv6r-telepiil6si
kapcsolat6nak er6sit6se a helyi hagyomrlnyok kapcs6n" cimu pillyilzatilhoz kapcsol6d6an a thr.nogatSst nyert
500.000 forint m6g nem erkezett meg a banksz6mlintT<ra, azonban az }sszeg 6rkezdse a hetekben aktu6lis.
EmldkezJetdsiil, ebb6l apalyazatb6l tudjuk frnanszirozni a Sziireti felvonulSst.

A Beltigyminisztdrium beltertileti utak fehijithsfuakiirtpillyazatan, a Velencei ritra beadotl:" anyag6tment
a feltilvizsg6latokon, azonbaneredm6ny m6g nincs, a d6nt6sre vdrunk.

A Mrivel6d6si hazra beadott VP-6- 7.4.1.1-16 - Telepiil6sk6pet meghatfroz6 6piiletekkiils6
rekonstrukci6ja, tdbbfunkci6s kdzdss6gi tdr lfitrehozisa" fejleszt6se, energetikai korszelisit6sdre sz6lo
pilydzatt:nk eset6n a feltilvizsgdlati st6tuszban sem tartunk m6g. Vdlemdnyem szerint ennek az orczitgos
ttilig6nyl6s Iehet az oka. Az eredeti kiirds szerint ennek az eredm5nye szeptemberre v6rhat6.
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Az Emberi Er6fonds T6mogat6skezelo,,szovjetuni6ba hurcolt politikai foglyok 6s k6nyszermunkdsok
Eml6k6vo" keret6ben benyrijtott GUL-I5-D-2016-00087 iktat6szdm.6 nyertes p1lydzatdr:g meg6rkezett
banksz6ml6nl<ra az elnyert 200.000 forint elfinanszirozdsittilmogatds. Ahogy korrlbban is jele;ztem a Tisztelt
K6pviselo-testiilet fel6, az elnyert <lsszeg kevesebb, mint 10 szinaleka a pilydzott, t6bb mint 2.000.000
forintnak, 0ner6 hijdn a pilIyazatban foglaltak tdred6k6t tudjuk megval6sitani. lavasl atom, hogy az eml6kmri
l6pcs6j6t burkoljuk be vil6gos, 6getett grfunittaI,6s ha marad m6g a t6mogat6sb6l, amamdv6nydrt6kt6l fiigg6en
a jarda vagy a kerit6s fehijit6s6t vdgezzik el. Az fuaj|nlatok be6rkezds6t kdvet6en tov6bbi egyeztet6st iogok
kezdem6ny ezni a K6pvisel6-testiilettel.

V6get 6rt a Gyermeketkeztetesi Alapitvany - Mindenki eb6del programja, melynek keret6ben minden
galgagutai int6zm6nybe (6voda, iskola) jar6 gyermek hetente t<ibb tart6s dlelmiszert kapott t6rit,6smentesen. A
GYEA fel6 megtdrtent at6mogat6s elsz6mol6sa.

A Foglalkoztatisi F6oszt6ly tfumogattsdval jriliusban k6t diakmunk6s kezdett az <inkormdnyzatwknhl,
Munk6jukkal jelenleg a start mintaprogram mez6gazdas6gi 6g6t segitik. Emellett elk6sziilt a nydri ledll6s alatt
az 6voda konyh6janak festdse, az Svoda 6ptilet6ben a repeddsek javftdsa. Mindemellett halad a fliv6g6s is.
Asztalosunk kesziti a 8 asztalt 6s ahozzdtartoz6 16loctfi, melyet b6rmilyen esem6nyn6l fel tud,unk hasin6lni.
Tov6bb6 a hivatal melldk6piilete mellett -T6th Misa fel6 es5 kerit6s fe16 - zSrhat6 zirtfdsze:r kdsziil, ahol
tcibbek kdzt al6cdk 6s az asztalok t6rol6sa is megoldhat6lesz. A fdszer h6tuls6 feldben egy lev6lasztottkrfiya
kennel kqriil kialakrtdsra, igy az esetlegesen megjelen6 k6bor kuty6kat el tudjuk majd, zarni, amig tov6bbi
int6zked6s nem tcirt6nik. A melldkdptiletet illet6en, az 6piletel6 egy e16tet6 k6szit6se is a tervek kcizt sierepel.
A ravataloz6 el6tt a k6t 6ri6si mrik6 vin6t sajnos mell6zni kellett a tov6bbi hasznftratt6l, mivel a fagy
szettepesztette a l6bait. Helyette frib6l kdsziilt 6ri5s vir6gosl6d6katkeszrtett az asztalosunk, melyet Jele Zsuzsi
n6ni tiirsadalmi munkfijfinakk<isz<inhet6en sikertilt vir6gokkal beiiltetni. Zsuzsindni tov6bbi segfrts6get nyrijtott,
6s a kerit6s mell6 felalartlilseh6l sikeriilt bukszusokat is telepiteni. A hetekben a vaskapu als6 r6sz6n a lemez
cser6je fog kclvetkezni, majd a kapu fest6se. A kfti csapn6l a kcicsdgtart6kat pedig paravhnnal fogiuk eltakarni,
ho gy azok esztdtikusabb megj elen6st bizto sftsanak.

A kdzs6gb6l tdbb megkeres6st kaptam, hogy szivesen jdnn6nek focimi Galgagut6ra. A sporteln<ik
t6mogat6sa mellett fi5na16rtam a felt6teleknek. A csapat indftdsa viszonylag alacsony k<ilts6gek mellett
betudhat6 lenne, azonban a megkeres6seket kdvet6 napokban jdrt le a nevez6si hatdrid|. Az ido szrikdss6ge
mellett tdbb mds negativ tenyezo meriilt fel, mint p6ld6ul az tj mezek, rij kapuh Alff., ii labd1khittnya, az OltOi(5
dllapota ds a focip6ly6nk hepehupdstalala. Ap6lya fehijit6stira azonbanvanpfllyinati lehet6s6g, melyet a 8.
napirendben t6rgyalunk meg.

GutaFeszt 6s Testv6r-telepiil6si talillkoz6rak6sziilve -EACEA forr6sb6l- az 1ltozo fe|ijit6sriba kezdttink.
Ez aIatl kell 6rteni a beltdri nyil6szdr6k cser6j6t, az asztalosunk 5ltal k6szitett rij ablakok bedpit6s6t, legal1bb az
egyik oltdzb helys6gben a wc, zuhanyz6 lefalazhs6t 6s piszodr telepit6s6t, 6s az 6piilet belsej6nek fest6s6t. igy a
GutaFeszt 6s Testvdr-teleptildsi talfikoz6n fell6p6k megfelel6 kdrtilm6nyek k<tzOtt k6sziilhetnek. Az elmrilt
h6tv6g6n Bercel testv6rtelepi.il6s6n, K6poln6sfaluban jirtam, ahol megismerkedtem Homor6dszentmilrton
polg6rmesterdvel Jakab Attil6val, aki a hozzd tartoz6 13 teleptil6sb6l Homor6dkem6nyfalva vagy K6nos
telepiil6se eset6n jelezte testvdr-telepiil6si egyiittmiikrid6s6t. Szeretndm kiemelni, hogy az EACEA p1lyazatban
v6llaltakhoz elengedhetetlen egy ilyen kapcsolat kialakit6sa, igy kisebb deleg6ci6 fe16 sz6beli meghivdsunkat
frtadtam, A program konkretiz6liisa ut6n, form6lis m6don is meghiv6 kiild6se is sztiks6ges.

Ag6cs G6bor polg6rmester felk6ri Dr. Bata Akos jegyzl urat, hogy ismertesJe akisajht;itilsi eljarrisok
eddigi fejlem6nyeit.
Dr. Bata Akos jegyz6 elmondja, hogy az lrintett hrsz.-ri ter0letekkel kapcsolatban Dr. Moln6r Amold tigyv6d rir
jdr eI, melynek keretdben jelenleg a v6teli ajdnlatok szerkeszt6se 6s megktild6se tdrt6nik. Az 6rintetteknek 30
nap 6ll rendelkez6sre a v6laszad6sra.
Ag6cs GSbor polg6rmester ezt kovet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait, tegy6k fel k6rddseiket, javaslataikat 6s
ddntsenek a p 6ly azat f elhasznfl6s6r6 1.

Kdrd6s, hozz6szol6s nem volt.

A k6pvisel6 testiilet 3 igen szavazattal a tfjfikoztatrflst tudomfsul vette.
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2. ComAgro-Sardo Kereskedelmi 6s Mezfigazdasfgi Kft. k6relm6nek tfrgyakisa.
El6terjeszt6: Ag6cs Grflbor polg6rmester

Ag6cs G6bor polg6rmester tf4ekoztatja ak6pvisel6-testtilet tagjait, hogy a ComAgro-Sardo Kereskedelmi 6s
MezlgwtdasSgi Kft. kdrelmet nyrijtott be a k6pvisel6-testiilet fel6, melyb en a szirazs6g miatt avizthroz6b6l k6r
enged6ly locsol6s enged6lyez6s6re, mert kev6s csapad6k esetl az elmrilt id6szakban.
Ag6cs G6bor polg6rmester ezt kcivet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait, tegy6k fel k6rddseiket, iavaslataikat 6s
ddntsenek a k6relemben foglaltakr6l.

K6rd6s, hozzhsz6l6s:

Orgov6ni'i L6szl6 k6pvisel6: Egy hdt pr6baid6t engedelyezzi.ink, v6llalom, hogy minden nap m6rem avizfil1st.
Ebb6l l6tjuk majd, hogy lesz-e khrira a t6nak.

Varga C saba k6pvisel6 : Ha ezt v fulIalla 6n t6mo gatom.

Ag6cs Giibor polgSrmester: T6mogatom 6n is.

T<tbb k6rd6 s, hozzhsz6l6s nem volt.

Ag6cs G4bor polgrirmester k6ri, drintsenek a k6relemben foglaltak enged6lyezds6r6l.

A k6pvisol6 testiilet 3 igen szavazattal az alSbbihatirozatothozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkormfn yzata K6pviseld-testiilet6nek
62 I 20 | 6. (.Y il.| 8 .) hatar ozata

A ComAgro-Sardo Kereskedelmi 6s Mezfigazd.asfgi Kft. Arvizcsrlcs-csiikkentl tdroz6b6l tiirt6n6
locsol6sf nak enged6lyez6s616l.

Galgaguta K<izs6gi 6*orm6nyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megt6rgyalta a ComAgro-Sardo Kereskedelmi 6s Mezlgazdas6gi Kft. Arvizcsrics-csdkkent6 Tdroz6bblt<jrt6n6
locsol6s6nak enged6lyezds6r6l s2616 el6terjeszt6st 6s az alitbbi d<int6st hozta:
Galgaguta Kcizs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testi.ilete t h6t idltartamra. folyamatos dnkormdnyzati feliigyelet
mellett enged6lyezi ComAgro-Sardo Kereskedelmi 6s Mez6gazdas6gi Kft. szhmira az Arvizcsircs-csciktent6
thr oz6b 6l tdrtdn6 1o c s ol6si c6hi felhas znfi6st.

Hatfridd: Azonnal
Felel6s: Ag6cs G6bor polgdrmester

3. R6mai Katolikus Pl6bfnia Bercel - 10 napos kirindulis term6szetbeni tfmogatfsr{nak trirg;ralfsa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgirmester

Napirend keret6n beliil Ag6cs G6bor polg6rmester tfujlkoztatja a kdpvisel6 testiilet tagtrut,hogy wt ,,Egyhizi
6pi.iletek6rt, egyhazkdzs6g nevel6si-szoci6lis c6ljai&t" Alapitvany t6mogat6si k{relmet nyrijtott be a szokSsos,
minden 6vten megrendez6sre kertil6 ,,10 napos" kirandul6s kapcsdn, mert galgagutai szem6lyek is r6szt
vesznek. Ag6cs G6bor polgdrmester ismerteti a k6relemben foglaltakat.
Ag6cs Gdbor polg6rmester k6ri a k6pvisel6.testtiletet, hogy a fentiekkel kapcsolatban tegydk fel k6rd6seiket,
j avaslataikat, dcintsenek a t6mogat6si k6relem iigydben.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

Ae6cs G6bor polg6rmester: Javaslom t6mogassuk,itgy, mint tavaly, 6lelmiszer-a\apanyagok felajanlfsilval.
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Tdbb k6rd6s,hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, dOntsenek a k6relemben foglaltakr6l.

A k6pvisel6 testiilet 3 igen szavazattar az alfbbihatfurozatothozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkormfn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
63 I 20 | 6 . (Y il. I 8 .) hat6r ozata

Az ,,Egyhitzi 6piiletek6rto egyhhzkiizs6g nevel6si-szociilis c6ljai6rto' Alapitvdny tfmogatfsir6l.

Galgaguta Kdzs6gi lnkorm|nyzat K6pvisel6-testtilete Ag6cs Gdbor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megt6rgyplta az ,,Egyhini 6pi.iletek6rt, egyhtnkcizs6g nevel6si-szoci6lis cllJarert" Alapitvany t6mogat6si
kdrelm6t es az alihbi ddnt6st hozta.
A k6pvisel6-testiilet a kdrelemben megielcilt alapitvdtyi 10 napos kir6ndul6st termdszetben t1mogatja az
dnkormtlnyzatilltarmegtermeltz6lds6gekbiztositfusaformrij6ban.
Megbizza a polg6rmesterl, hogy m6rje fel a t6bor ig6nyeit, a sziiks6ges mennyis6get 6s biztositsa az
6nkorm6nyz at altal adni k6pes mennyis6get.

Hatf ridd : Azonnal, ill. 2016.07 .29.
Felel6s: Agtfcs G6bor polgdrmester

4. A telepiil6si szilird hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgfltatfsr6l6s a kiizszolgfltatis
igpnybev6tel6nek szabdlyairtfl sz6l6 iinkormdnyzatirend,elet m6dositisa.
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos jegyzl

Dr. Bata Akos jegyz 6 tqdkoztatja a k6pvisel6-testiilet tagSait,hogy a hullad6ksz illlitdsikozszolgilltatfus villtozdsa
miatt - 60literes ed6ny be6pit6se, teriileti hat6rok pontosit6sa - m6dosftani sziiks6ges a hatdlyos 6nkorm6nyzati
rendeletet 6s a kapcsol6d6 kdzszolghltatdsi szerz6d6st. A tervezetek elk6sztiltek, melyek v6ltoz,6sait Dr. Bata
Akos jegyz6 ismerteti, majd javasolja annak elfogadds6t.

Kdrd6s, hozzSszolils nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester kdri, ddntsenek a rendeletm6dosft6s elfogad6sdr6l.

A kdpvisel6 testiilet 3 igen szavazattal az alilbbirendeletet alkotta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
t3 I 20L6.NII. 1 9.) szf mli iinkormdnyzati rendelete

a telepiil6si szikird hullad6kkal kapcsolatos helyi kiizszolgdltatf sr6l.
(a rendelet teljes szdvege a jkv. mell6klete)

A k6pvisel6 testtilet 3 igen szavazattal az alabbihatinozatothozta:

Galgaguta K0zs6g OnkormfnyzataK6pvisel6-testiilet6nek
6 4 I 20 | 6. (Y II. I 8 .\ hat6r ozata

A telepiil6si szildrd hullad6kkal kapcsolatos kiizszolgiltatdsi szerz6d6s elfogadfsfn6l.

Galgagut4 Kdzs6gi Onkormrlnyzat K6pvisel6-testiilete Dr. Bata Akos jegyz6 el6terjesztdsdben rnegtingyalta a
telepiil6si szilard hulladdkkal kapcsolatos kcizszolgdltatilsi szeru6dds m6dosit6sar6l s2616 el6teqjeszt6st 6s az
alehbi ddnt6st hozta:
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Galgaguta K<izs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testi.ilete a telepiil6si szil6rd hullad6kkal kapcsolatos
kozszolgitltathsi szeru6d6s terveze,tet villtoztatds n6lkiil elfogadja. Felhatalmazza a polghrmestert,
hogy a szenldest fuja al| 6s kiildje meg a szolgiltat6 rdszdre.

Hatdrid6: Azonnal
Felel6s: Ag6cs Gdbor polgrirmester

5. Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilet6nekl0t20l6. (IV.l) iinkormfn yzatirendelet
,A hizassig, valamint abejegyzett 6lettrirsi kapcsolat hivatali helyis6gen kiviili megkiit6s6r6l,
l6tesit6sr6l, annak enged6lyez6s6r6l, illetve a munkaid6n kiviil tiirt6n6 hfzassfgkiit6s 6s bejegyzett
6lgttfrsi kapcsolat l6tesft6se eset6n tiibbletszolgiltatfs ellentdtele zfisfirfil" - m6dosftfsa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polgfrmester

Ag6cs Giibor polgdrmester tfijekoztatja a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy tribben 6rdekl6dtek hivatal ftban a
h6zass6gktitdssel kapcsolatban 6s a felt6telek ismertet6s6t kdvet6en 1f1lz6nak taftottfl< az e;rvenyben 16v6
rendeletben foglalt dijmegdllapft6sokat. Ag6cs Gribor polg6rmester javasolja a k6pvisel6-testiilet tagjainak,
hogy a gdlgagutai allandS lakcfmmel rendelkez6k r6szdre kedvezm6nyes dijszabds kertiljcin megallapitdsia.
Ag6cs Gfbor polgarmester ezt kdvet6en kdri a k6pvisel6-testiilet tagSut, tegydk fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
ddntseneli j avaslat6nak elfogad6s6r6l.

K6rd6s, hozzSsz6I6s:

Orsovdnvi Ltszl6 k6pvisel6: Az tinkormdnyzat ebb6l bevdtelre tesz szert, azert alkottuk, most peclig

-------i-
mentessdget adunk?

Ag6cs G6bor polg6rmester: A gutaiaknak adjunk.

Dr. Bata Akos jeeyz6: A rendelet hivatali munkaid6n kfvtil 6s hivatali helyis6gen kivtili esetekre vonatkozik.

Varga Csaba k6pvise16: Ha megv6ltoztatjuk 6s mentess6get adunk akkor felesleges a rendelet.

Ag6cs G6bor polg6rmester: Ha a hdzasuland6 felek egyike gutai akkor azlegyena kedvezmdny, hogy csak az
anyakclnyw ezet6t kellj en kifizetni.

Tdbb k6rd6 s, hozzdsz6liis nem volt.

Ag6cs Gdbor polg6rmester k6ri, dtintsenek a rendeletm6dositds elfogad6s6r6l.

A kdpvisel6 testrilet 3 igen szavazattal az ardbbi rendeletet alkotta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormfnyzat k6pvisel6-testiilet6nek
1412016. (V[.19.) iinkormdnyzati rendelete

A hfzasqfg, valamint a bejegyzett 6lett6rsi kapcsolat hivatali helyis6gen kiviili megkiit6s6r6l, l6tesft6sr6l,
annak enged6lyez6s6rdl, illetve a munkaiddn kiviil tdrt6n6 hfzassdgkiit6s 6s bejegyzett 6lett6rsi kapcsolat

l6tbsit6se eset6n tiibbletszolgfltatris ellent6telez6s6rdl.
(a rendelet teljes szrivege a jkv. mell6klete)

6. Nemzeti Szabadidds - Eg6szs6g Sportpark Program benyrrijtdsrinak tfrgyalisa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polgfrmester

Ag6cs G5bor polg6rmester thjekoztatja a k6pvisel6-testiilet tagSut, hogy a Nemzeti Szabadid6s - Eg6szs6g
Sportpark Program benyfjt6s6ra nyilt lehet6sdg, mely 100%-os intenzit6sri 6s a benyrijt6sra20l6. augusztus 15.
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napjlig van lehet6s6g. Ag6cs G6bor polg6rmester ezt k<ivet6en ismerteti a program r6szletes fblt6teleit, majd
j avasolj a a D tfpusri v(ltozat benyrijt6s6t.
Ag6cs Giibor polg6rmester ezt k0vet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagSait, tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
d<intsenek a kdrelem benyrijt6s6r6t.

K6rd6s, hozzdsz6lSs:

Ag6.cs G6bor oolg6rmester: A D tipushoz 150m2 tertilet sziiks6ges, mely rendelkezdsre all afocipflya mellett. A
fut6k6rhdz 0ner6 sztiks6ges, ami a kiir6sban megadott becsiilt bekeriil6si kcilts6g aIapjdn3,S miliiO foint, ez6rt
csak a pafkra javaslom a k6relem benyrijt6s6t.

Varga Csaba k6ovisel6: Ez egy i6 program, t6mogatom a benyfjt6st, a fut6krir anrtyfuanem fontos , p1lyinzunk
----.--=----csak a parkra.

Ag6cs Gdbor poledrmester: Elfogadom, legyen a k6relem beadva csak a parkra.

-

Tribb k6rd6 s, hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs G4bor polg6rmester k6ri, d<intsenek a k6relem benyrijt6sar6l.

A k6pvisel6 testiilet 3 igen szavazattal az alabbihatirozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
65 / 20 | 6. (Y [. | 8.) hatSr ozata

Az Nemzeti Szabadidds - Eg6szs6g Sportpark Program k6relm6nek benyrijt6sr{r61.

Galgaguta Kdzs6gi lnkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete Ag6cs GSbor polg6rmester el6tedeszt6s6ben
megtdtgyalta a Nemzeti Szabadid6s Eg6szsdg Sportpark Program k6relmdnek benyrijt6sar6l s2616
el6terjeszt6st 6s az al6bbi dcintdst hozta:
Galgaguta Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete felhatalmazza a polg6rmestert a Nemzeti Szabadid6s -
Eg6szs6g Sportpark Program k6relm6nek benyrijt6srira, azol beliil a D tipusri 150m2 alapteriiletii sportpark
Ietrehozhsfua.

Hatdridd: Kiirfs szerint
X'elel6s: Ag6cs G6bor polgfrmester

7 . EACEA p6ly 6nat felhasznfldsf nak t6rgyal6sa.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgfrmester

Ag6cs Gfbor polg6rmester thjekoztatja a k6pvisel6-testiilet tagSait a kor6bban targyalt EACEA pdlyazat
megval6sit6sa kapcsdn el6rt eredm6nyekrdl 6s a felmeri.ilt probl6m6kr6l, ismerteti a programtervezetet 6s
bemutatja arcndezvdny log6j6t, arculati elemeit, majd ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet taglait, tegy6k fel
kdrd6seiket, javaslataikat 6s d<intsenek az EACEA pillyazatfelhasznillSsar6l.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

Varga Csaba k6pvisel6: A vend6gek e1sz6116sol6sa tribb helyen tdrt6nhet, R6zsakert fogad6 Becelen,
Romhrlnyb an a F 6radt Vrlndor 6tteremben.

Orgovdnyi L6sz16 k6pvisel6: Javaslom megkeresni a b6nki Tengerszem Fogad6 tulajdonos6t is, ott is van
sz6ll6slehet6s6g 6s nincs messze sem.
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AgOcs CAUor pokarmesu: Javaslom p6nteken este is legyen zen6s fel16p6 a vacsora k<izben. Esetlegesen
kirtlndulni is vihetn6nk a vend6geket p6ld6ul Holl6k6re.

Oreov6nvi Lhszl6 kipyi$lq: Javaslom Gy6m6nt Valentint is meghivni, szinvonalas mrisort ad e16. Meg lehetne------.-----
hivni a bplassagyarmati hast6nc csoportot is.

Ag6cs Gdbor polg6rmester: Javaslom, hogy jegyrendszer legyen ism6t a lakoss6gnak,lifiogat6knak, es az e,tel
borjrib6l ft6sziiljdn.

Ag6cs Gdbor polgrlrmester: A gyermekeknek ism6telten lesz ugr6l6 v6r 6s trambulin.

Tdbb k6rd6s,hozzdsz6l6s nem volt.

A 96 c s Gdbor p ol g6rme ster k6ri, ddnts enek EACEA p6ly azat felhasznflfus 616 1.

A k6pvisgl6 testiilet 3 igen szavazattal az arilbbihatirozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g OnkorminyzataK6pvisel6-testiilet6nek
66 I 20 | 6. (.Y lL l 8 .\ hatdrozata

Az EACEA p 6ly inat felhasznf l6s f 16l.

Galgaguta Kdzs6gi 0nkormanyzat K6pvisel6-testtilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megliltgyvltaazBACEApdlydzatfelhasznillils6r6l s2616 el6terjeszt6st 6s az alilbbiddnt6st hozta:
Galgaguta K<izs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete a, itabbi programtew vinlatot fogadlja el EACEA
pSlydzatf elhaszn6l6srir6l:

A k6pvisol6-testiilet azEACEApdlyazattrlmogatfsi risszeg6t az alilbbibont6sban tervezifelhaszn6lni:

P6ntek:
1 4 : 0 0 6rkez6s, sz6lI6s elfo glal 6s (Mriv. hriz)
16:00 - 19:30 Hivatalos program (Miiv.hdz)

Szombati
1 3 :00 Okumenikus Istentisztelet
14:00 Fesztiv6l megnyit6ja, iinnepi besz6det mond
Ag6cs G6bor polg6rmester,
Balla Mih6ly orszfggyiil6si k6pvisel6
Grita polg6rmestere
Flahtince polg6rmestere
erd6lyi polg6rmester
14:30 Galgagutai Man6vSr 6voda, Iskola miisora
1 4:45 Testvdrtelepiildsi egyiittmiik odes alifufusa Erd6llyel
Moger6sitds a miik<idkkel
I 5 : 00 Hagyomany6rz6 csoportok
l6:30 Gy6m6nt Valentin
l7i:30 Jeszenszky Balett (Pest Megye Mrivdszeti-dijas t6rsulata)
Czerovszki Nrlndor - marimba
lB:00 K<ik6ny Attila
19:00 Dance fitness bemutat6
20:00 Szab6 Addm
2l : | 5 : Y izj 6t6k (Trizshow)



2I:30 3+2
23:00 UtcabSl Szigeti Gabival

Vasfrnab:
kqizos reggeli
Okumeniku s az ev angllikus templomban

Hatdrid6: P {.J,y 6zati kiiris szerint
Felel6s: Ag6cs Gr{bor polgdrmester

8. Egyebek.

^. TOP-1.1.3-15 k6dszrimf, Helyi gazdasigfejleszt6s cimii pilyfzat benyfjtfsa.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgfrmester

Ag6cs G5.bor polg6rmester thjekoztatja a k6pvisel6-testiilet tagtrait, hogy megjelent a TOP-I.1.3-15 k6djehi,
Helyi gazdasdgfejleszt6s cimti p\lyinat, melynek keretdben lehet6s6g nyilik piackialakit1sfua 25Yo one6
villalilsamellett. Ag6cs G6bor polg6rmester ismerteti aphlyazati kiir6st, majd javasolja a pfllyazatbenyrijt6s6t.
Ag6cs Gfbor polgdrmester ezt kdvet6en k6ri a kdpvisel6-testiilet tagSait, tegy6k fel kfrddseiket, javaslataikat 6s
ddntsenelk a p6ly azat b enffi t6s 6161.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

Orgovdnyi L6sz16 k6pvisel6: Adjuk be.

Ag6cs G6bor polg6rmester: Ezt a p6ly6zatot meg 25Yo-os <iner6 mellett 6rdemes beadni.

T<tbb k6rdd s, hozzSsz6l6s nem volt.

Ag6cs G4tor polg6rmester k6ri, ddntsenek a pdly dzat benyrijt6s6r6l.

A k6pvisel6 testiilet 3 igen szavazatral az alilbbihatdrozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormfny zata Kfipvisel6-testiilet6nek
67 I 201 6. (YIJ.18.\ hatarozata

A TOP-I. 1.3-15 pdlyfzat benyfjtf sfr6t.

Galgagula Kdzs6gi Onkormtlnyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megtdrgyplta a TOP-1.1.3-15 kbdszfumu, Helyi gazdasdgfqleszt6s cimii phlyinat kereteben piackialakit6s
benyirjt6s6r6l sz6l6 el6terjeszt6st 6s az al6bbi dd,nt6st hona:
Galgagut4 Ktlzsdg Onkormrlnyzat K6pvisel6-testtilete felhatalmazza a polgdrmestert, hogy a TOP-1.1.3-15
k6dsz6rnii, Helyi gazdasfugfejleszt6s cfmen pillydzatotnyrijtson be helyi piackialakit6sra. A p1lydzatt6mogatdsa
7So/o-os, a25Yo-os 6nkdlts6get, a k6pvisel6-testtilet a2016.6vi k6lts6gvet6se terh6re villlaIja.

Hatf rid6 : P 6ly hzatikiirds szerint
Felel6s: Ag6cs G6bor polgr{rmester
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b. Csatlakozds ,oPal6c Falvak 6s V6rosok Sziivets6ge" telepiil6sekhez.
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgrirmester

Ag6cs G6bor polg6rmester tdjekoztatja a kdpvisel6-testtilet tagSat, hogy kor6bban r6szt vett a Polg6rok
Balassaglzarmatdrt 6s a Pal6cs6g6rt Alapitvany 6Ital szervezell rendezv6nyen, ahol felk6r6st kapott, nogy
Galgaguta telepiil6s is csatlakozzon a,,Pal6c Falvak 6s V6rosok Szdvets6ge" teleptil6sekhez. A csatlakozhs 6s a
tags6g 6nk6ntes 6s dijmentes, ez6rtAg6cs G6bor polg6rmester javasolja a csatlakoz6s.
Ag6cs Gribor polg6rmester ezt k6vet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagSat, tegydk fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
ddntsenek a csatlakoz6sr6 l.

K6rd6s, Iiozz6sz6l6s:

Orgov6nji L5sz16 k6pvisel6 : Csatlakozzunk.

Tribb kdr{6 s, hozzhsz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, ddntsenek a csallakoz6sr6l.

A kdpvisel6 testiilet 3 igen szavazattal az alilbbihatdrozatothozta:

Galgaguta Kiizsdg Onkormfn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
68 / 20 | 6. (.Y I.l 8 .\ hatSr ozata

A ooPal6c Falvak 6s Vfrosok Sziivets6ge" telepiil6sekhez t6rt6n6 csatlakozfsr6l.

Galgaguta Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polg6rmester el6terjeszt6s6ben
megtrirgyalta a ,,Pa15c Falvak 6s V6rosok Sz0vetsdge" teleptil6sekhez tdrt6n6 csatlakozdsr6l sz6l6 el6terjeszt{st
6s az alflbbi ddnt6st hozta:
Galgaguta Kdzs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilete csatlakozni kiv6n a " Pal6c Falvak 6s V6rosok Szrjvets6ge
" teleptildBekhez, felhatalmazzaa polgdrmestert a csatlakozSsinyilatkozat al6irds6ra.

Hatdridd: Azonnal
X'elel6s: Ag6cs Gibor polgrirmester

c. Radics Nikoletta trimogatisa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polg6rmester

Ag6cs G6bor polg6rmester tfujekoztatla a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy a korSbban targyalt 10 napos
kirrindul6st szewezlk k6relmiikben Radics Nikoletta 2686 Galgaguta, B6ke rit 241a. szdm allatti h6tr6nyos
helyzeti tanul6 tilboroztatds6nak tdmogatdsdt is k6rt6k. Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja a tanul6 rlszdre
t6mo gat6s me gSllapitilsht.
Ag6cs G{bor polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagSait, tegy6k fel k6rd6seiket, javaslataikat 6s
dcintsenek a t6mo gatds meg6llap itilsdr 51.

K6rd6s, hozzdsz6l6s:

orgov6nVi L6sz16 k6pvise16: Javaslom 10.000 Ft-tal t6mogassuk a tanul6t.

Ag6cs G6bor pol gtirmester: T6mo gatom.

Tobb k6rd6s,hozz6sz6l5s nem volt.

A 96 c s G6bor po I g 6rme ster k6ri, ddntsenek a tirmo gatds me g6l1ap ithsdr 61.
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A k6pvise16 testtilet 3 igen szavazattal az alilbbihatitrozatothozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormfnyzata l(6pvisel6-testiilet6nek
69 I 20 | 6. (Y L l 8.\ hatfirozata

Radics Nikoletta galgagutai lakos tdborozisi timogatis iigye.

Galgagutp Ktizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete meglfurgyalta Radics Nikoletta lsz:dll: Budapest,
2005.07'.27. an: Balog Edina/ 2686 Galgaguta, B6ke ut24la. sz6.malattilakos t6borozfusititmogatfs iigy6t.
Galgagutfl Kdzs6gi dnkormdnyzat K6pvisel6-testiilete Radics Nikoletta lszul: Budapest, 200i.07.27. an: Balog
Edina/ 2686 Galgaguta, Bdke tfi 241a. szirm alatti lakos rdszdre egyszeri 10.000 Ft thborozSsi t6mogat6 st al1apit
meg.
A K6pvigel6-testtilet feLhatalmazza Polginmestert, hogy a hozott d<int6sr6l t6j6koztassa a k6relmezbt 6s
gondoskodjon a t6mogat6s tdrv6nyes kdpvisel6 fel6 tdrt6n6 kifizet6s6r6l.

Hataridl: Azonnal.
Felel6s: Ag6cs G6bor polgiirmester

d. VP 6.7.2.1 piiyinati tijfikoztat6.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgirmester

Ag6cs Gdbor polg6rmester tfij5koztatja a kdpvisel6-testiilet tagSait, hogy Berkeny6n volt egy tuj6koaat6, ahol
felhivt6k a figyelmet a VP 6.7.2.1 pSlyinatra, mely m6g ugyan kidolgoz6s alatt 6ll, de a k6t c6lteriilet
ismertetdsekor felhivt6k a figyelmet ana,hogy az els6 keret6ben lehet6sdglesz dnkorm6nyzati ktilteriileti utak
rendbet61p16re, mely tdrtdnhet szilard, vagy murv6s kivitelben, hozzhvet6leg 10 milli6 forint 6rt6kben. A
paly azat y arhatl an 8 5 % - o s t6mo gat6s i intenzit6sri lesz.

A k6pvisel6 testiilet 3 igen szavazattal a thjfikoztatdst tudomdsul vette.

Ag6cs Gdbor polg6rmester megktiszOnte a k6pviselo-testiileti tagok megjelen6s6t 6s a nyilvrinos iil6st
berekesztette. A nyilv6nos testtileti iildst bezrir6sSnak id6pontja: 14 6ra 15 perc.

Kmft

qc ]ni. sla Atcoi--
Jegyz6

4Z
Varga Csaba

Je gyz6k<inyvhitele sit6


