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KEPVTsELOTESTU[,nr

GALGAGUTA
512017. szdmf

JEGYZ6KONIYV

Kdsztilt : 20 17 . mir cius 1 6-6n megtartott k6pvisel6-testtileti til6sr6l.

Jelen vannak: Ag6cs G6bor polg6rmester, Orgov6nyiLhszl<\,Varga Csaba, Dr. Antalics Zsolt
k6pvisel6k.

Bejelent6ssel t6vol maradt: Nagy Jen6 k6pvisel6

Tan6cskozisi joggal megjelent: Dr. Bata Akos jegyz6.

Jeg.vz6kdnywezet6: Oravecz Istvrin

Ag6cs G6bor polg6rmester tidvtizli a megjelenteket, me5g6llapitja, hogy a K6pvisel6-testtilet iildse
hatinozatkepes, mert 5 f6 k6pvisel6b6l4 f6 megjelent, igy aziil6st megnyitja..

Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja, hogy azi.il6sr6l k6sziiltt jegyz6k6nyv hitelesitdinek a k6pvisel6-
testiilet v6lassza meg Orgov6nyiLhszl6 6s Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6ket.

A k6pvisel6 testi.ilet 4 igen szavazallala jegyz6k0nyv hitelresit6inek Orgovfny iLiszl66s Dr. Antalics
Zsolt k6pvisel6ket elfogadta.

Javaslat6ra a K6pvisel6-testtilet 4 igen szavazattal az alilbbi napirend tingyalfusht fogadta el:

NAPIREND:

1. Egyedi hat6s6gi iigyek. (zrirt iil6s)
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgfrmester

2.Tdjlkoztaths azel6zo K6pvisel6-testiileti 6ta eltelt Onkorm6nyzatotErintl esem6nyekr6l.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polg6rmester

3. Trirsul6sok k6lts6gvet6seinek thrgralilsa.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgSrmester

4. Fogorvosi iigyelethez val6 csatlakozils szhnddk,nyilatkozat6nak tfurgyalilsa.
El6terjesao: dr. Bata Akos jegyz6

5. Berceli Kdzcis Onkorm6nyzati Hivatal kdlts6gvet6s6nek tdrgyal5sa.
El6terjesd6: dr. Bata Akos jegyz6

6. Szoci6lis rendelet feliilvizsg6lata 6s m6dosit6sa.
El6terjeszt6: Ag6cs GSbor polg6rmester

7. Az 5tkezesi ell6t6st biztosito intdzmdnyekben fizetendo t6rft6si dijakr6l sz6l6 helyi rendelet
feltilvizsg6lata.
El6terjesz6: Ag6cs G6bor polgr[rmester
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8' Galgaguta K<izs6g 0nkorm6nyzathnak20tT.6vikdlts6gvet6sr6l sz6l6 ren{elet II. fordul6s
thrgyal6sa.
El6terjesZ6: Ag6cs G6bor polg6rmester

9. Z6ldhulladdk gytijt6pont kijeloldse.
El6terjesa6: Ag6cs G6bor polgSrmester

10. T6j6koztatin azeg6szs6giigyi alapell6t6si kdrzetek megdLllapit6s6r6l sz6ld' rendelet j6vhhagyhsfur6l.
El6terjeszt6: dr. Bata Akos jegyz6

1 1. Egyebek.
El6terjesa6: Ag6cs G6bor polgSrmester

2. Tfiifikoztatfs az el6z6 K6pvisel6-testiileti 6ta eltelt 6nkormhnyzntot 6rint6
esem6nyekr6l.
El6terjeszt6: Ag6cs Gribor polgirmester

Ag6cs G6bor polgdrmester azalftbbiakr6l tij6ko*at1a a k6pvisel6-testiilet tagjait:

- A Balassagyarmati Tdrvdnysz6k20l7. februrlr 28-inbqegyezte a Galgagut6drt Alapitvrinyt.
- A Balassagyarmati T<irv6nysz6k 2017. februrir 22.-en bejegyezte a Galgagutai Horghsz
Egyestiletet.
- A ,,Hum6n szolgilltat6sok fejleszt6se t6rs6gi szeml6letben - kedvezmenyezett t6rsdgek
EFOP-I .5.3-16" cimmel meghirdetett phtyinatra Bujak K.cizs6g Onkorm6nyzat
gesztors6g6val, Becske, Sz6csdnke, N6gr6dkcivesd, Jobb6gyi, BerceJ[, Palot6s 6s kozsdgtink
konzorcium6val elkezdbddtt az,,Osszefog6s a helyben marad6k6rt, az eglszs6gesebb jriv66rt'
p6ly azati anyag o s sze6llit6s a.

- A Foglalkoztat6si F6oszt6ly k0zremrikod6s6vel, Tr:xtilterm6k-<issz:e6llit6 tanfolyam indul
2017. miircius 2l-6n kdzs6gtinkben. A tanfolyamon 111 f6 veszr6szt, melyb6l 8 fo gutai, I f6
magyarn6ndori, 4 f6 berceli regisztr6lt 5116skeres6, alacsony iskolai vdgzetts6ggel. A240 6rds
k6pz6s sor6n OKJ v6gzetts6get szereznek a tanul6k. A Start mintaprogram, Helyi
sajitossdgokra dpiiki pil16r6n, a Varroda megnevezdsri programelembr:n, a kdpzdsen rdszt vett
regiszJrr{lt SllSskeresoket javaslom bevonni, teh6t ezen mintaprogram sikeress6gdnek egyik
kulcsa, hogy ez a tanfolyam sikeresen menjen vdgbe.
- 2017. m6rcius 1-t6l elindult a Hossztft6v0 kcizfogJtalkoztatilsi program 3 f6vel, 100%-os
b6rt6mo gat6ssal 6s tov5bbi | |Vo kozv etlen kriltsdgt6mo gat6s sal.
- 2017 . februar 15-161, a Foglalkoztathsi F6oszt61yn61 igdnyelt t6mogat6s keret6n belnl, 9239
FEOR sz6mmal ilj munkav6llal6t alkalmazunk T'ak6cs Ldszl6ne nyugdijba vonul6s6t
k<ivet6en. Az t1j munkaer6re 8 h6napon kereszttil 7|Yo-os b6rt6mogat6st kap az

dnkorm6nyzat.
- 2017. m6rcius 20-an indulna a Start mintaprogram Beltertileti ritkarbantart6s
krizmunkaprogram 8 f6vel, melyb6l 5 fo a Textilterrn6k-rissze6llit6 tanfolyamon vesz r6szt.
Mivel a program t<jbb, mint fel6t k6pz6sen tciltik, ligy kezdemlnyeztem a Foglalkoztatisi
F6oszt6lyn6l a programt6l e16ll6st, 6s helyette Hosszfil6vri kdzfoglalkoztatdsi program keretdn
beliil eldrni azokat a c6lokat, mint a Belteruleti ritkarbantart6s programban terveztiink.
- Dr. Bata Akos jegyzT tdjdkoztatja a k6pvisel6-testiilet tagjait a Telepiildskdpi rendelet 6s

Telepiil6sk6pi Arculati K6zikdnyv elk6szitds6nek sziiks6gess6g6r6l, valamint elkdszit6s6nek
k61ts6geir61, 611ami t6mogat6srir6l.

Ag6cs G6bor polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy az

elhangzottakkal kapcsolatban tegy6k fel k6rd6seiket, j avasl ataikat.



K6rdds, hozz6sz6l6s:

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: Javaslom felvenni a kapcsolatot valamely szakirrinyf
egyetemmel, melynek hallgat6i el tudn6k kdsziteni szilmunkra nemcsak a fent emlitett
Telepiil6skdpi rendeletet 6s Teleptildsk6pi Arculati K6zikdnyvet, de a helyi 6pit6si
szabillyzatot is, tored6k risszegdrt, mint egy v6llalkoz6sr.

Ag6cs G6bor polgdrmester: Mutattak sz6munkra mint6t, melynek k6,nyv form6ja volt 6s
minden szabillyozva volt benne alakilag 6s formailag a tekintetben,, hogy hogyan dpiilhet,
hogyan rijithat6 fel egy hiz.

Orgovrinyi L6szl6 kdpvisel6: Ha a javaslatom nem jiirlhat6, majd keresiink m6s megold6st, de
irjunk egy megkeres6 levelet dpitdszeti kar(ok) .fe16, melyben jelezzi,tk ilyen ir6ny6
sz6nddkunkat.

TObb k6rd6 s, hozzitszol6s nem volt.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal a tfljfikoztatrist tudomfsul vrette.

3. TfrsuLlsok kiilts6gvet6seinek t6rgyal6sa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gfbor polgfrmester

Ag6cs G6bor polgiirmester ismerteti a kdpvisel6-testiilet tagjaival az onkorminyzat iltal
tarsulrlsban mrikddtetett intdzm6nyek 2017. 6vi krllts6gvetdsdt, rrrajd k6ri, hogy azokat
egyenk6nt megt6rgyalva fogadj a el.
Ag6cs Gribor polgrirmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet tagSait, tegy6k fel
kdrd6seiket, j avaslataikat.

K6rdds, hozzfsz6l6s:

Orgov6nyi L6szl6 k6pvisel6: A fogorvos eset6ben nem szabhat6 mr:g szolgftltathsi bev6tel,
mert 0 Ft nem re6lis?

Dr. Bata Akos jegyz6: Amennyiben folyik be 6v krjzben bevdtel rn6dosul a kciltsdgvetds,
illetve jeleni lehet a t6rsul6s elndke fe16, hogy legyen erlvilrt bev6tel mr:ghatarozva.

Tobb k6rd6s,hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri a k6pvisel6-testtilet tagjait, ddntsenek a tarsul6sok 2AI7. €vi
k<ilts6gvet6s6nek elfogaddsar6l.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal az alilbbihatirazatothozta:

,,Bels6-Cserhit" Gyermekjt6l6ti 6s Csalidsegit6 Szolgdlat ktilts6gvet6se:
2 4 | 20 17 .(I I. 1 6.) k6pvis el6 -testiileti hathr ozafi

Galgaguta Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete megtilrgyalta a ,,Bels6-Cserh6t"
Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegit6 Szolg6lat 2017 .6vi kcilts6gvet6s6t, es az alihbi dcint6st hozza:
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A k6pvisel6-testtilet a Szolg6lat II. fordul6ra beterjesztett kcilts6gvet6si javaslat6val
vilItozatlan form6ban egyet6rt 6s elfogadja. (A rdszletes krilts6gvetds a jkv. mell6klete.)
Felk6ri a polg6rmestert 6s a jegyzot, hogy a d<intdssel jrir6 int6zked6selket tegy6k meg.

Hatirid6: 6rtelemszeriien, ill.: 2017. mfrcius 16.
X'elel6s: Ag6cs Gfbor polgirmester 6s Dr. Bata Akos jegyzl

A k6pvisel6 testtilet 4 igen szavazattal azalilbbihatirozatothozta:

A N6grfdkiivesdi Int6zm6nyirfnyit6'T6rsukis kiilts(igvet6se:
25 12017 .(ilI. 16.) k6pvisel6-testiileti hatirozat

Galgaguta Kcizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete megtfugyalta a N6gr6dk<ivesdi
Int6zm6nyir6nyit6 T6rsuliis 2017.6vi k<llts6gvet6sdt, e:s az al(hbi ddntrSst hozza:
A k6pvisel6-testiilet a Trirsuliis II. fordul6ra beterjesztett k<ilts6gvettlsi javaslat6val nem 6rt
egyet 6s nem fogadja el. (A r6szletes kdltsdgvetds a jkv. mell6klete.)
Felkdri a polg6rmestert 6s a jegyzot, hogy a drint6sr6l trijdkoztassa a lfrirsul6s elndk6t 6s k6ri,
hogy dolgozzirk 6t a k6lts6gvetdst.

Hatf rid6 : 6rtelemszeriien, il|.z 2017 . mrircius 1 6.
Felel6s: Ag6cs Gfbor polgirmester 6s Dr. Bata Akc,s jegyzf

A k6pvisel6 testtilet 4 igen szavazattal az alabbihatinozatothozta.

Orvosi Ugyeleti Tfrsulis kdlts6gvet6se:
26 12017 .(ilI. 1 6.) k6pvisel6-testiileti hatfrozat

Galgaguta K<izs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiLete meglargyalta a Orvosi Ugyeleti
Tarsul6s 2017 .6vi kcilts6gvet6s6t, 6s az alilbbi d0nt6st hozza;
A k6pvisel6-testiilet a Trlrsul6s II. fordul6ra beterjesztett k6ltsdgvet6si javaslatdvalvilltozatlarr
form6ban egyetdrt 6s elfogadja.(A r6szletes kdlts6gvetds a jkv. me116k1lete.)

Felk6ri a polgtirmestert 6s a jegyzot, hogy a dont6ssel jar6 intlzkeddseket tegy6k meg.

Hatririd6: 6rtelemszeriien, ill.: 2017. m6rcius 16.
Felel6s: Ag6cs Grlbor polgrirmester 6s Dr. Bata Akos jegyzl

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal azalilbbihatttrozatothorta.

Fogiszati Alapellftdsi Tfrsulis k0lts6gvet6sr::
27 12017 .(II.16.) k6pvisel6-testiileti hathrozat

Galgaguta K0zs6gi Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete megtrirgyalta aFoghszati Alapell6tdsi
T6rsul6s 2017.6vi k6lts6gvet6s6t, 6s az alilbbi dontdst hozza
A k6pvisel6-testiilet a TarsulSs II. fordul6ra beterjesztett k6lts6gvet6si. javaslathval vhkozatlan
form5ban egyet6rt 6s elfogadja. (A r6szletes kolts6gvert6s a jkv. mell6l,Jete.)
Felk6ri a polgrirmestert 6s a jegyzot, hogy a ddnt6ssel 1i6r6 intdzked6se'ket tegydk meg.

Hatfrid6: 6rtelemszeriien, ill.: 2017. mdrcius 16.
Felel6s: Ag6cs Gr[bor polgdrmester 6s Dr. Bata Akos jegyz|
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4. Fogorvosi iig;relethez val6 csatlakozds szinddknyilatkozatfutnak tdrgyalisa.
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos Jegyzl

Dr. Bata Akos JegyziS ti$ekoztatja a k6pvisel6-testtilet tagSait,hogy a :Z0IT.milrcius 20-ig kell
megv6laszolni a kormrlnyhivatalnak egy szand6knyilutkozat form6jriban, hogy az alapellirtfusi
torv6ny vonatkoz6 rendelkez6sei szerint, kdtelez6 csatlakozdsi el6irlrsa alapjan 0-24 6rihart
biztositani kell a fogorvosi iigyeleti ell6t6st a lakossifg r6szdre. EnnLek keretdben an61 kell
nyilatkozni, hogy Galgaguta Kdzsdg Onkormrinyzata mely iigyeleti tarsul6shoz kiv6n
csatlakozni. A v6lasztis a Salg6tarjan 6s T6rs6ge Chkorm6nyzati 'I6rsul6s, Budapesten a
semmelweis Egyetem, Heves megy6ben Eger 6s Gy0ngycis vdlaszthat'6.
Ag6cs G6bor polgiirmester ezt k<ivet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagSait, tegy6k fel
k6rd6seiket, j avaslataikat.

Kdrd6s, hozzftszSlils:

Ag6cs G6bor polg6rmester: Vdlemdnyem szerint Salg6tarjan 6s Heves megye nagyon kiesik,
ezdrt a S emmelweis E gyetemet j avaslom elfo gadni.

Tdbb k6rd6 s, hozzitsz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polgrirmester kdri, d<intsenek a fogorvosi Ogyelet csatlakoz6s6r6l.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal az alilbbihatinozatothorta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormdn yzata JK6pvisetd-testiirlet5nek
28 I20 I1 . 6Il.1 6.\ hat ft ozata

A fo gorvosi ii gyelet csatlakoz:lsi szrind6krir6ll.

Galgaguta Kcizs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testtilete meglargyalta Ag6cs G6bor
polg6rmester el6terjeszt6s6ben a fogorvosi iigyelet csatlakozlisi szbnd5kitr6l s2616

el6terjeszt6st 6s az alilbbi d<jnt6st hozza:
Galgaguta Kdzs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete a fogorvosi iigyelet ellfuthsht
S emmelwei s E gyetemhez c satlako zv a szitnd5kozza el l6tni.
A kdpvisel6-testiilet felk6ri a polgtirmestert, hogy a dcintdsr6l t6j6koztassa az 6rintetteket.

Hat6rid6: 2016. mfrcius 20.
Felel6s: Ag6cs Gibor polgdrmester

5. Berceli Kdziis Onkormdnyzati Hivatat kiilts6gvet6s6nek t6rgyal6sa.
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos Jegyz|

Ag6cs G6bor polg6rmester felkdri Dr. Bata Akos J,ogyzot, hogy tlt'6koztassa a k6pvisel6-
testtilet tagjait a Berceli Kdzds Onkormdnyzati Hivaltal2017.6vi ktilts6gvet6s6r6l. Dr. Bata
Akos Jegyzo thj6koztatla a k6pvisel6-testtilet tagjait ar Berceli K<iz<is OnkormrlnyzatiHivatal
20 17 . 6vi kdlts6 gvetds szilm szeru rdszleteir6l.
Dr. Bata Akos Jegyzo tf$6kortat1a a k6pvisel6-testiilet tagSait, hogy a Berceli Kdzris
Onkorm6nyzati Hivatal tarsul6si meg6llapod6s6t is sztiks6ges m6dositani, me1yr61 r6szletes
ff$lkortail;st ad. Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja a Berceli Kdzrisr OnkormrinyzatiHivatal
2017 . 6vi kdltsdgvet6s6nek 6s tarsulisi meg6llapod6sfnak elfogadds6t,
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Ag6cs G6bor polgdrmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet tagsait, tegy6k fel
k6rd6seiket, j avaslataikat.

K6rd6s, hozzitsz6lils nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, d<intsenek a Berceli X.<iztis Onkorm6rnyzati Hivatal 2017. evi
krilts6 gvet6s6nek 6 s tilrsul6si me gdllapod6srinak elfo gadtis6r6l.

A k6pvisel6 testtilet 4 igen szavazattal az alabbihathrozatothorta.

Berceli Kiiz0s Onkormrinyzati Hivatal kiilts6gvet6se:
29 | 20 17 .(U I. I 6) k6pvis el6 -tes rtii leti hatir ozart

Galgaguta Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtil:te megt6rgyaltta Bercel - Becske -
Galgaguta N6gr6dkdvesd Sz6csdnke Kdzsdgek K<iz<is Flivatalanak 2017. 6vi
kdlts6gvet6s6t, 6s az alibbi ddnt6st hozza:
A kdpvisel6-testtilet a Kcizcis Hivatal beterjesztett k<ilts6gvet6si javaslatdval viitozatlart
form6ban egyetert 6s elfogadja.
(A r6szletes kdlts6gvetds a jkv. mell6klete.)
Felk6ri a polg6rmestert 6s a jegyzot, hogy a d0nt6ssel j6r6 intdzkeddseket tegydk meg.

Hatr[rid6: 6rtelemszeriien, ill.z 2017. mdrcius 16.
Felel6s: Agt6cs Gfbor polgirmester 6s Dr. Bata Akc,s jegyzl

A k6pvisel6 testtilet 4 igen szavazattal azal(hbihatdrozatothozta.

Berceli Kiizii s Onko rminy zati lJriv atal tf rsulisi megri llapodf sa :

30 12017 .(ilI. I 6) k6pvisel6-tesrtiileti hatfr ozat

Galgaguta Ktizs6gi Onkormrlnyzat Kdpvisel6-testtlete megtiirgyalta Bercel - Becske -
Galgaguta N6gr6dkcivesd Sz6cs6nke Kdzs6gek Kozris Hivatalanak tarsul6si
meg6llapod6s6nak m6dosit6srlr6l sz6l6 el6terjeszt6st, (is az al6bbi drinrt6st hozza:
A k6pvisel6-testiilet a Kdzds Hivatal beterjesztett t6rsul6si meg6llapod6s6nak m6dosit6s6val
vfiItozatlan form6ban egyetdrt 6s elfogadja.
(A tSrsulSsi megdllapod6s a jkv. mell6klete.)
Felk6ri a polg6rmestert 6s a jegyzot, hogy a d6nt6ssel jrir6 int6zkeddseket tegy6k meg.

Hat6rid6: 6rtelemszeriien, ill.: 2017. mfrcius 16.
Felel6s: Ag6cs G6bor polgrirmester 6s Dr. Bata Akos jegyzl

6. Szocirilis rendelet feliilvizsgdlata 6s m6dositdisa.
El6terjeszt6: Agt6cs Gibor polgr{rmester

Ag6cs G6bor polg5rmester tallkoztatja a kdpvisel6-testiilet tagSait, hogy a helyi szoci6lis
rendelet m6dosit6sSt javasolja. Ag6cs G6bor polg6rmester isrnerteti a t6mogat6sok
nyijt6sanak felt6telrend szer6,t, maj d javasolj a a rendeletm6dosit6s elfogad6s6t.
Ag6cs Gribor polgrirmester ezt k<ivet6en k6ri a k6pvisel6-testtilet tagait, tegydk fel
k6rd6seiket, j avaslataikat a rendeletm6do sit6ssal kapcsiolatban.

Kdrdds, hozzfnzSlils nem volt.
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Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, ddntsenek a szoci6lis rendelet m6dosft6srir6l.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal az alfhbi rendel,etet alkotta:

Galgaguta Kiizs6gi Onkormdn yzat l(flpviseld-testiilet6nek
| 12017 . illl. 1 7./ iinko rm {nynati rendelete

a szocidlis rSszorultsdgt6l fiiggd p6nzbeli 6s termrlszetbeni telepiil6si tfmogatisokr6l
valamint a gyermekv6delmi t6mogatr{sr6l.

(a rendelet teljes szdvege a jl:az melldklete)

7. Az 6tkez6si ellftfst biztosittf int6zm6nyekben fizetend6 t6rir;6si dijakr6l szt6l6 helyi
rendelet feliilvizs gf lata.
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polgfrmester

Ag6cs G6bor polg6rmester tfujekoztatla a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy az 6voda vezetojlvel
6s az dlelmezdsi koll6gan6vel egyeztetve meg6llapitdst nyert, hogy nincs sziiksdg az
drvdnyben 16v6 szoci6lis 6tkeztet6sr6l sz6l6 rendelet m6dositrls6ra, merr az eloilIlitirs k<ilts6ge
a tavaly elfogadotthoz kdpest nem v6ltozott jelent6s m6rt6kben, anri indokoln6 a rendelet
m6dosit6s6t. Ag6cs GSbor polg6rmester tajlkoztatja, a k6pvisel6{esttilet tagSut, hogy a
rendelet m6dositds6t amiatt javasolja, mert a2016.6vi hat6s6gi ellen6rz6s soriln meg6llapit6st
nyert, hogy a rendelet szdveg6ben a kiszilllitits d1$a 40 Ft/alkalom, mely helyesen 40
Ftth ilartils, ez6rt, k6ri a k6pvisel6-testtilet tagait, hogy a rend,eletet a fentiekre val6
tekintettel m6dositsa.
Ag6cs G6bor polg5rmester ezt kdvet6en javasolja ar szoci6lis 6tkeztet6sr6l s2616 rendelet
viltozatLarrul hagy6s6t, majd kdri a kdpvisel6-testiilet tagSait, hctgy az elhangzottakkal
kapc so latban te gy6k fel k6rd6 seiket, j avasl ataikat.

K6rd6s, hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, d<intsenek a javaslata elfogad6sar6l.

A k6pvisel6 testtilet 4 igen szavazattal az alilbbihatdrozatothorta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormriny zata Kfipvisel6-testiiilet6nek
3 | I 20 t7 . (Ifi .l 6.) hatt- ozata

Az 6w6nyben I6v6 szociflis 6tkeztet6sr6l stz6l6 rendelet e,lfogadfsir6l.

Galgaguta Kdzs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testiilete megtargyalta Ag6cs G6bor
polg6rmester el6terjeszt6s6ben a szoci6lis 6tkeztet6sr6l s2616 rende'let m6dosit6sar6l s2616
elSterjeszt6st 6s az al6bbi ddnt6st hozza:
Galgaguta K<izs6g Onkormanyzat K6pvisel6-test0lete az 6rvrinyben 16v6 szoci6lis
6tkeztet6sr6l sz6l6 412016.(11.25.) <inkorminyzati rendeletben meghathrozott t6rit6si dijak
dsszeg6n nem v6ltoztat, alkalmazza a20I7. 6vre.
A k6pvisel6-testtilet felk6ri a polgrlrmestert, hogy a ddntdsr6l t6j6koztassa az 6rir$etteket.

Hatiridd: 2016. mfrcius 31.
Felel6s: Ag6cs Gibor polgirmester

A k6pviselS testtilet 4 igen szavazattal az alilbbi rendelletet alkotta:
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Galgaguta Kiizs6gi Onkorminyzat l(6pviseld-testiilet6nek
2 l20n .nil. I 7./ Onkormrinyizati rendelete

az 6tkez6si elk{tist b izto sf tr6 int6zm 6ny ekb en
fizetend6 t6rit6si dij akr6l

(a rendelet teljes szdvege a jttv. melldklete)

8. Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzatinakzll7.6vi k0lts6gvet6sr6l sz6l6 rendelet II.
fordul6s tfrgyakisa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polgirmester

Ag6cs G6bor polg6rmester tiljlkoztatja a k6pvisel6-ter;tiilet tagSait, hogy elk6szilt a2017. €vi
k6lts6gvet6s miisodik fordul6s tewezete, melyet 1i6ri, hogy a li6pvisel6-testiilet tagSai
t6rgyaljanak meg.
Ag6cs G6bor polg6rmester ezt krivet6en k6ri a k6pvisel6-testii.let tagSait, tegy6k fel
k6rd6seiket, j avaslataikat a kdlts6gvet6sek elfo gad6s6v al kapc solatban.

Kdrd6s, hozz6sz6l6s:

Ag6cs GSbor polg6rmester: A szoci6lis normativa lielhasznillilsfua fokozott figyelrnet kell
forditani, mert a tavalyi ev elszdmol6sa sor6n mreg6llapithat6, hogy lesz visszafizet6si
k0telezettsdg.

Varsa Csaba kdpvisel6: Az alberlo tartozitsilal kapcsolatban k6rem, hogy legyen fetrsz6lit6s
kikiildve, hogy amennyibentartozSs6t nem rendezi 20I7.jri1ius 31. napj6ig, felmondja az

<inkormany zat a berleti szerz6d6 st.

Dr. Antalics Zsolt k6pvisel6:Ezt 6n is tilmogatom.

T<tbb k6rd6 s, hozzhsz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, dontsenek az dnkormfnyzat 2017. 6vi k<llts6gvet6sdnek
elfogadSsar6l.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal az alilbbi rendeletet alkotta:

Galgaguta Kiizs6gi Onkorminyzat K6pviseld-testiilet6nek
3 12017 . flll. l, 7./ 0nkorminyzati rendelete

Az Onkorm ilnyzat 2017 . 6vi kiilts6gvet6s6r6 l.
(a rendelet teljes szdvege a1'lw. mell|klete)

9. Ziildhullad6k gytijt6pont kijeliil6se.
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polgdrmester

Ag6cs G6bor polgilrmest er ti$ekoztatja a kdpvisel6-testi.ilet tagsait, hogy az Eszak-Kelet Pest

6s N6gr6d Megyei RegionSlis Hulladdkgazd6lkod6sri 6s Krirnyezelv6delmi Onkormrlnyzati
Ttlrsul6s reszer6l megkeres6s 6rkezett zdldhullad6k gfijt6pont kije,kil6se targy6ban. Ag6cs
G6bor polg6rmester ismerteti a be6rkezett lev6l 1artaLmht, majd kdri a k6pvisel6-testtilet
tagSait, hogy vitass6k meg 6s dcintsenek a trlrgyban irt k6relemr6l.

K6rd6s. hozzisz6l6s;



Ag6cs G6bor polg6rmester: Volt olyan felvet6s, hog'y k<izds hivatalonk6nt legyen kijelcilve
egy helyszin, de szerintem eznem jarhatS rit, a helyi lakos nem fogja rltvinni m6s telepiil6sre.
Galgaguta teleptil6sen nincs alkalmas helyszin a ztildhullad6k gyiijt6s6re, javaslorn err6l
tdjdkoflatni hogy azBszak-Kelet Pest 6s N6grrid Meg,yei Region6lis liullad6kgazd6lkod6si 6s
Kdrnyezetv6delmi Onkorm6nyzati Tarsul6st.

Tobb k6rd6s,hozz6sz6l6s nem volt.

Ag6cs Giibor polg6rmester kdri, dontsenek a zoldhullad6k gytijtopont kijeldl6se targy6ban.

A k6pvisel6 testtilet 4 igen szavazattar azalilbbihattrozatothozta:

Galgaguta K0zs6g Onkormfn yzata lK6pvisel6-testiiilet6nek
32 I 20 | 7 . (Ifi .l 6.\ hatagezata

A zdldhullad6k ryiijt6pont kijeliil6s6r6l.

Galgaguta Kdzs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testtilete megtfugyalta Ag6cs G6bor
polg6rmester el6terjeszt6s6ben a z<ildhulladdk gyrijt6pont kije1616s6r(il sz6l6 el6terjesztdst 6s
az alabbi drint6 st hozza:
Galgaguta Kdzs6g Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete megfelel6 helyszin hifunydbannem jekil
ki z<ildhullad6k gyiijt6pontot, tovabb6 k&i azEszak-X.elet Pest 6s N6gr6d Megyei Region6lis
Hullad6kgazdSlkod6si 6s K<irnyezetvddelmi Onkormiinyzati Tarsulilst, hogy az eddig
bevezetett zdldhullad6k gfijt6s6re haszn6lt zsiikos rendszert hasznilla a tovabbiakban is.
A k6pvisel6-testiilet felkdri a polgrlrmestert, hogy a dri.nt6sr6l tfj6kozfirssa az lrintetteket.

Hatfrid6: 2016. mdrcius 31.
Felel6s: Ag6cs Gfbor polgdrmester

10. Tij6koztaths az eg6szs6giigyi alapelLitfsi kiirzetek megfllapitfsfr6l szr6l6
rendelet j6v ithagy 6rs6rt6l.

El6terjeszt6: Dr. Bata Akos Jegyz|

Dr. Bata Akos jegyzO tdjdkoztatja a kdpvisel6-testiilet tagiait, hogy az NO/TFO/3 0-47912016.
iktat6szrimri tdrv6nyess6gi felhiv6sban k<itelezte Galgaguta Kdzs6g Onkormfunyzatifi., hogy
eg6szs6gtigyi alapellit6sok k<irzeteit meghatriroz6 rendeletet alkosson. A rendelet-tewezetet a
kor6bbi testtileti iil6sen elhangzottak szerint v6lem6nyertetni kellett a Nemzeti
Eg6szs6gfej leszt6si Int6zettel.
A rendelet-tewezet megktilddsre keriilt a Nemzeti lig6szsdgfejlesZ.6si Int6zetnek, mint az
alapell6t6s6rt felel6s Orszdgos M6dszertani lnt6zetrnek v6lem6nyeztet6sre. A hozzhj6rul6
v6lem6nyez6s meg6rkezelt, igy a rendelet-tewezet elfbgadhat6, melyet Dr. ata Akos jegyzti

-lavasol elfogadni.

K6rdds, hozzhsz6I6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, ddntsenek az eg6szs6gtigyi alapell6t6si krirzetek
meg6llapit6srir6l sz6l6 rendelet-tervezet elfogad6sar6l.

A k6pvisel6 testiilet 4 igen szavazattal az alfubbi rendelletet alkotta:
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Galga gutaKiizs6g Onkormin y zata l(6pvis el6-testiilet6nek
4 12017 .(IlI. 1 7.) iinkorm 6ny :zati rendelete

az eg6szs6giigyi alapellftf si kOrzeltek meg6llapitdrs6r6l
(arendelet teljes szovege a jkv. melldklete)

11. Egyebek
El6terjeszt6: Ag6cs Gfbor polgirmester

a. A Galgagutai Man6vfr 6voda felv6terli kdrzethatirrjinak megfllapitfsa.
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos Jegyz|

Dr. Bata Akos JegyziS tfijdkoztatja a kdpvisel6-testi.ilet tagSait,hogy 2017. m6rcius 17. napjdig
sztiks6ges d<inteni arr61, hogy az ovodu k<iznevel5si felv6teli ktirzethathr kozigazgatdsi
k<irzete meddig terjed ki, tov6bb6 arr6l, hogy az 6vo<1a kdrzethat6rorr kivtilr6l is felvehet6-e
6vod6s koru gyermeket szabad 6vodai f6rdhely esetdn.
Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja a k6pvisel6,-testiilet tagjainak, hogy az 6vodai
k0znevel6si felv6teli khzethatir Galgaguta k<izs6g kdzigazgat6si teriilet6re terjedjen ki.
Ag6cs Giibor polgrirmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testij.let tagSait, tegy6k fel
k6rd6seiket, javaslataikat az 6voda krirzethatar6nak meg6llapititsilal k.apcsolatban.

K6rd6s, hozzdsz6ltts nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester k6ri, ddntsenek az 6vodakrSrzethatfuanak rnegrlllapit6sar6l.

A k6pvise16 testiilet 4 igen szavazattal az alehbihatlrozatothozta.

Galgaguta K0zs6g Onkormrinyzata .K6pvisel6-testtilet6nek
33 I 20 17 . QIl.l 6 .\ hattpzata

A Galgagutai Man6vfr 6voda felv6teli kbrz,ethatitrdnak megfllapitrflsirr6l.

Galgaguta Kcizs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete Ag6cs G6bor polgdrmester
el6terjeszt6s6ben megt6rgyalta a Galgagutai Man6var 6voda kriznevel6si felv6teli
korzethatArdnak megSllapitilsa6l sz6l6 el6terjeszt6st 6s az alabbi ddnt6st hozta.
A Galgagutai Man6var Ovoda (2686 Galgaguta, Kossuth rit 70.) 6vodai kozneveldsi felv6teli
korzethat|ra Galgaguta k<izs6g kozigazgatdsi ter0let6re terjed ki. Az intlzmdny m6s
kozigazgatSsi teriiletr6l (kdrzethataron kiviilr6l) is ftdvehet 6vod6s koru gyermeket szabad
6vodai fer6hely eset6n.
A k6pvisel6-testtilet felk6ri a polgrlrmestert, hogy a d<int6st ismertesse az drintettekkel.

Hatirid6: Azonnal
Felel6s: Ag6cs Grlbor polgrirmester
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Ag6cs G6bor polgiirmester megk6szlnte a k6pvisel6-testiileti tagok megjelendsdt 6s a
nyilviinos iil6st berekesztette. A nyilvdnos testiileti iildst bezar6srlnak id6pontja: 22 &a 25
perc.

-tc \
Dr. Bata Akos

m#!vr
Je gyz6krinyvhitelesit6

ff:ffi
Jegyz6ktin yvhitelesft6


