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Kdsziilt: 20 I 7. szeptember 07-6n megtartott nyilvanos kdpvisel6-testiileti iildsr6l.

Jelen vannak: Ag6cs Gribor polgrirmester, Orgov6nyi Laszl6, Irff6 J6nosnd, Varga Csaba,
Nagy J€n6 kdpvisel6k.

fanecskoziisi ioqqal mesielent: Dr. Bata Alosjeglz<i.

Jeevz6kdnwvezet6: Oravecz lstviin

Ag6cs G6bor polg6rmester iidvdzli a megtelenteket, megAlapitja, hogy a Kdpvisel6-testiilet
iildse hat6rozatk6pes, mert 5 f6 kdpvisel6b6l 5 f6 megjelent, igy az iildst megnyiqa.

Ag6cs G6bor polgrirmester javasolja, hogy az nldsriil kdsziilt jegyz6ktinyv hitelesit6inek a
k€pvisel6-testUlet vrilassza meg Orgovituyi Ldszl6 6s Imr6 Jrinosne kepvisel6kel

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal ajegyz6kijnyv hitelesit6inek Orgovdnyi L6szl6 6s Im6
Jdnosnd kdpvisel6ket elfogadta.

JavaslatAra a Kdpvisel6-testiilet 5 igen szavazattal az al bbir]€,pirend tdrgyalas6t fogadta el:

NAPIREND:

l. Kiizelg6 iiqkorminyzati rendezv6nyek t6rg/aldsa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgirmester
Meghivonak: Szlovdk Nemzetistgi OnkormdqEat Mpvisel1-testilete

2. Beszimol6 
^ 2016D017. 6vi 6vodai nevel6si 6vben v6gzett munkrir6l, tovibbi

201712018. 6vi tan6v inditds6r6l, valamint ttj6koztat6 a Berceli Sz6chenyi Istvin
Altalinos Iskola Kincskeres6 tagiskolijiban a 201712018. 6vi sziinetel6 oktat{sr6l.
Eldtetesztd : Agdcs Gdbor polgatmester
Meghi|ott: az 6yoda intdzmdn rezel'je

3. Egyedi hat6sigi ngSrek (zirt iil6s)
El6telj eszt6 : Agdcs Gdbor polgtimester

4. Tfi6koztati.s az el6zd K6pvisel6-testiileti iil6s 6ta eltelt Onkorminyzatot 6rint6
esem6nyekr6l.
El6telj eszt6 : Ag6cs Gdbor polgarmester

5. 2017. 6vi belsii ellen6ru€si jelent6s tirgyaldsa, int€zked6si terv elfogadrsa.
El6terjeszt6: dr Bata Akosjeg)25



6. Szab{lyzatok aktualiz{lisa.
El6terjeszt6: dr Bata Akos jegzd

7. Jelent6s a 2017. janu{r l-t6l jrilius 3l-ig tart6 iddszak alatt a K6pvisel6-testilet dltal
meghozott 6s 2017. jilius 3l-ig lej{rt hat6rideji hatirozatok v6grehajt6s6r6l.
El6terjeszl6: dr Bata Akosjegtzd

8. CsatlakozSs a Bursa Ilungarica Fels6oktatfsi Onkorninyzati Osztiindijp6ly6zat
2018. 6vi fordul6j6hoz.
El 6terj esztd : Agdcs Grlbor pol gar ne s re t

9. Partners6gi rendelet megalkotisa.
El6terj esztd : Ag6cs Gdbor polgarmester

10. Felk6sziil6s a kdzmeghallgatisra.
El 6teri eszt 6 : A gdcs Cd bor pol gdrne ste,

11. Eryebek
El 6terj esztd : A gdcs Cdbor pol garmeste,

1. Ktizelg6 dtkorminyzati rendezv6nyek tirg/alisa.
El6terieszt6: Ag6cs c{bor polgdrmester
Meghivott: B{n Imr6n6 a Szlov6k Nemzetis6gi onkormdnyzat Elndke 6s
Antdicsn6 Verner Miria a Szlovdk Nemzetis6gi onkorminyzat k6pvisel6-
testiileti tagia

Ag6cs G6bor polgr'rmestei fijdkoztatja a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy a sz€ptembed h6nap
vdg6n keriil megrendezdsre a teryezett sztircti felvonul6s 6s mulats6g, valamint okt6ber elejdn
az id6sek napja. Ennek r€szletes megtA(gyausa okin hivta meg a kdpvisel6-testiileti tildsre a
Szlovdk Nemzetis6gi Onkomanyzat Elnokdt 6s tagjAt, hogy kiizosen besz6ljdk 6t a
rendezvdnyek menetrendjdt, lefolyasdt, az eddig elvdgzett ds vrirhat6 munkafolyamatokat.
Ag6cs Gribor polg6rmester a megbeszdlest kijvet6en keri a kdpvisel6-testiilet tagiait, tegydk
fel a m6g esetlegesen felmeriilt kdrd€seiket, javaslataikat a rendezvdnyeL4<el kapcsolatban.

Kerdds, hozzisz6hs nem volt.

A k6pviseld-testf,let 5 igen szavazattal a kiizelg6 rendezv6nyek megtirgyalds6t
tudomisul Yette.

Bin Imr6n6 a Szlovdk Nenzetis6gi onkorm6nyzat Elndke 6s Antalicsn6 Verner Miria a
Szlovik Nemzetis6gi Onkormfnyzat k6pvisel6-testiileti tagia t{voztak a k6pvisel6-
testiileti iil6sr6l.



2. Beszemold a 201612017.6vi rivodai nevel6si 6vben v6gzett munk{r61, tovibbt
201712018.6vi tan6v indit6sir6l, valamint t6j6koztat6 a Berceli Sz6chenyi Istvin
Altaldnos Iskola Kincskeres6 tagiskoHjriian ^ 2}l:.l2llg. 6vi sziinetel6
oktat6s16l.
El6terieszt6: A96cs G6bor polgirmester
!!gg!Sq!!: Megyeri Attilin6 6vodavezer6

Ag6cs G6bor polgrirmester tajekoztatja a kdpvisel6-testiilet tagiait, hogy a napirendi pont
tiirgyalisa minden dvben kijtelez6, majd felkdri a meghivott, Megyeri Attiland 6vodavezet6t,
hogy ismerlesse a 20161201'1. dvi 6vodai nevel6si dvben vdszett muntiir6l sz6l6
beszimol6j6t. Megyeri Attiland 6vodavezerd ezt kdverden ismeneti a fenti ovodai neveldsi
6vr61 s2616 beszrlmol6j6t. kitdrve az 6vodai rillomrinyi 6s az 6vodai tanul6i letszamadatokra.
Megyeri Attil6nd 6vodavezet6 tajdkozratja, a k€pvisel6-testiilet tagiait, hogy rninden 3 6ves
koru gyemek mdj az 6vodiiban van, melynek kdvetkezt6ben meg is emelkedett az 6vod6sok
el6re vitt 6s kalkulrlt letszima. Megye Attiland 6vodavezet6 elmondJa, hogy a 2076/2017
neveldsi tan6vben a nagycsoportos gyelmekek mindegyike maradt m6g az 6voddban. Megyeri
Attil6nd 6vodavezet6 elrnondja, hogy az dves munkaterven szerepl6 feladatok teljes
m6fi 6kben megval6sultak.
Megyeri Attil6nd 6vodavezet6 ismerteti a k6pvisel6-testiilettel, hogy a sziil6kkel, a
feffrtart6val 6s a szakszolgdlatokkal, valamint a felettes szeruekkel a kapcsolattartiis
folyamatos €s kie16git6. A tavalyi dvben, igy 2016/2017-es tan6v megkezddsdre a Fundamenta
6s a sziil6k segitsegdvel megdpiilt a terasz 6s elkdsziilt a helyisdgek lamin6ltparkettri6s4
Iambdririk cser6je, padok festdse, tov6bb6 a romh6nyi Zalakeramia ZrL csempegyar
felajrinlisa r€vdn, a terasz burkolisrihoz jadlap t6mogatasban rdszesiilt az 6voda. Az
6llomAny drtdk€l€se megtdrt€nt, jegyz6kiinyvezese folyarnatos. Ezt kdvet6en Megyeri
Aftiland 6vodavezet6 ismerteti a 2016/2017. 6vi 6vodai neveldsi 6vben tiirtdnt
rendezv€nyeken val6 rdszvdteleket.
Megyeri Attiland 6vodavezet6 kdri, hogy az 6vodai gyerekiiltdz6szekdnyek cserdjdt -
lehet6sdgeih€z mdrten- a fenntart6 teFezze be, mert azok eldregedtek, illetve a
megniivekedett gyermekldtsziin miatt e1ae nagy sziiksdg lenne. A ldtszimb6l ad6d6ai, annak
6rdekdben, hogy az 6ltdz6 nagyobb legyen, valamint tdbb gyermek dlt6zkdddse
kdnyelmesebb lehessen, a ny6r folyamrin az irodai helys6g rithelyezdsre keriilt az egyik
csoportszobaba, ahol az gipszkartonnal lett lev6lasztva a helysegb6l.
Ag6cs G6bor polgamester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-testiilet tagjait, tegydk fel
kdrddseiket Megyeri Attil6nd 6vodavezetd beszrimol6jdval kapcsolatban.

Kdrdds, hozzrisz6l6s nem volt.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal a beszimol6t tudomiisul vette.

Ag6cs Gibor polgirmester megktisziinte Megyeri Attil6n6 6vodavezet6nek a beszimol6
el6terjeszt6s6t.

Megyeri Attiline 6vodavezet6 tivozott a k6pvisel6-testiileti iil6sr6l.

Ag6cs Gabor polgAmester ezt kdvet6en tAj€koztatja a kepviseld-testiilet tagjait a Kincskeres6
Altaldnos Iskola Balassagyarmati KIIK 6s Galgaguta Kdzs6g OntomAnyzata kitztjtt t6fi6nt
6piilet6tad6sar6l, melyben segitsdgdre volt Orgovdnyi L6sz16 alpolgdrmester is.



Ag6cs G6bor polgAmester elmondj4 hogy a helyszini bejrirrls solin megrillapitasr nyen, nogy
a KT.IK nem a "j6 gazda" gondossag6val kezelte az djpijlei'fjl, az epiileten beAzesok nyomai 6s
repeddsek lathat6k. A korAbban 6tad{s sonin rdgzitett 6s atadott szivattyi nem volt
megtaltlhat6, 6s a kazAn miikiid6sdv€l kapcsolatban is problemrik ad6dnak. Az egyeztet€sek
sonin sikeriilt komFomisszumos megolddsra jutni. A tet6 kijavit6sara 50 foly6m6ter tet6l6cet
kapunk, valarnint a bels6 fest6shez a legsztiks6gesebb alapanyagokat m6sz alapir falfest6k,
gipsz, bandezsszalag- a tankedilet foly6 h6nap vdgdig leszdllitja, azonban ezen munk6latok
elvdgzdsdt nem biztositja. Az iskola fest6s6re araianlatot kdfiem K s-Bau Kft.{i . A
krvitelez' aI<B2Ol7/0062 sorszimu fuajanl arban iy.nettiklere) 3.314.750 forint munkadij
elleneben tudn6 a fest6st elvdgezni. igy a munkdk teljesit6set viirhat6an tavasszal, tfusadalmi
munka keretdn beliil tudom elkepzelni, mivel erle a munkAlatokra anyagi fedezetiink biztosan
nem lesz.
A1et6 gyors javitasit, hogy a kdzvetlen berizds elkeriil6se megoldott legyen, az ijnkormanyzat
a hum6n erdfor6s6val meg fogia tudni oldani, azonban a tart6s megold6s drdek6ben el6bb-
ut6bb nagyobb felfjit6sra lesz sziiksdg.
Ag6cs Gebor polgdrmester elmondja, hogy a t61i fenntarr6 fiitdsre m6g megoldast kell tal6lni,
mert a kazin mrikiid6kepes, de hibris. Ag6cs Gribor polgrirmester elmondja, hogy az iskola
nap16i 2010. dvig visszarnen6leg az ijnkormrinyzatndl kediltek elhelyezdsre.
Ag6cs G6bor polgrirmester ezt k6vet6en kdri a k6pvisel6-testtilet tagiait, hogy az elhangzott
tij6koztat6val kapcsolatban tegy€k fel kdrddseiket, javaslataikat.

Kdrdds, hozzrisz6lis:

Orsovenvi L6szl6 kdpvisel6: A KIIK vezet6je 6s az iskola igazgat6ja arra hivatkozva nem
akarta a tet6 kijavit6s6t elv6gezni, mert a szak6rt6jiik sze t a tet6[ konsfukci6s hiba van.
Jegyzem meg, a 2013-as 6tadas-6tvdtelig az iskola dpiilet€ben bedzas sosem tiifienl

Varsa Csaba k6pvisel6: A fiit6st illet6em rendszert fel kell tijlteni fagyritl6 folyaddkkal is.

Imr6 Jrinosn6 kdpvisel6: Fiitdstj6 lenie megoldani, hogy semmi ne menjen tiinkre.

Oreov6nyi LAszl6 kdpviseld: Az iskola temper6l6 flitdsdt meg kell oldani. Javaslom
elgondolkodni az dpiilet tijbbcdli hasznositesan id6sek otthonAval egybekdtve.

Tdbb kdrdds, hozzlisz6les nem volt.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal a tij6koztat6t tudomisul vette.

4. Tij6koztatds az el6z6 K6pvisel6-testiileti iil6s 6ta eltelt Onkorminyzatot 6rint6
esem6nyekr6l.
El6terjeszt6r Ag6cs cibor polg6rmester

Ag6cs G6bor polgdrm€ster az alebbiakr6l t6jdkoztatja a k6pvisel6-testiilet tagjait:

- A Miivel6ddsi Hrizban a vanoda helysdg elkdsziilt, als6 helysdgben vizesblokk kalakitds
folyamatban, kepek kivetitve.
- Ovoda nyfui felujitesAnak ismertetdse:
kijzmunl<rsok bevon6s6val az 6voda gipszkartonfal, bels6 nyilisz6r6k cser6je, fest6se,
bedpitett szekr6nyk€szit6s, melldkepiilet vakol6s, nyil6sz6r6 elkdszitdse.



)

- Kdztedileteken a fiivag6s folyamatos, de a humdn er6fords keves a feladatok maxim6lis
min6s6gben va16 elkdsziil6sdhez. Ezen flirlmen6en a korlAtok, kdzkifoly6k festdse
folyamatban.
Tovdbbi c6l: rij hiidet6t6bl6k. szemetestituol6k, buszneg6ll6, 6voda melldkdpiiletdnek tov6bbi
fehijitrisa a jobb kihasznrilhat6sdg drdek6ben.
- Ket kdzfoglalkoztatott munkaviszonya koziis megegy€zdssel megsziintetdsre kedilt, mert
nem v6gezt6k el a nijuk bizott munkikat.
- A diakmunk6sok ldtszdma juliusban 1 f6, augusztusban 2 fd, munk6juk megfelel6
teljesitmdnlt mutatott.
- A kijzfoglalkoztatotlakkal VarsAnyba tdrtdnt l6togat6s, az ottani kijzmuntaprogramok
sikeressdg6nek megtekintdse cdlj6b6l. Tervben van a III. Orszigos Kdzfoglalk;ztaldsi
Ki6llitrisra is elvimi a kolldgakal hogy megismerjdk az orszrigban muk6d6 mds j6 pdld6kat.
- A Vir6gos Magyarorsz6g mozgalomt6l e11en6 zt6k k6zs6gi.inket. A revizorok j6 t€nacsokat
adtak a vidgok tet6ser6l, amit a jdv6ben figyelembe vesziinl<. Bizunk az orszdgos
versenyben val6 j6 szerepldsben.
- A Kossuth rit I 1. szim alatti ingatlan aj6nddkozas ftjan tijrt6n6 megszerzese folyamatos 6s
eredmdnyes, az elhunltak p6thagyatdki eljar5sa elinditva.
- A D6zsa Gyitrgy tit 5. szim alatti ingatlannAl a j6rda szdlesitdsdhez a tulajdonos hozz6j6rul,
ingyenesen ad tediletet a saj6t tulajdonab6l, kdrdse csak annyi, hogy segitsiink a keritds ij
hely6n va16 kialakit6s6ban.
- A Kossuth rit 9. szim alatti ingatla.n esetdben javaslom majd megkeresni az
ingatlantulajdonosokat, annak megvrisiirliisi szlndlk|valhozzdvetiileg 500e Ft-6rt.
- A tdNdnyess6gi felfuvas eredm6nyek€nt a hr2ass6gkdtdsr6l sz6l6 rendelet kjavitasra kedilt
a felhivasban szerepl6 instrukci6k szerint.
- A szennyviztisztit6 telep fitldhivatali atmin6sitdse folyamatban van, ennek kijltsdget az
6nkom6nyzat kifizette, a DMRV fe16 tovdbbsz6ml6z6sra keriilt ds a szolg6ltat6 is kifizette
azl-
-A kitzmiivel6dds drdekeltsdgndvel6 pilyiuaton, 320.000 Ft dner6 mell€tt, 1.000.000
t6mogatasra pflyeztunk, azonban ,,csak" 124.000 Ft dsszeget kaptunk, amely a Mrivel6d6si
HAza fellijitlisi munliilataim kedil felhasznalasra.
- A TOP-1.1.3-16 Helyi gazdasAgfejlesztds c. kiiras, valamint a TOP-3.2.1,16 Onkormamyzati
dpiiletek energetikai korszedisitdse c. palyizati felhivAsra beadotr anyagxnk benyfjt6sra
keriilt.
- A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi term6k&t6kesitdst szolg6l6 piacok inftasrrullurrilis
fejlesztese, kdzetkeztet€s fejlesztdse c. palydzat beadasm kedill
- A VP-1.1.3-16 Helyi gazdasAgfejlesztds c. palylzar,l. cdltedilete ,,Kiiltedileri helyi ktizutak
f-ejlesadse" igt6l visszal6ptiink, mivel a beadott piryi\zatban az 1. celtedilet is
konzorciumkdnt szercpe|t, ezzel szemben azt dnill6an szerctttik volna megpalydzni. A
beaddst ktjvet6en elr|ek m6dosifisfua viszont dncs mdx lehet6s€g. A palyazali llJitif,,2.
c6lteriilet6re beadott anyagunk tov6bbra is elbiral6s alatt van.
- A Telepnl6si Onkom6nyzati Rendkiviili Onkormrinyzati Tdmogatrisa (REKI) pAlydzat
bead6sra keriilt.
- BeadesB keriilt a Kistelepiildsi Onkomdnyzatok alacsony dsszegii fejleszt6seinek
tamogatdsa, anelynek keret6n beliil az 6voda 6s Miivel6d€si HrL h6ts6 kerit6set tudnenk fjra
cser€lni, illetve az ut6bbiba polcrendszer keriilne megv6sdrliisra.
- Az IntenegSKHU prilyrizati lehet6sdgre beadott CrcssX Border c. prilyr'atunJ< sajros nem
nyert el pozitiv elbiriilist.
- Az orvosi iigyelet tov6bbi miikiiddsdnek kidolgozAsa folyamatban van, tiibb vezi6 is
felmedilt az al6bbiak szerint:
a) RfisAg-H6halom-Bercel egyesiil 3 telephellyel 2 orvos I men6tiszt



b) A jelenlegi telepiildsek szdtoszlanrinak
c) Bercel- Hdhalom - 2 telephellyel -(a. verzi6) I orvos I ment6tiszt (b. verzi6)
-A kolibbi k6pvisel6-testiileti dtintds sze nt alr,,erdsen sikedilt meqvenni a 321111 hrsz_ir
belteriileti telket, a kalkulalt 130e Ft-os iiron. Az err,eresi jeglzdkcinyv a mai napon al6irdsra
is keriilt.

Ag6cs G6bor polgiirmester ezt kdvet6en k6ri a kdpvisel6-testtilet tagiait, tegy6k fel
k6rddseiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kdrdds, hozzrisz6las:

lml6 Janosn€ k6pvisel6: Mekkora a szocialis 6ves keret?

Ae6cs G6bor pdlgAmester: Etkeztetdsen kiviil, kerekitve 5.900.000 fo nt. 6ves szrmen.

Tiibb k€rd6s. hozz6sz6l6s nem volt.

A k6pvisel6-testilet 5 igen szavazattal a tij6koztat6t tudomdsul vette,

5. 2017. 6vi bels6 ellen6rz6si jclent6s tirg"valisa, int6zked6si terv elfogadisa.
El6terjeszt6: Dr. Bata Akos je$/zii

Dr. Bata Akos :egyz6 titjekodalia a kdpvisel6{estiilet tagiait, hogy az el6te{esztdst
megkapt6k, a bels6 ellentu, Pap Katalin jiliusban tafiott helyszini ellen6rzdst az
dnkormanyzatnal, a vizsgalfr li'gya a2016. dvi lelt6roz6s ds selejtezes e11en6rz6se, illetve a
munlakdri leirisok €s szabalyzatok vizsgdlata. Meg6llapitasa, hogy szabalyzatolikal
rendelkezik az dnkormAnyzat, de 2009 6ta nem volt aktualizilva, ez6rt javaslatot tett ezek
aktualizildsrira, illetve njak elk6szit6s6re. A munkakdri leir6sokat rendben tal61ta, viszont
hidnyossAgk6nt tdrta fel, hogy 2016. 6vben leltar nem kdsziilt, mely a merleg val6dis6g6t sdrti.
A kdpvisel6-testiiletnek ezzel kapcsolatban inl€zkeddsi teruet kell elfogadnia, melyel ismertet.
Ag6cs G6bor polgamester ezt kdvet6en kdri a kdpvisel6-testtilet tagjait, vitassrik meg 6s
ddntsenek az ellen6rzdsi j elent€s ds az intdzked6si terv elfogadestu6l.

Kdrdds, hozz6sz6liis nem volt.

Ag6cs G6bor polgfrmester kdri, ddntsenek az intdzkedesi 6s bels6 ellen6rz6si terv
elfogadrisrir6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szayazatlal az aldbbi hat6rozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiiletenek
70/2017 . (1X.07 .) hattuozara

A 2017, 6vi int€zked6si 6s bels6 ellen6rz6si tervdnek elfogadds:ir6l.

1. Galgaguta Kdzsdg Onkomanyzatanak Kdpvisel6-testiilete a hatiirozat melldkleteben
foglalt tartalommal elfogadja az dnkormdnyzat 2017. 6vre vonatkoz6 intdzkeddsi terv6t.

2. Galgagula K6zs6g Onkorninyzatdnak Kdpvisel6-testiilete a hatiirozat melldldetdben
foglalt tartralommal j6vAhagyja az 6nkormdnyzat 2017. 6we vonatkoz6 bels6 ellen6rz€si
telvet.



3. A Kdpvisel6{estiilet utasitja a jegyziit, hogy az 6ves tervben foglaltakat vegrehajtdsAt
folyamatosar kis6rje hgyelemrnel ds sziiks6g szerint tegyen javaslatot a m6dositiisra
vonatkoz6an.

(Az intizkedisi ds q bekd ellenfircisi terv a jkt. melliktete)
A kdpvisel6-testiilet felkdri a polg6rmestert 6s a jegyz6 a dijntdssel jdr6 int6zkeddsek
megtdteldre.

Hatiridd: A 2017. 6vi int6zked6si tervben 6s a 2017. 6vi bels6 ellen6rz6si tervben
foglaltak szerint.
Felelais: Agiics G6bor polgdrmester. Dr. Bata Akos jegyzti

6. Szab:ilyzatokaktualiziLisa.
El'6terjeszrd: Dr. Bata Akos jeglzd

Dr. Bata Akos jegyzb 6jekonatja a kdpvisel6-resttilet tagjait, hogy az el6z6 napirendi
ponthoz kapcsol6dva sziiksdges elfogadni, az fj szabiilyzatokat, melyeket a kdpvisel6-testiilet
tagjai megkaptak eldterjesztdskent, illetve Dr. Bata Akos jegyz6 v6zlatosan ism€rtet. Dr. Bata
Akos jegyz6 elrnondja, hogy a fentiekkel kapcsolatban az 6rintett koll6gdknak 6s intdzndnyi
dolgoz6knak megismerdsi nyilatkozatot is sziiksdges tetui, a fenti, rAiuk vonatkoz6
szabalyzatok megismerdsdr6l.
Ag6cs G6bor polgirmester ezt kiivet6en kdri a kdpvisel6-testi.ilet tagiait, vitassak meg 6s
dijnlsenek a szab6lyzatok elfogaddsrir6l.

Kerdds, hozz6sz6lrs nem volt.

Ag6cs Gibor polg6rmester kdri, dtintsenek a szab6lyzatok elfogadris6r6l.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen sza\ezaij;al az al|bbi hatitozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzata Kdpviseld-testiilet6nek
7 7 / 20 | 7 . {dx.I'l .\ hattu ozata

A bizonylati album I. (befektetett eszkiiziik) etfogaddsrir6l.

Galgaguta Kiizsdgi Onkorninyzat Kdpvisel6-testitlete Dr. Bata Akos jegyz6
el6terjesztdsdben - megtfugyalta a bizonylati album I. (befektetett eszkdz6k) szab6lyzat
ehbgadasdrdl s2616 el6terjesztdst 6s az eldtedesztdsben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdlyzdt a jk . melliklete)

A kdpvisel6 testtilet 5 rge\\ szayazalJla.l az al|bbi hat6rozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
72D017 . (1X.07 .) hatarozata

A bizonylati album II. (lelt6rozis nyomtatv6nyai) elfogad6srir6l.

Galgaguta Kdzsdgi Onkomrinyzat K€pvisel6{estiilete , Dr. Bata Akos jegyzri
el6terjesads6ben megtfugyalta a bizonylati album ll. (lelt6roz6s nyomtatv6ny6) uab|ryzat
elfogad6s6r6l s2616 el6terjesztdst ds az el6terjesztdsben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdlyzat ajkv. t te iklete)



A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alitbbi hatarozatot hozta:

Galgaguta Ktizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
73D017 . (1X..07 .\ hatittozata

A bizonylati album ILE. (selejtez6s nyomtatvrinyai) elfogadrislirril.

Galgaguta Kdzsdgi Onkormanyzat Kdpvisel6{estiilele Dr. Bata Akos jegyzd
el6te{esztes6ben megt6rgyalta a bizonylati album Il.E (selejtezds nyomtatvanyai)
szabAlyzat elfogad6sArdl sz6l6 el6terjesztdst 6s az el6tedesztesben foglaltak szerint elfogadta.
(a szdbdlfzat a jkr', melliklete)

A kdpvisel6 testiilet 5 igen sza\azatIal az alibbi hatarozatot hozta:

Galgaguta Kiizs69 Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
'1 4/2017 . {JX.07 .\ hatirtozala

A bizonylati album II.F. (az dltalinos forgalni ad6 elsz{motis:inak bizonylatai)
elfogadisi16l.

Galgaguta Kdzsdgi Onkormanyzat K€pvisel6-testiilete Dr. Baa Akos jegyz6
el6tedesztdsdben - megttugyalta a bizonylati album II.F (az 61ta16nos forgalmi ad6
elsz6mol6s6nak bizonylatai) szab6lyzat elfogadesar6l sz6l6 el6tefesztdst 6s az
el6tedesztdsben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdlyzat a jkv. melldklete)

A k6pvisel6 testtilet 5 igen szatrazaltal az a\itbbi hattuozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
'7 5 D0 1 7. (J]{.0'7.\ hattu ozata

A bizonylati album II.F.3. (egy6b p6Dzii$i nyomtatvinyok) elfogad6str6l.

Galgaguta Kdzs6gi Onkomanyzat Kdpvisel6-testiilete Dr. Bata Akos jegyz6
el6tdeszt6s6ben megtargyalta a bizonylati album II.F.3. (egy6b p6nziigyi nyomtatvanyok)
szabflyzal elfogadAsar6l sz6l6 el6terjesztdst ds az el6terjesztdsben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdlyzat a jkv. mellekkte)

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazatlal az aldbbi hatArozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkorm{nyzata Kdpyisel6-testiilet6nek
7 6 20 77. (1X.0'7.\ hattu ozata

A bizonylati rend elfogad6sir6l.

Galgaguta Kdzsdgi 0nkom6nyzat Kdpvisel6-testiilete - Dr. Bata Akos jegyz<!
el6tedesztds6ben meglArgyalta a bizonylati rend szabalyzat elfogadasAr6l sz6l6
el6te{esztdst ds az el6terjeszt€sben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdltzat a jkv. melliklete)
A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az al6bbi hatarozatot hozta:



Galgaguta Ktizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiiletdnek
'77 /201'1 . (IX.oi .) harlrczara

A gazdilkodisi szabilyzat elfogad6s{r61,

Galgaguta Kdzsdgi onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete Dr. Bala Akos jegyz6
el6tedesztdsdben - megltugyalta a gazddlkodAsi szabalyzat elfogad6s6r6l sz6l6 eldterje;est
6s az el6terjesztdsben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdbzat a jkv. melliklete)

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alitbbi hatirozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Odkorminyzata K€pvisel6-testiilet6nek
78/2017 . {dX.0'7 .\ hat'rozata

A leltiroz{si szab6lyzat elfogad6s6r6l.

Galgaguta Kdzsdgi Onkomanyzat Kdpvisel6{estiilete Dr. Bata Akos jegyzc)
el6tedesztes6ben megt6rgyalta a leltarozdsi szabdlyzat elfogad6s6r6l sz6l6 el6tedesztdst €s
az el6terjesztdsben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdlyzat a jkv. hellikletu)

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alibbi hatifuozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiiletdnek
791201'l . (1X.07 .\ hatArozara

A p6nzkezel6si szabilyzat elfogadis{r61.

Galgaguta Kiizsdgi Onkormanyzat Kdpvisel6-testtilete - Dr. Bata Akos jegyzii
el6terjeszl€sdben - megtArgyalta a pdnzkezeldsi szabalyzat elfogadis6r6l sz6l6 el6terjesztdst
6s az el6terjesztdsben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdbaat a jk . meluklete)

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az al'bbi hat6rozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormdnyzata K€pvisel6-testiilet6nek
80D01'7 . (1X.0'7 .\ hatiiozata

A selejtez6si szabdlyoz{s elfogadrisrir6l.

Galgaguta K6zsdgi Onkom6nyzat Kdpvisel6-testtilete Dr. Bata Akos jegyz6
el6tedesztdseben - megtfugyalta a selejtezdsi szab6lyzat elfogadAsdr6l sz6l6 el6tedesztdst 6s
az el6terjesztesben foglaltak szerint elfogadta.
(a szabdlyzat a jkv. melleklete)
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7. Jelent6s a 2017. januir t-tdl jrilius 31-ig tart6 id6szak alatt a K6pvisel6-testiilet
iltal meghozott 6s 2017, jnlius 31-ig tejnrt hat6ridejii hatrirozatok
v6grehajt6sd16l.
Eliiterjeszt6: Dr. Bata Akos jegz6

Dr. Fata Akos jegyz6 t6j6koztatja a k€pvisel6-testiiler tagjait a 2017. janutu t{61jflius 3l-ig
tart6 id6szak alatt a Kdpviseld{estiilet 61ta1 meghozott ds 2017. jrilius 31-ig lejrirt hat6ridejri
hatarozatok vdgrehait6s6r6l.
Ag6cs Gdbor polg6rmester ezt k6vet6en k&i
diintsenek a jelentds elfogaddsrlr6l.

Kdrdes, hozzasz6lils nem volt.

a kdpvisei6-testiilet ta&jait. vitassdk meg es

Ag6cs Gabor polgfumester k€ri, diinrsenek ajelent6s elfogad6s6r6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az aIAbbi hatiirozatot hozta:

Galgaguta Kiizseg Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiilet6nek
8l D0l1 . (1X.07 .) hatirozata

A 2017. januir 1-t6l jflius 3l-ig tartd id6szak alatt a K6pvisel6-testiilet ittal meghozott
6s 2017, jrilius 31-ig lejirt hatdridejii hat'rozatok v6grehajtisir6l.

Galgaguta Ktjzsegi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete - Dr. Bata Akos jegyz6
el6te{eszt€sdben - megtargyalta a 2017. janni\t 1-t6l jilius 3l-ig tart6 id6szak alatt a
K6pvisel6-testiilet eltal meghozoft 6s 2017. jrilius 31-ig lejtut hattuidejii hatdrozatok
v6grehajtAsar6l sz6l6 jelentds el6tedesztds6t ds az aldbbi ddntdst hozta:
Galgagula Kitzsdgi Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a 2Ol7 . jarlulLt I {61 jilius 3 f -ig tart6
id6szak alatt a Kepvisel6-testiilet dltal meghozott 6s 2017. julius 31-ig lejart hataridejii
halfuozatok vdgehajtesfu6l s2616 jelent€st 6s az el6terjesztdsben foglaltak szerint elfogadta.

8. Csatlakozfs a Bursa Hungarica Fels6oktatisi Onkorminyzati Osztiindijpilyizat
2018. 6vi fordul5jrihoz.
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgdrmester

Napirend keretdn beliil Ag6cs GAbor polgamester ismerteti a kdpvisel6-testiilettel, hogy az
elmult 6vekhez hasonl6an id€n is kiinisra keriilt a Busa Hungarica 6sztdndij p6ly6zat,
melyhez a csatlakozAs bvabbra is a kepvisel6-testiilet dijntdse alapjan lehetseges.
Ag6cs G6bor polgrirmester javasolja, hogy a h6tninyos helyzetben ldv6 csal6dok gyermekeir
iddn is tAmogatasban r6szesitsdk a fels6fokir tanulm6nyaik elvdez6s6ben.

K6rdds, hozzdsz6l6s nem volt.

Ag6cs Gribor polgrirmester kdri, dontsenek a Bursa Hungarica dszttjndij p6ly6zathoz t6rt6n6
csatlakoz6sr6l.

A kepvisel6 testiilet 4 igen szavazattal 1 tart6zkodAs mellett az al6bbi hatiirczatot hozta:



lt

Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
82/201 7.(1X.07.) sz. kdprdlqlO testiileti hatrirozata

A 2018. 6vi Bursa Hungarica ijsztiindij p aly6z t|xtoz tiirt6rL6 .satlakozisr6l.

Galgaguta Kiizsdg Onkom6nyzatenak Kdpvisel6-testiilete csatlakozik a hrihinyos szocir{iis
helyzetii fels6oktatasi hallgat6k, illet6leg fels6oktatasi tanulmanyokat kezd6 fiatalok
t6mogatfsdra ldtehozott Bulsa Hurgarica fels6oktatdsi iinkomanyzati iisztdndijp6lyaat
2018. 6vi fordul6j rihoz.
A kdpvisel6-testiilet elfogadja az dsztdndijpelyr2at 2018. €vi kiirds 6ltalAnos szez6d6si
feltdteleit. Felkdri a polgAmestert, hogy az dnlomanyzat nevdben irja ale a csatlakozAsi
nyilatkozatot ds az Emberi Er6fonds Trimogataskezel6 r€szdre hatririd6n beliil, junassa vrssza.

Hatirid6r 2017. okt6ber 2.
Felelds: Ag6cs cibor polgdrmester

9. Partners6gi rendelet megalLotisa,
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgirmester

Ag6cs G6bor polgrinnester tajdkoztatja a k6pvisel6-testlilet tagjait, hogy a telepiildsi arculati
kdziktin].v elkdszitdsdnek (hatarid6: 201'1.12.3t.) folyamataba dpiilve sziiksdges elfogadni a
partnels€gi rcndeletet, mely Dr. Bata Akos jegyz6 unal elk6szit€sre keriilt. Ag6cs G6bor
polgAnnester ismerfeti a rendelet tartalmi elemeit, majdjavasolja annak elfogad6s6t.
Ag6cs G6bor polgiirmester ezt kdvet6en k6ri a kdpvisel6-testiilet tagjait, vitass6k meg 6s
ddntsenek a rendelet elfogadrisrir6l.

Kdrd6s, hozz6sz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester kdri, ddntsenek a rendelet elfogadrsfu6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazatal az altbbi rendeletet alkotta:

Galgaguta Kiizs6g Onkorm{nyzata Kdpvisel6-testiiletdnek
12l2017.(IX.08.) iinkorminyzati rendelete

A telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p-6rv6nyesit6ssel iisszefiigg6
partners6gi es.eztetds helyi szabilyair6l.
(a rendelel teues szAvege ajh'. melAkkte)

10. Felk6sziil6s a kiizmeghallgat6sra.
El6terjeszt6: Ag6cs c6bor polgdrmester

Ag6cs G6bor polgArmester $jeko^atja, a k€pvisel6-testiilet tagjait, hogy a tdrvdnyi el6ir6s
szerint ds a lakoss6g tajdkoztat{sa drdekdben minden €vben sziiks6ges a kiizneghallgafissal
egybekotiitt kdpvisel6-testiileti iilds megtafidsa. Tdmdi beszimol6 a k6pvise16{estiilet
munl<6j6r61, a 2077. 6vt helyzetdrt6kelds, a 2018. 6vi tervek bemutatasa, a kiizbiztonsag6l
sz6l6 beszimol6 ismertetdse €s a k6z6rdekii bejelentesek, eszevdrelek ttugyalasa. Agdcs
G6bor polgAmester javasolja a rend6rs6g illetdkes munkat6rsdnak meghivas6t is, melynek
keret6ben a lakossAg t6jdkoztatas kap a rend6rs6gi statisztikai adatokr6l is. Kdzmeghallgatas
id6pontjtua november v6g6t, illetve december elej6t javasolj4 a ftigg6ben ldv6 pelytuarok
elbir6lrsdnak id6pontj6t6l ftigg6en.



Ag6cs G6bor polgArmester ezt kijvet6en k6ri a kdpvisel6-testiilet tadait, vitassdk meg 6s
ddntsenek a kdzmeghallgatds megtartds6r6l.

Kdrd€s. hozziisz6l6s nem volt.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen szavazattal, a kiizmeghallgatissal eS.bekiitiitt k6pvisel6-
testiileti iil6s megtartdsrra tett javaslatot tudom6sul vette.

11. E5/ebek.
Eldterjeszt6: Ag6cs G{bor polgirmester

a. A Galgaguta ktizpontjdban v€rszilvafa iiltet6si projekt.
El6terjeszt6: Ag6cs Grbor polg{rmester

Ag6cs G6bor polgtumester tajekoztatja a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy a fdirton eliiregedtek
a meggfak. Tapasztalhat6, hogy ezek a fAk kivAgdsa,ikiszAradasa folyarnatos. Ez6rt Ag6cs
Gabor polg6mester javasolj4 hogy tinkorm6nyzati tdmogatrissal vdrszilvrik kertiljenek a
Posta ds a Coop bolt kitzdtti kdztediletrc, igy az a fa]iu kiizpontjaban egys6ges medelendst
biztositana.
Ag6cs G6bor polgennester ezt kdvet6en k6ri a kdpvisel6-tesrtilet tagjair, hogy az
elhangzottakkal kapcsolatban tegy6k fel k€rddseiket, javaslataikat.

K6rd6s, hozzasz6l6s nem volt.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen sz vaz tt^l 
^ 

tajdkoztatist tudomisul vette.

b. A32ll11 hrsz-ri telek hasznositrsinak villalkoz6i megkeres6si iigye.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgirmester

Ag6cs Gribor polgfumester tej6koztatja a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy a 32ll1l brsz-i
belteriileti telek tekintetdben a CLAM Kft. (1202 Budapest, Mar6t utca 11.) kdpvisel6je m6ris
megkereste. hogy az ingatlant hasztositani szeretne egy kutyaitat6 e166llit6 iizem megdpitdse
6s iizemeltetese sor6n. Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja, hogy az ingatlant a k6pvisel6-
testiilet tulajdonba ne adja, azt legfeljebb 3 dves b6rlet keret6ben adja b6rbe egy
meghatifuozott iiron.
Ag6cs GAbor polg6rmester ezt kdvet6en k6d a k6pvisel6-tesriilet tagjait, hogy az
elhangzotta.kkal kapcsolatban tegydk fel k6rd€seiket, javaslataikat, ditntsenek az ingatlan
hasznositesd16l.

K€rdds, hozz6sz6lAs:

OrgovAnyi Leszl6 kep]dEgl0: Csak bdrbe adjuk, ds gondoskodni kell r6la, hogy ne is tudjak
megterhelni.

Varea Csaba k6pvisel6: Pr6briljuk meg, de csak b6rbe.

Tijbb kdrdds, hozzrisz6lds nem volt.

Ag6cs Gribor polgdrmestei kdri, ddntsenek az ingatlar hasznosittisar6l.



A kepvisel6 testiiiet 5 igen szayazatlal az allbbi hat6.rozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g onkorminyzata K6pvisel6-testiiletenek
83/2017 . (IX.O1 .) haltLtozata

A Galgaguta belteriilet 321/11 hrsz-ri ingaflan hasznositdsir6l.

Galgaguta Kilzsdg onkormAnyzatanak Kdpvisel6-testiilete - Ag6cs Gribor poigiilmester
el6erjesaesdben megtargyalta a Galgaguta belteriilet 321111 hrsz-f ingatlan hasznositrisar6l
sz6l6 el6tedesztdst 6s az alabbi dijntdst hozra:
Galgaguta Kdzsdg onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete a Galgaguta beltedilet 321ll l hlsz-ri,
kivetett bedpitetlen teriiletii, 1366 m,, 1/l tulajdoni h6nyadf ingatlan6t bdrbe adja a CLAM
Kfr. (1202 Budapest, Mar6t utca 11.) szrimara 3 6ves bdrleti konstrukci6 keretdben,6vi
130.000 Ft bdrleti dij ellendben. A k6pvisel6-tesriilet ddntdse szerint a kapcsol6d6 kiiltsdgeket
a beruh6z6 viseli.
A kdpvisel6{esttilet felk6ri Ag6cs G6bor polgAmestert, hogy a hozott d6nt€sf6l tajdkozrassa
a k6reknez6t 6s a ddntessel kapcsolatos intdzkeddseket tegye meg.

H^terid,6t 2017.12.31.
Felel6s: Ag6cs Gibor polgirmester

c. Mini btilcs6dei f6r6helyek kialakit{sinak timogatisira kiirt p lytzat
benyfjtrsa.
Eldterjeszt6: Ag6cs Gibor polgirmester

Ag6cs GAbor polgarmester t6jdkoztatja a k€pvisel6-testiilet tagiait, hogy az EBR42 rendszeren
keresztiil a nemzetgazdasagi miniszter palyriatot hirdetett a Magyarorszag 2017. 6vi kdzponti
k6lts6gvet6sdr6l sz6l6 2016. 6vi XC. tdrvdny 3. melldklet lI. 11. pontja alapj6n mini bdlcs<idei
f66helyek kialakitas6nak tdmogatAsrira. A p i\lyazat tim,ogaftsa p6ly26ntent I 0 milli6 forint,
melynek kapcsrin az dner6 mdrteke sVo. A pityiuati feltdteleknek az ellzetes vizsgrilatok
alapjrin az dnkormrinyzat megfelel, ez6rt Ag6cs Gabor polgermester elmondja, hogy j6v6re
kijtelez6 biztositaii a bdlcsrldei ellAtdst, mel),nek kapcsrin a bdreket az rillam atvallalja, ezdfi
javasolja a pAlyrizat kidolgozes6t €s benytjtesel
Ag6cs Gribor polgiimester ezt kdvet6en k6ri a kdpvisel6-tesriilet tagiait, hogy az
elhangzottaktal kapcsolatban tegy6k fel k6rddseiket, javaslataikat, 6s ddntsenek a p6lydzat
benyujtes.ir6l.

Kdrdds, hozzrisz6lis nem volt.

Ag6cs G6bor polgdrmester kdri, ddntsenek a pelyAzat benyrijtisar6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szayazallal az al6bbi hatdrozatot hozta:

Galgaguta Kiizsdg onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiiletdnek
84l2ol7 . 1dX.07 .\ hattuoz*z

A Mini bitlcsfidei f6r6helyek kialakitisdnak timogatdsdra kiirt p6lyizat
benyij trisli16l.

Galgaguta Kdzsdgi Ontorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete megtdryyalta Ag6cs cfbor
polgtumester el6terjeszt€sdben a Mini bdlcs6dei f6r6helyek kialakitAsanak tamogat6sara kiifi
pelytuat benyfjtasrir6l s2616 el6terjesztdst.
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A Kdpvisel6-testiilet a Mini bdlcs6dei fdr6helyek kialakitds6nak tdmogatasrta ktirt p ryazatEBR42 rendszeren tiirten6 benyijtdsat t6mogatja, annak 5%-os iinerejdt a 201,j. 6vi
kdlts6gvetds terhdre v6llalja.
Felk6d a polgtumestert a ddnt€s vdgrehajtdsiival kapcsolatos intdzkeddsek megt6teldre.

Hatirid6: Pily{zati kiirds szerint
Felel6s: Agr6cs Gibor polgirmester

d. A Galgaguta, Kossuth rit 9. sz6m alatti ingatlan megv6s6rlisa.
El6terjeszt6: Agdcs Gibor polg6rmester

Ag6cs Gdbor polgAmester kdd a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy a polgdmesteri
besziimol6ban mitu emlitett, fenti hizszd-mti ingatlan iigyeben a vdteli ajanlat megkiild€se
6rdek6ben a k6pvisel6-testiilet hozzon ddntdst az el6zetesen felvetett 500e Ft vdteli aiAr atr6l
es kiildje meg a rulajdonosok rdszdre.
Ag6cs G5bor polgiirmester ezt kdvet6en k6d a k6pvisel6-testiilet tagjait, hogy az
elhangzottakkal kapcsolatban tegyek fel k6rd6seiket, javaslataikat, ddntsenek a v€teli ajanlat
megkiilddsdr6l.

Kdrdds, hozz6sz6l6s:

Oreov6nyi Laszl6 kdpraisqk!: Kiildjiik mcg.

Varqa Csaba kdDvisel6: Tdmogatom.

Tdbb k6rd6s, hozzrisz6liis nem volt.

Ag6cs G6bor polgArmester k6d, ddntsenek a veteli ajdnlat megkiild6s6r6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazafial az al6bbi hatdrozatot hozta:

Galgaguta Kiizs6g onkorminyzata Kepvisel6-testiilet6nek
85/201 7.(IX.07.) sz. kdpvisel6-testiileti hat6rozata

A Galgaguta, Kossuth rit 9. szrim alatti ingatlan megvdsdrlisi szind6ker6l

Galgaguta Kdzsdg onlormdnyzatinak Kdpvisel6-testiilete - Ag6cs Gebor polgrirmester
el6te{esztdsdben - megt6.rgyalta a calgaguta, Kossuth it 9. szim alatti ingatlan megv6s6rl6si
sz6nd6kdr6l sz6li, el6tedeszt€st ds az al6bbi ddntdst hozta:
Galgaguta Kttzsdg OnkormfuyzatAnak Kdpvisel6-testiilete a Galgaguta, Kossuth it 9. sz6m
alatti, kivetett lak6haz udvar megnevezdsii, 1622 m, teriiletii. 303 hrsz-ri ingatlan
negvdsarlasa mellett dontiitt az el6zetesen megtirgyalt, 6s az ingatlan allapotat figyelembe
vdve meghatArozott 500.000 Ft-os v6telfuon. Az dnkormdnyzat az ingatlan v6s6r16s kdltsdgeit
a kozmiivel6ddsi nomativa terh6re szAmolja el.

A kdpvisel6-testlilet felk€ Ag6cs c6bor polgarmester az ingatlantulajdonos(ok)kal t6rt6n6
egyeztetesre €s felhalalmazza az esetleges addsvdteli szez6des aleirasfua.

Hatirid6: megdllapodis szeritrt
Felel6s: Ag6cs G6bor polgirmester
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e. A Sziireti felvonulds megrendez6se
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgirmester

Ag6cs GAbor polgfumester hJekodatja a kdpvisel6-testiilet tagiait, hogy az idei ,,sziireti
felvonul6s" rendezvdny megtartdsAhoz az el6kdsztletek folyamatban varnak, kdri a
kepvisel6-teslrilet tagiainak hozzrijrirulisSt annak megtartas6hoz. Ag6cs G6bor polgamester
javasolja a rendezv6ny megtartAsat 2017. szeptember 30. napj6n. Ag6cs G6bor polgrirmester
javasolja, hogy az dokom6nyzat, a rendezv6ny kdlts6geit a kdzniivel6d6si nomativa terh6re
szrimolja el.
Ag6cs GAbor polg6rmester ezt kiivet6en k6d a kepvisel6-testiilet tagjait, vitassrk m€g €s
ddntsenek a rendezveny meglartdsfu6l 6s ajavaslata elfogadasar6l.

K6rdds, hozz6sz6l6s nem volt.

Ag6cs GAbor polgamester kdri, diintsenek a rendezvdny megtafiesar6l 6s a javaslata
elfogadrisrir6l.

A k€pvise16 testtilet 5 tgelr szavazattal az aIAbbi halarozatot hozta:

Galgaguta Kitzs6g Onkorminyzata K€pvisel6-testiilet6nek
86/201 7.(X.07.) sz. kepvisel6-t€stiileti hatarozata

Az "Sziireti felvonules" rendezv6ny megtartdsrr6l.

Galgaguta Kdzs6g OntomfuyzatAnak Kdpvisel6-testiilete - Ag6cs GAbor polgarmester
el6te{€szt6s€ben - megtargyalta az "Sziireti felvonul5s" rendezvdny megtafidsidi sz6l6
el6tericsztist ds az alllbbi diiitdst hozta:
Galgaguta Kiizsdg onkomAnyzatanak Kdpvisel6-testiilete az "szi.ireti felvonulds" rendezv6ny
rreglartasa mellett ddntdtt. melyet az eldterjesztdsben.ia\'asolt napo11 (2017.09.30. szombat)
ki\'6n negtartani 15.00 6rai kezddssel. Az onkorm6nyzat a rendezvdny k6lts6geit a
kdznlivel6desi normativa terhdre sziirnolja el_

A kepvisel6-testiilet felkdri Ag6cs G6bor polgArmester a rendezvdny lebonyolitastua.

Hat6rid6: 2017. szeptember 30.
Felel6s: Ag6cs Gdbor polgirmester

f. Az Iddsek Napja rendezv6ny megrendez6se
Eldterjeszt6: Ag6cs Gibor polgirmester

Ag6cs GAbor polgitumester tajdkoztatja a kdpvisel6-testiilet tagjait, hogy az idei "Id<isek
Napja" rendezvdny megtaftasiihoz az el6kdsziiletek folyamatban vannak, kdri a k€pvisel6-
testiilet tagjainak hozz6jaruhsAt annak megtartAsdloz. Ag6cs c6bor polgrirmester javasolja a
rcndezveny megtartasat 2017. oktdber 6. napjrtur. Ag6cs Gribor polgiirmester javasolja, hogy a
2017. okt6ber 6-rin az ldiisek Napja alkalrn6b6l, ninden 62 dv feletti nlugdijas lakost, az
dnkormanyzat dltal saj6t hataskitrben adoft temeszetbeni elldtds keretdben vendegi letja 6s
megajrndekozza a szociiilis normativa terhdre.
Ag6cs G6bor polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a k6pvisel6-tesfiilet tagjait, vitass6k m€g ds
ddntsenek a rendezv€ny megtartrs.t6l 6s ajavaslata elfogaddsar6l.

K€rd6s, hozzrisz6lds nem volt.
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Ag6cs Gdbor polgrirmester kdri, ddntsenek a rendezvdny megtaftisfu6l ds ajavaslata
elfogadrisrirol.

A kdpvisel6 testiilet 5 igel. szavazatlal az alfubbi hatirozatot hozta:

Galgagutr Kdzs6g Onkorninyzata K6pvisel6-testiletenek
87/2017.(X.07.) sz. kdpvisel6{esfiileti harirczata
Az "Id6sek Napja" rendezvdry megtartdsir6l.

Galgaguta Kttzs6g Onkornxinyzatitnak Kdpvisel6-testi.ilete - Ag6cs G6bor polgdrmester
eldterjesztdsdben - megtt{gyalta az "Idtisek Napja" rendezv€ny megtart6s6r6l szo16
eldteriesztdst ds az al6bbi d6or6st hozta:
Galgaguta Kitzs€g Onkormrinyzatinak Kdpviselti-t€stiilete az ,'Id6sek Napja', rendezvdny
meglartAsa mellett dttntt t|, melyet az el6re{eszt€sben javasolt napon (2017.10.06. p6ntek)
kivdn megtartani 17.30 6rai kezdessel. A 2017. oktdber 6-rin az Id6sek Napja a1kalm6b6l,
minden 62 6v feletti nyugdijas lakosl az dni(ormAnyzat 6lraI saj6r hataskdrben adott
term€szetbeni elldtris kereteben velddgtil htja €s megajrinddkozza.

A kdpvisel6-tesfiilet felk6ri Ag6cs G6bor polgArmester a rendezveny lebonyolit4srira-

Hatdrid6: 2017. okl6ber 6.
Felel6s: Ag6cs Gibor polgdrmester

Ag6cs G6bor
nyilvdnos iildst
perc.

polgdxmester megkdsziinte a k€pvisel6-testiileti tagok megjelen€set €s a
berekesztette. A nyilvrinos testiileti iilest beztnisanak id6pontja: 19 6ra 35
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