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KfPvISEL6TEsTULET
GALGAGUTA
19t2017, sz6mr,

JEGYZ6K6NYV
Kdsziilt: 2017. november 16-an megtaltott K6pvisel6 - testiileti til6sr6l.
Jelen vamak: Ag6cs G6bor polgtumester, Orgovdnyi Ldszl6, Imr6 JAnosnd, kdpvisel6k.
Beielentdssel tAvol maradt: Nagy Jen6, Varga Csaba kdpvisel6

Tan6cskozdsi iogsal meeielent: Dr. Bara Akosjegyzo.

Jegyz6kiinwvezet6: Oravecz Istviin
Ag6cs Gdbor polgdmester iidvdzli a megjelenteket, meg6llapitja, hogy a Kdpvisel6 - testiilet
iilese hatArozatkdpes, mert 5 f6 kdpvisel6b6l 3 f6 megjelent, igy az ii16st megnyitja.

Ag6cs GAbor polgarmester javasolja, hogy az iil6srdl kdsziilt jegyz6k6nyv hitelesit6inek
Kdpvisel6 - testiilet valassza meg Orgovanyi L6szl6 6s kff6 Janosnd k6pvise16ket.

A kdpvisel6 testiilet

3 igen szavazattal ajegyz6kiin,.r' hitelesit6inek Orgovrinyi Lriszl6 6s

a

Imr6

Janosnd k€pvisel6ket elfogadta.

Orgovdnyi Liszl6 k6pvisel6 javasolja, hogy a meghiv6ban szerepl6 Meghirdetett dajka
munkakdre be6rkezett palyAzatok ki6fi6kel6se napirendi pont ttugya16sa egy kitvetkez6
iilesen kediljdn trirgyaliisra, amikor minden k6pvisel6 jelen van. Ag6cs c6bor polgArmester
k6ri, ddntsenek Orgovrinyi Ldszl6 k6pvisel6 javaslatAr6l.

A K6pvisel6 - testiilet 3 igen szavazattal

a napirendek m6dositasfua

teftjavaslatot elfogadta.

Javaslatiira a K6pvisel6 - testiilet 3 igen szav dzattal az alabbi napirend t6rgyal6s6t fogadta el:

NAPIREND:
Az 6vodai S/erekl€tszim niivek€d€s6b6l ered6 feladatok t6rg/alisa.
4 goct Gd bor pol gri r ne r e r
Meghlvott: Megyeri Afiildnd i Azmdny.rezetd
1.

El dte rj eszfi :

2,

r

Tij6koztatds az orvosi iigyelet helyzet6r6t.

Elir e r i csztd : Agot s

U

abot pol gdr ne

tte

r

3, Tij6koztatis az el6z6 K6pviselti - testiileti iil6s 6ta eltelt onkorminyzatot 6rint6
esem6nyekr6l.
ElSrcrieszt6: Agocs Odbor polgdrm, srer
4. A K6pvisel6 - testiilet szervezeti 6s miikijd6si

El6teljeszt6: dr: Bata lkos ieg,z6

szabdlyzatir6l sz6l6 rendelet m6dositisa.

5. A helyi n6pszavazds kezdem6nyez6s6hez sziiks6ges
sz6l6 rendelet megalkotisa.
Eldteteszt1: dr. Bata i{kos ieg,z6

szrmi vilaszt6polgirok szim6r6l

6. Egyebek.
EI6t erj eszt ri ;

A

gocs Git bor pol gdrmet t er

7. Bursa Hungarica Felsdoktatrisi Onkorm6nyzati

elbirilisa. /zirt iil6s/.
Eldterjetzt6:

l.

A

dsztiindijrendszer 201g. pilyizatok

g6ct <tdbor polgarmeuet

Az dvodai gyerekletszim niiveked6s6b6l ered6 feladatok trrgyaldsa.
E l6kri esztui. A gic s G abor pu ! gdr uest er
Meghivott : Megteri AttilLin' intizmdn,vezet6

Ag6cs Gebor polgiimester felkdd Megye Attil6n€ 6vodavezet6t, hogy trijdkoaassa a
Kipviseld - tesliilet ragiait a napirendi poiltal kapcsolatban.
Megyeri Attilan6 6vodavezet6 t6jdkoztatja a K6pvisel6 - tesriilet tagjair, hogy.jeienleg az
o\odaba l9 gyemrek jrir., amely nrajdnem eldri az engediiyezett 30 fd fd16heliet. Az eg"v f6
llliircius. h6napban fog csaalakozti. igy az engeddllezett ldtsziin be fog telni. s
lijvij
szepteDrbert6l pedig vrirhar6an a ldlszdm j0 fd 1dl6 tbg enelkedni. ani miatt sziiksdgessd
\'.ilik a csopor'tbontAs. Ez lnaga utan voDia a szeneiyi 6s t6rgyi t'eltdtelek biztositesat.
Ag6cs G5bor polgrirmester ezt kijvet6en kdri a K6pvisel6 - testiilet tagjait, tegydk fel
kdrddseiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatban.

K€rdds, hozz6sz6lds:
Aq6cS- Gabor polqem€ster: Ovodai appadtus szegmensdb6l vizsgiilva
szem6lyzet sziiksdges az dvodai feladatok ellft|sAhoz2

a t6zist, hriny f6s

Mesyqri Attilan6 6vod4vezet6: Egy csoporthoz 2 f6 6v6n6 ds 1 f6 dajka, de be lehetne ugy
osztani, hogy egy-egy ffi.
Ag6cs q6bo! plgitumester: Ezt az jelenti, hogy m6g egy 8 6ras 6v6n6, azaz ajeledegi 4 6rrs
helyeft ds m6g egy dajka alkalmazisa vrilik sziiks6gess6?

Mesv€ri Attildnd 6vodavezet6: Igen.
Orsov6nyi LAszl6 k6pvisel6: A m6g egy dajka ajelenlegi mellett 6rtend6?

Meqye Attilin€ 6vodavezet6: Igen.
As6cs G6bor pole6rmester: Kdrdezem ajegyz6 urat, hogy a normativa lefedi-e a b6reket?

Dr-B1ta, Ako! ieeyzit: Meg kell ndznem a jogszabrllt a csoportbontis miatt. Elk6pzelhet6,
hogy eltdrd a finanszirozris. Megvizsgdlom a kdrddst ds v6laszt adok a K6pvisel6 _ testiiletnek.

3

Mesyeri Attiland 6vodavezet6: Jelenleg is bonyolult megoldani a helyzetet az
6vodeban,
fory6rendszerben tudjuk kivitelezni a rnosd6 hasznrilat6t,
JiitG". *fi"
b6vit6se

"Llyek

ts.

Orgovrin)'i L6szl6 k6r:visel6: Az iskoldt nem lehetne 6vodrivri alakitani?

A reljes mosd6rdszr
Y:f$:4+!si+d!tszcto:
ro\aDDa az udvar aszlahoz\a van. ami szintdn nem

6t ke ene alakitani a kicsik szdmiira,

megfeleki

agqsq Gilbal-paigea!c!19!: Jelenleg a birrilisi ftuisban tart a benyiijton Top_3.2.1-16
k. me]y eJgill az akadiitymentes €piilet kialakit6;61, amely masaba
:Tic:lTl
rograua az ii,y-.:n
akadalymentes vizesbtok:k megldrdt is, amely a hely sziik6re va16
tekintittel
probldmekba iitkozik az 6voda €piilerdben.
!,setleg a tet6t6rben keri.ilhetne kialakitdsra az iroda, mindez tdrsadalmi
munka
igdnybevdtel6vel.

qsov6nJi_L6szl6 kdplrlsel6: A tet6t€. kialakitdsa
mdg mindig a legolcs6bb megoldas lenne,
ha megoldhat6 az kell kialakitani.

llggveri Afti16n6 6vodavezet6: Lehetne, de statikus kell€ne hozza, hogy kialakithat6_e
hogyan.

Ae6c$ Gdbo! pqlg4rmester: Jegyz6 urat kdrdezem, hogy ennek
engeddlyezdsi eljtu6si ktjtelezettsdge van_e?

a

ds

tet6tdrkiarakit6snak

Dr. Bata Akos iegyz6: BiztosaD van.

Megyeri Attil4n6 6vodavezet6: Esetleg galdria kialakitas6val megoldhat6 lenne,
mert a t6r 6s
am2 meg vurhozzA.
Orsovdnyi Ldszl6 kdpvisel6: Esetleg a konyat elvirLni a pince feld ds annak a helydre.

Aq6cs Gebor polgiirmeste.: A kdvetkez6 alkalomra utrinajrirok a kijltsdgeknek, jegyzii
a
pedig megn6zi a miiszaki engeddlyezdsi eljrinist 6s a normaiivrikat.

in

Ttibb k6rd6s, hozz6sz6lis nem volt.

A K6pvisel6 - testiilet 3 igen szavazattal

2.

a

tij6koztat6t tudomisul yette.

T6j6koztat:is az orvosi iigyelet helyzet6r6l.
El4terj eszt6 : Ag6cs Gdbor polgdrmester

Ag6cs Gdbor. polgrirmester rajdkoratja a Kdpvisel6 _ resliilet tagiair. hogy utiinajiirt
az
tig)eleti ellltas viici kdrzethez tiirr6n6 csat]akoz,snak. A tdrsules r€sz6rZ'l val6szi'illeg
tan'rogatdst kapna a csatlakoziis. de a szolgaltati tcvdkenysdget ell6t6 fiszdrdi
llen1
ell-ogadhat6 a csatlakozris. mivel 6llitdsa szeriit a negldvci .-lg6ltu#. szi|lvoraliinak
romliisdra menrc. Eg)'dbk€nt a vdci iigyeletet ellittr szolgriltat6 szemdif6ben
rdszben ugyanaz.
mint a rdtsagi- berceii, vagJ, a hdbalni tig]-eletet is elidt6. Ag6cs Gii'bor polgiirmester,
ezen
javasolja vilaszthat6 R6tsag 6s H6harom kdrzetb6l a Retseg
k;zethez tortdk lsatrakozAst.
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Ag6cs G6bor polgiirmester ezt kdvetden kfui a Kdp\iselo - lesri.ilel
tagjail. tegldk fel
k6rd6seiket, j avaslataikat 6s ddntsenek az rjgleleti kolzet csatlakozesiinal(
lidrclisdben.
Kdrdds, hozzrisz6les:

kee!1xld: A lalossdgot mindenk6pp ki kell 6rtesiteni a vdltozAsr6l.
Fe&!++
Vleov4n[ Lasz]o kepviseld:

Sajndlatos, hogy a berceli iigyeleti ttusul6sb6l tdbben kildptek

el6ttiink financi6lis okokb6l, ez6rt nekiink is ki tellett-iepni ds csatlakozm egy
m6sik
ktirzethez, amely j6val messzebb vaa. Sajn6latos, hogy mdgis
friUartut,ut

-int"i

szomsz6dos telepiildsen, holott err6l nem mi tehetiink.

u

Tdbb kdrd6s, hozzasz6las nem volt.
Ag6cs G6bor polgrirmester k6ri, ddntsenek j avaslata ellbgaddseml.

A kdpvisel6 testiilet 3 lgerl szayazallal az

aIabbi hatArozatot hozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkorm:inyzata K6pvisel6 _ testiilet6nek
100/201 7. axl. 16.) hatArozata
A JUNIMED Kft, kdzponti orvosi iigyelethez tiirt6n6 csadakozisrbl.
Galgaguta.Kiizsdgi-OnkormAnyzat K6pvise16 - testiilete a polgfumestert el6terjeszteseben
a JLTNIIMED Kft. kdzponri orvosi iigyelethez t6rrdn6 csatlakozasr6l sz6r6
elotenesaest ds az aldbbi dcjntest hozza
Kepr iseki" testillei_ 2018 janudr 1. napj6t6l csatlakozik a JLTNIMED Kft. (2626
\ag)rnaros. Oz
I9.,6ltal mrikddlele|t krizponti orvosi iig]ele!he7.
A K6pvisel6 - testiilet felhatalmazza a polgitmestert a a;nt6s vdgrehajt6saval kapcsolatos
intdzkeddsek megtdteldre ds a feladaf ell6trisi szerz6dds al6irdsiira.

megttugyalta

A

-

il

Hatfrid6: 2017. december 31.
Felel6s: Ag6cs

cibor

polgdrmester

3. Tij6koztatis az el6zd K6pvisel6

- testiileti til6s
esemdr)ekr6l.
El6terj esztd : Agocs Gabor polgdrmester

r6ta

eltelt Onkormdnyzatot 6rint6

Ag6cs GAbor polgarmester az alibbiakr6l t6jdkoztatja a K6pvisel6 _ testiilet tagjait:

- Mrihoz

egy hdtre (2017.11.23.) javaslom a Kdpvisel6 - testi.ilet tagjait dsszehivni a dajka
pdlldzat elbir:ilisa iigyeben du. l6 6rdrl.
- 2017.11.10. napjrin a Kdpvisel6 - testiilet tagiaival GUTA testvdfielepnldsre l6togattunk
vrirossa nyilvAnitdsAnak 50. 6vfordul6ia alkalm6b6l.
-.Galgaguta Ktizs6g onkormrinyzata, Szdcsdnle Kdzsdg onkormrinyzatiinak gesztorc6geval
sikeresen prilyrzott a N6grad Megyei Kormanyhivatal Balassagyarmati Jrir6si Hivatala
Foglalkoztatisi Osztdlya kiegdszit6 t6mogat6s6ra, amelynek keret6ben brutt6 _1.498.850 Ft
6sszegben 6gap t6 gdp keriil megvrls6rl6sra. Efidke a sz6csdnkei kdnyvekbe jelenik meg,
mint gesztor p6lydz6.
- A mai nap a Balassagyaxmat Vfumegyehiiza udvaran tartott megemldkez6sen venem resa a
reformrici6 500 6ves 6vfordul6ja alkalmdb6l. ahoL a Baptista Gyiilekezet javiira az imatlllzuk
szdpit6sdre 60 t6 r6zsa adomiinlt vettem iit.

)
g:lld. :*elmdben megvds.irtdsra keriilt 60 db verszilva csemete, amely a Kossuth
:.1_*"]lb!l
uron az elelmfzerbolt
es az evangdlikus templom kirzdtti kdzt€dileti szakaszon
kedil

eliiltet6sre- Az Embed Er6fon4s Miniszt€ uma ds az Okratdsen
Felelos AlamtitkdrsAg fltal -,Kincses
Kulhir6voda 2018,,cimri kii'isra az 6r,oddval pdlydzarot nyujtott;Ue,
te.deteo
kultuldval kapcsolatos esemdnyeken lehet r6szf venni.
Ag6cs Gdbor polgfumester ezt ktjvetden kdri a Kepviseld _ testiilet
tagjalt, tegydk fel
kerdesei kel. ja\ aslarajkar az elhangzoflakkal kaDcsolalban.

;iiyn.t

Titbb kdrdds, hozzrisz6liis nem volt.

A K6pvisel6 - testiilet 3 igen szavazattal

4.

a

tij6koztat6t tudomisul vette.

A K6pviseltt - testiilet szervezeti 6s miikiidesi szab6lyzatrir6l sz6l6 rendelet
m6dosit6sa.
El6tede\zto. dr Bau ikos jegt:6

Dr'. Bata. Akos. jegyzit tdjdkozrarja a K€pvisel6 - resriiler tagjair. hogy
a Nogad Megyei
Hatosi.Si. Fooszratv Tdninyessigi leltigyeiiti Oszt"riiyrirdl rdrvenyesscgi
relnrvas crkezett .jo gszabjl) sertes re hivatkozva. meft a n€pszavaziis kezdem6nyez6sir6l,
az
europai polgdri kezdendnyezdsr6r- vaiamint a ndpszavizi{si eljririsr6l sz6r6 20r3.
6vi
CCXXXVIII. tdr\"dny 92.S.-Aban kapott f'elhatalmazds alapjdn ktiiOn rerdelerrren sziikseges
szab6l,\ozni a helyi ldpszavazis kezdendnl,ezisdhez sziiksdges sz6url v6laszt6polgrliok
szen6l..Az. SZMSZ-ben.jelenieg az szerepel^ hogy helri ndpszav:aziis kezdeminyezhet6.
ha a
vdlaszt6polge.ok 25'/o-a az1 keri. Dr. Bara Akos jegyz6 javasolja a Kipvisel6 tesriilL-t
tagjain.*. hogy a Szen'ezeti €s Mr.ikdddsi Szab6ll,',zatr.6i sz6l6 rendeietb6l a irelvi
ndpszavazris

I:-iltlirt"l

Iezdenrinvczesd'ol szolo rcndclkeze.cli lcrUljenek ki es a heIi ncps,/a\a,/as
kezdemdnvezdsdre vonatkoz6ar a kdvetkez6 mpi.e;di pontbaD t6rgyalva
uj ;endelei keriiljirr
oregalkotiisra.

Ag6cs G6bor polgdmester ezt ktivet6en k6ri a Kdpvisel6 _ testiilet tagjait, tegydk fel
kdddseiket, javaslataikat a rendelet m6dositAsenak elfosadasfr6l
Kdrdds, hozzAsz6lds nem volt.
Ag6cs GAbor polgarmester k6ri, diintsenek a rendelet m6dositrisanak elfogad,isrir6l.

A kdpvisel6 testiilet 3 igen szavazatal az alihbi rend€letet alkotta:

A Szervezeti

Galgaguta Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6 _ testiilet6nek
15/2017. (XI.17.) itnkorminyzati rendelete
6s

Miikiiddsi Szabilyzatrdl

(,

*

"0,

s7z616

612016.

(lll.l2.) iinkormrnyzati rendelet

* *tr:X:;::;:'j!^ _ r, n,

", ",

5.

A helyi n6pszavaz6s kezdem6nyez6s6hez sziiks6ges sz{mri vflaszt6polgirok
szimdr6l sz6l6 rendelet megalkotisa.
Elotcrjesz6. dr. Bata ikDs.i;gyz6

Dr. Bata Akos jegvz6 rijdkozratja a Kdpviselo - tesriilet tagjait. hogy
az etrizri napirencli
ponthoz,kapcsoL6d6an sztiksdges ncgalkoini a helyi
nepsza"arTsrOl .rr% ,Jna"f"t.r. ."fyn"t

tenezetdt elkdszitette ds a Kdpvisel6

A1 SlMS,,/'hc:r jelcnleg

lz

_

testiiiet nteskaota.

h.lli nepszaraza, kezd(mer\c/,1ero. ha a
\illrsztopolgarok .l5oea Jzi lc|j. A iogszabdly szednt l0-25%
kijzdtt lehet neghatirozni a
szaLnor. ur. tJata Akusjeg\zo a rendelct_lervezetbenjavasolja
a Kdpviscl6 _ lestiilet lagiainal(.
.ucrcpel- hop)

hogy 25-olo-ban hatarczza meg.

Ag6cs Gribor polgdrmester ezt kdvet6en k6ri a Kdpvisel6 _ testiilet tagiait,
tegydk fel
k€rddseiket, javaslataikat a rendelet-tervezet elfosad6s6r6l.

Kdrdds, hozzriszdlis:

Orgov6nvi Laszl6 kdpyisgl6: J6 a 25% javaslom 6n is annak e1fogad6s6t.

Int6

J6nosn€ k€pvisel6: Szerintem is elfogadhat6.

Tdbb kdrdds, hozzasz6lis nem vol1.
Ag6cs Gribor polgrirmester kdri, dirntsenek a rendelet-tef,,ezet elfogadasiir6l.

A k6pvise16 testillet 3 ige\ szavazatlal az alLibbi re[deletet alkotta:
Galgaguta Kiizs6g Onkorm.inyzata K6pvisel6 _ testiilet6trek
l6120f 7. (XI.l7.) iinkorm6nyzati rendelete
A helyi n6pszavazris kezdem6nyez6s6hez sziiks6ges sz6mri vilaszt6polg6rok

szim616l.
ajkv. melliktete)

(a rendelet teljes szbvege

6.

Egyebek.
Elaterj esztd : Ag6cs Gabor polgdtmester

a.

Az advetrti program ismertet6se.

Ag6cs.Gabor polgdmester raj6koztarja a Kipvisel6 - tesriiler ragiait az adventi id6szakhoz
kapcsol6ddar minden ivben [tegszervezeft evangdlikus templom rnelletti par]iban tartandd
progriunokr6l.
Ag6cs Gdbor polgiirmester ezt ktjvet6en k6ri a Kdpvisel6 _ testitlet tagiait, tegy6k fel
k6rd6seiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatban.
Tdbb kdrd6s, hozzrisz6las nem volt.

A K6pvisel6 - testiilet 3 igen szavazattal a tii6koztatdt tudomdsul vette.

b. Mikul{s bil

szeryezdse.

Agdcs G6bor_ polgdxmester r6jdkonarja a K€pvisel6 - testiilet tagjait.
hogy a Galgagutri&t
Alapitvrinnyal kiizds szervezdsben az dnkormAnyzat jOtekonysagiUait siiwez
2017.12.09.
yfijdn 18.00 6rai kezdettel a Mrivel6ddsi H6z nagltermdben, amllynek bevdtelet a ManAvdr
Ovodajavrira ajrinlja l'el. Zendl Ferenczi J6nos, ventegetes sajAt keretb6l ri,r16;rk.
Ag6cs G6bor polg6rmester ezt kdvetden rcri a fepviseiO _ testiilet tagjait, tegydk
fel
kdrd€seiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatbt.
Tiibb k€rdds, hozzrisz6lis nem volt.

A K6pvisel6 - testilet 3 igen szavazattal a t6j6koztat6t tudomisul vette.

Aq9": Gd!91 polgdrmester megkdszdnte a Kdpviselii - t€strileti tagok megjelen€s6r ds
n)'rlvanos utest berekesztette.
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Jegyzokitnwhitelesit6

a

nyilvanos testiiteti iildst bezirris,inak id6Dontia: 17 6ru 45

Dr. Bata Akos

?

ffi "g

Jegyz6kdnlr'hitelesit6

