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K6PvISEL6TEsTijLET

GALGAGUTA
t8t20l7 . szfimil

JEGYZ6KONYV
Kdsziilt:2017. okt6ber 30-an megtartott K6pvisel6 _ testiileti til6sr6l.

*!q- 
n vlnn:ak: Ag6cs G6bor polg6rmester, OrgovAnyi Lrlszl6, Imr6 Jrinosnd, Nagy Jen6,

Varga Csaba k6pvisel6k.

Tan6cskozdsi ioeqal meeielenr: Dr. Bara Akosjegyz<i.

J esyz6kdnw"vezet6: Dr. Bata Akos jegyzr-r

Ag6cs GAbor polg6rmester [dv6zli a megjelenteket, meg611apitja, hogy a K6pvisel6 _

testiilet iildse hatiirozatkdpes, mert az 5 f6 k6pvisel6b6i S fO megjelint, igy az iildst
megnyitj a.
Ag6cs G6bor polg6rmester javasolja, hogy az iil6sr6l k€sziilt jegyz6k6nw hitelesit6inek a
K€pvisel6 - testiilet valassza meg Nagy Jen6 6s lmrd J6nosnd kepvisel<iket.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szayazattal a jegyz6kijn).v hitelesft6inek Nagy Jen6 6s Imr6
J6nosnd kdpvisel6ket elfogadta.

Javaslatera a K6pvisel6 - testiilet 5 igen szavazattal az aHbbi napirend ttugyallsat
fogadla el:
NAPIREND:

1. Es/edi h.t6s6gi iigyek, (zrrt ul6s)
El6terjeszt6: Ag6cs Giibor polgArmester

2, T6jekozt^t^s az el6z6 K6pvisel6 - testiileti iil6s 6ta eltelt Onkorminyzatot 6rint6
esem6nyekr6l.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgarmester

3. Tij6koztatis a Berceli Ktizponti Human Orvosi Ugreleti Tirsulis helyzet6r6l.
El6terj eszt6: Ag6cs Giibor polgArmester

4. V6lem6nyez6s iltalinos iskolak felv6teli kdrzeteinek megha t6rozas6h.n.
El6terjeszt6: Ag6cs Giibor polgarmester

5. Alldsfoglal's vizikitzmii bErleti-iizemeltet6si szerz6d6sekkel kapcsolatban (szennlyiz-
6s vizh6l6zat).
El6terjesztdr Ag6cs GAbor polgArmester

6. Maryar AIam tulajdon6bau l6v6 ingadan, dnkorminyzati tulajdonba v6tel6nek
tirg/alisa,
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgiirmester



7. Galgagnta Kiizs6gi Onkormfnyzat K6pvisel6 - testiilet6nek jl20tj, N.3t.)onkorm{nyzati rendelete A kiiziiss6gi €gyiitt6l6s alapvet6 szabilyair6l 6s ezek
megszeg6senek ktivetkezm6nyeir6l sz6l6 iinkorminyzati rendelet m6dositisa.
Lldrerjeszto: Ag6cs Cdbor polgdmester

8, Gerinc 6s lefed6 hildzat fejleszt6s6nek tirryalisa a kiviteli terv alapj{n.
tl6rerjeszld: Agocs Cdbor polgdrnester

9. Szocidlis tiizifa rendelet mesalkotisa.
Lldlerjesztd: Ag6cs cdbor polgJrmesLer

10. Egyebek.
Flciterjesno: Agdcs Crlbor polgdrmester

2. Tai6kozt^t6s 
^z 

el6z6 Kepvisel6 - testiileti iil6s 6ta eltelt Onkorminyzatot 6rint6
esemdnyekriil,
El6terjeszt6: Ag6cs Gibor polgirmester

- 2017. szeptember 22-dn a kdzfoglalkoztatott koll6g6kat ,,tanulm.inyi irtra" vittem
Budapestre, a Vajdahunyad varaftil megtartott III. OrszAgos Kijzfoglako;risi Ki6llit6sra,
ahol megismerhettek az orszigban j6l mrikdd6 kdzfoglalkoaatasi p;ogramok produkfirmait,
valamint a hozzajuk hasonl6 helyzetben l6v6 koll6g6kkal cser6lhettek tapasztalaror.
- 2017. szeptember 23-6n Priszt6n, a Megyenap keretdn beliil keritlt soi a N6grddikum dijak

adestua. 2077-ben Ndgrddikum dijat kapott a Lyapuslqjs csepjec. Galgaguta vonatkozAsAban
a djjat dtvette Ag6cs G6bor polgdrmeste.6s Brin Imr6n6 a Galgagutai Szlovrlk Nemzetis€gi
Onkormiinyzat eLrtik asszonya.
,,Lyapusk6s csepjec" 6s Viseleti Kend6 Gyiijtemdryr6l amit tudni kell: Galgaguta-Vanyarc_
86r n6pviseletdhez tartoz6 fbkitt6 az rin. ,,lyapusk6s csepjec,,- ez az i,i.l alan el6l kapcsos
vagy megkdt6s formaban riigzithet6 rajta kdt lapocskrival (lyapusk6val) megvarrt f6kdt6 mird
a hiirom faluban megtalalhat6 ti,bb mint htuomsziiz 6ve. Az rin. ,,lyapuska; vagyis egym6s
mellett k€t tdglalap alakt lapocska az evang6likus lelk6szek rin. L;ther-kabatjan l6v6 feh6r
lapocskiik miisolata - azokat utiinozva tett€k 6t a viseletbe, de csak ebben a hrirom faluban
l6thatjuk. Ez mindenkdppen valhsi hovatartozast hordoz6 jellegzetesseg is. Sem a megydben,
sem orszagosan nincs ilyen. S hogy ez igy alakult ki, feltetelezhet6en annak is kdsz6nhet6.
hogy ezen telepiildsek a tdrdk h6dolts6g utani id6kben ide telepi.ilt evangdlikus szloviik
csal6dokb6l Alltak tilnyom6 r€szt - ds kezdetben kiizdsen jArtak istentiszr;letehe, egyiitt
voltak, egyiitt hatott egymAsra a viseletijk is, siit akir kitzds gydkerekb6l is triplilkozhat.
El6sziir a vanyarciak 6s a bddek jArtak egy helyre, Szirrikra - majd miutrin eljdtt€k onnan a
vanyarciak - dtnentek GutAra. A fiima szerint pedig azdrt jdttek el a vanyarciak, mert a bdriek
a szirdki templomban egyszer a helyiikre iiltek. Ez6rt megharagudtak 6s nem mentek oda
tiibbet. A bdriek is szintdn ilyen megfontol6sb6l szakadtak le a szir6ki egyhazkiizsdgriil, mert
az 6 helyiike meg a szir6kiak iiltek egy siitoros iinnep alkalm6b6l a b6riek dn6ll6sitott6k
magukat. sajdl lelkdsa fogadrak. remplomot dpirenek.
Hivatalosan a vanyarciak anyaegyhriza hosszri id6n keresztiil kezdetben a gutai volt. Egy id6
utan a vanyarciak egyre ttibben lettek, tdbben, mint a gutaiak 6s az oda jrir6 m6s telepiil6sek
egyiiftveve. A gutaiak ezt rapasztalviin egy nagyobb templom 6pitesdt szorgalmaztik, s
amikor a sok utrinajririis, munka 6s anyagi aldozatok 6r6n sikeriilt 6s meg6piilt, a vanyarciak
kiizben igy ddntdttek, hogy levrilnak az anyaegyhrizr6l, dnill6sitjrik magukit. igy 6k is Ondll6
egyhr2kdzs€ggd alakultak, templomot dpitettek ds sajet lelk€sziik lett.
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A teljes viselet a hArom tel€piildsndl hatott egymAsra, sok hasonl6 karakter jegyeket
h,ordoz...de megvannak az egyedi sajatos kitionboz6sdgek is mind a h6romn6l. A
roKoroner a ..lyapuska-- viszont otr van a mai napig a xxl. szlzadball is mind a heromfalrban 

.a 
hozzA 1'aftoz6 fdk6t6t, kontyot tart6 di formaz6 szdgletes f6m fesrivel illetve a

bdriekndl a, ko-ntyot rarto fdm tri!el egyiitt. Igaz, m6r csak p6ra'n t oraj,it li"tuit"trr".ii.r,
ezeKen a telepUteseken is.
A fdkittdlitz.mind a hiirom telepitldsndl szotosat hozzlL tartozik, tartozott a kend6
vrselete. 0rvatJa. calgagutdn-Vanyarcon-Bdren hasonl6 volt ez is. A tdbb mint 150 db_os

Sln.t;rl:' Viseleri Kendci Cyljjlemen) I a helyi Szlovd( NemTelisdgi O"torrrlanyruihozta le(re a telepiile\i dnkormiinyzal ec az Orszdrgos Szlorrik Onkormdnyzat
tdmogardsar"aL. mely kielLitii-si anyag mtu vandorki6llit6sk6;t is t6bb helyen szerepelt. Ez
a Kendo g),ujtemeny jlyen form6ban egyediil dll6, b6r kend<ikb6l sok hasonl6 van mdg
mashol is, de ily€n gyiijtem€nyes formiiban csak a galgagutai ldtezik _ melyhei
csatlakozott kds6bb a vanyarci ds b6ti kollekci6.
- Az Emberi Er6forr6sok Minisztdriuma, Balogh Zolt6n miniszter j6voltab6l Skuczi
Nrindor a N6grdd Megyei Kozgyiiles elrLdke, pedig'gus Szolgdlati Eml;Mremmel ttfiette
Kr flug)ecz Janosnet, a mindenki Arika tanit6 n6nij6t. Az elismer6s 6tad6s6ta az 7956_os
lbrradalon €s szabadsiigharc emldkdre rendezett iinnepi kdzgyril€sen kedilt sor 2017.
okt6ber 22-6n, Berkenydn. Arika tanit6 ndnire p6ldatdpkdni tekinthetiink, biiszkdk
Ichetiink.16. Biiszkdk kitartisAra, hivat6sa irrinti elk<;telezettsdgdre ds alitatara.
Miniszteri elismeresre jelijlte: Ag6cs Gdbor polgiirmester.
- 2017. szeptember 30-rin a Sziireti felvonuliis sikeresen lezajlott az dnkormAnyzat ds a
Szlovrik Nemzetisdgi Onkormanyzat k6z6s szervez6sdben.
- 20,17. okl6b€r 6-6n kerillt megrendez€sre az Id6sek napja c. rendezvdtyiink. A
meghivottak visszajelz6sei alapjan pozitiv fogadtat6sa volt ezen alkalomnal
- Kdztediletek virdgosit6sa drdekdben az elmilt id6szakban eliiltetdsre kedlt jelent6s
mennyisdgii tulipAn-, niircisz- 6s kr6kusz vir6ghagym{k, valamint kdzel 200 db r6zsat6.
Ezen ttlmen6en tovSbbi 50 darab r6zsat6 a katolikus templomhoz lett vasarolva, amit a
hivek el is iiltettek mar.
-A D6zsa Gydrgy [ton, Tdncsics titon 6s B6ke fton megkezdtiik szakaszosan az ftpadk6k
feltitltds6t ktizuzaldkkal. Mindenszentek ut6n ezen munkiilatok folytat6dni fognai<, mert
az ftszd]dnek letiiredezds€t csak igy tudjuk megakadrilyozni.
-A Magyar Kdzft aszfaltozdsi munkdkat v€gzett a Kossuth it t6bb szakasz6n. Tovabbi
igdretet.kaptam,_ hogy 2019 6v v6g6ig a teljes belteflileti utszakasz uj aszfaltsz6nyeget
kaA Klik lesz6llitotta az iskola atadds-dtvdtelkor megig6rt mennyisdgii mdsz alapri
festdket, gipszet, bandi2sszalagot, hril6t ds 60 foly6m6tei ldcet. Kdzmu-nkaprogramon

lel.iil .az. 
dpli-]et tet6hdjazat kijavitasra keriilt, amelyhez haszndlt cserepeket irrgy"rr"."n

Szdcs6nke Kdzsdg Onkormdnyzat6t6l kaptunk. igy a telen bedziisr6l remdlhet6Gg nem
kell tartani, de tavasszal tov6bbi nagyobb munk6kat kell elvdgezni a tart6s megoldes
6rdekdben, gondolva itt bizonyos tet6szakaszok telies dtl6iez6s6re. A kiindul6si
6llapotr6l, a Tisztelt K6pvisel6 - testiilet rdszdre fenykepe; dokumentdciot megkiildtem.
- Miivel6d6si Hazba bekdtdsre keriil az iv6viz 6s szennyviz, illetve a kijzmiivek ki6ll6sai
az 6piileten beliil, de a csaptelepek ds tov6bbi eszkijzdk csak el6rel6that6an kdvetkez6
iizleti 6vben keriilnek felhelyezdsre, miutan a tovdbbi k6miives ds burkol6si munk6k is
elkdsziihek, 

_ 
anyagi lehe6segeinkt6l ftigg6en. Azonban a szinpad Ittlijtt a tet6 beazik,

ezzel kapcsolatosan azonnali beavatkozas sziiksdses.
- A Start mintaprogram, varroda 6griban tevekenykedd kolleginrik tovabbkdpzesben
rdszesiiltek. A tavasszal, kdzsdgiinkben lefolytatott textilterm6k_dsszea[it6 ta;folyam
gyakorlati oktatist vdgz6 szakembere segitette ez alkalommal a lAnvokat. Az 5 x 6
6r6ban hangsily volt a ,,fut6szalagos" munkavegzds elsajdtitesen tr'il, a kiilijnbtiz6
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\T.q:PI_ t9ll a ,,tut6szalagos" munt<avdgzds elsaj6titdsAn tril, a kiil6nb6z6 remdk€k
el66llitdsiinak begyakorldsdn et, a rermdkeloailtrisi volumen ide.je."t ro""ie.i.
:t,ll1l1yill,, \:.-."c<ap k6riil. a regi feltriredezett betonjaria et ,i*r,a..u t".iu,, r1"ry"n"
rerKovesJarda keflilt kialakitdsa kdzmunkaprogramon beliil. A kuti csap eset6n is elmondhat6,
hogy tdrkdvezds tijrtdnt, 6s a temet6kbe vi;hoidrishoz hasznrilt miialyJg tulo^t ett"tye"e."
rs esztdtikusabb megold6ssal keriilt kialakitdsra.
- A kor6bbi dvekkel ellentetbeq a nem kdzvetreniir temet6hdz tartoz6 iiildteriireteken abokok vdgrsat nem vdgezhetti.ik el. Ugyaris ismefi, hogy ezen te.iiietJ tulajdonosiival
aggillyos ftldhasznrilati, illetve lilldcsere probldmrik 6llnak fent, al., ezen celt
ingatlaffendezdsi kdrdsemre ez alkalommal nemet mondott, annak ellendre, ho1y et az
dnlormiinyzat ellenszolg6ltatds ndlkiil elv6geae volna, ahogy eddig is Mindenszentek iinnepe

:]f.11.". "dri. _hogl. . 
a 

_ 
kijzsdgrint temet<iibe l6iogat6k- rendezetr k6myezetiel

talalkozhassanak. Tovebbd tudomesomra jutott, hogy ezen tulajdonos fijldteriileteit a kor6bbi
hozzirillis6val ellentdtben drtdkesiteni kivdnla. e toiatti evettrOl ismert, aggelyos teflilereket
kigyiijtve, ajanbtot tetrem bizonyos ingatlanjainak megviisrirl6siira, ail-elyet a Tisaelt
{9nvis.9A.. 

- testiilet rdszdre megkiildtem. Bizom a tuiajdonos feie megtett ajrintatom
elfogadrls6ban, mint a tulajdonos, mint a Kdpvisel6 - testiilet i6sz6r6l.
- lMint ismeretes Tiszelt Kdpvisel6 - tesriiiet elon. hogy Kovacs Olivdr iiildrutajdonos tdbb
ki,z.:ir:?go.s dnkom6nyzati tulajdonban ldv6 fiildutat ilr6bban iinkormrinyz an hozzejindAs
n€lkiil lezart, mondvan az lir mindket oldalAn az 6 ingatlanjai talelhat6k mei. Kor6bban hi6ba
lett rend6rsdgi segitseggel a fer€pitmdnyek eltavoritva, az an k6\etii id6s"zakban ismdterten
visszahelyez6sre ke ilt. Ez alkalommal azonban a tulajdonos sz6ban tdjdkoztatott, hogy a
teriileteinek kimdrdsdt megkezdte es az Altula fdldutaka telepitett kapuiat le fogja onnan
szerelni.

.:\.!!D017. (1X.07.) K6pviset6 - tesriileti hatitozatban foglalt,,Mini barlcs6dei fer6helyek
kialakitrisdnak tdmogatasara', kifit p6ly6zat benyijt6srir6l nem tudok jO hirekkel beszamohi.
Sajnos a palyriat beadiisiira nem voltunl jogosultak armak ellen6re. hogy szinte az iisszes
kiirt feltdtelnek megfelelriink, kivdve amak, hogy 0-3 6v koai gyereklt l6tsz6ma 40 fti.
V6lemdnyem szerint esetiinkben enoek a feltdtelnek csak konzorciummal tudnank eleget
tenni, de a pAlydzati feltdtelrendszer ezt nem tette elfogadhat6vA. Ezeft az :f: nyitohatlsig.
illetve a Beliiglminiszt6rium feld javaslattal fogok 6lni -ezen szabdllvaltoztaras v€gett- miv;l
ezen kiinis a j6v6 dvben ismdtelten el6rhet6 lesz, ds jdv6 6v szeptember6t6l t6rvdnyi el6ir6s
szerint megoldottnak kell lennie a bijlcs6dei elliitfsnak 0_3 dv kdztl osszeszett
gyerekldtszamt6l ftiggetleniil is, amennyiben legal6bb 5 sziil6 azt k6 .

-^.4 VP6-7.2.1-'1.4.1.3-17 ,,Helyi termek6rt6kesit6st szolgril6 piacok infrastrukturalis
fejleszt6se, kdz6tkeztet6s fejleszr6se" c. p6lyrizati kiirasra az MVH heiyszini ellen6z6st tartott
a..szociiilis konyh6ban, amelynek keret6n belitl ritgzitettdk a jelenlegi 611apotot valamint
ellen6dzt6k a p6lydzati jogosults6got.
- Beliigyminisztdriumi altal kiirt, de a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Balassagyamati JAresi
Hivatala, Foglalkoztatdsi Oszt6lya kiiaemiikiiddsdvel kdzfoglalkoztatd--st kieg6szit6
palyizatta, Szdcs6nke Kdzsdg onkormrinyzata gesztorsiig6val 6njdr6 agaprit6gdFe g6pre
adtunk be pdlydzatot, brutt6 3.498.850 ff 6rtdkii g6pre. Ennek elbil Lra folyamatban van.-Az EFOP 1.5.3-16 ,,Human szolgdltatisok fejlesztdse t6rsSgi szemldletben
kedvezndnyezett t6Negek" c. felhivasra benlijtott p6ly6zathoz kapcsol6d6an konzorciumban
beadott p6lyazatunl pozitiv elbidlasban r€szesiilt. A minap megttjrtdnt a pilyiaattal
kapcsolatos szerz6dds aldinisa is.
-Tdbb pdlyrizatunk m6g ffigg6ben van, amelynek elbirahst az el6fiiink l€vii l_2 h6napban
meptiifienik.
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Ag6cs GAbo. polgdrmester ezt kdvetden keri a Kepvisel<i _ testiilet tagiart, tegyek tblk€fddseiker- javaslarajkar az elhangzonaklal kapcsolarban.

Kdrd6s, hozzasz6lAs nem volt.

A K6pvisel6 - testiilet 5 igen szavazattal a tijdkoztati6t tudomdsul yette.

3. Tij6koztatis a Berceli Kiizponti Human Orvosi iJgyeleti T{rsul6s helyzet6r6l.
Eldterjeszt6: Ag6cs G6bor polgirmester

Agocs Gdbor polgaimesLer lajekoaaia a Kdpvjseld _ resrijlet ragjajr. ho$ 20 | 7. december j | .
napravar a tercerr Kdzponri Human owosi ugyeleti fersulds megszunrerdserdl ke,l ddnleni,
fig{elelnm:l aIa, loCy 2017. jrinius 30. napjaval het onkormrinyzaijelezte kivalasat, ametyet
a kdvetkez6t: Becske, Cserh6thal6p, Debercsdny, Magyamindor, Mohora, Szanda es t er6ny.

1..Tid: o+gr.elyzatok (Alsopeteny, Bercel, Galgaguta, Leg6nd. N6zsa, N6gddkiive;d,
r\ograosap. bzecsenke es Vanyarc) kdltsdghatdkonys6gi szempontb6l fenntartani nem tudjak
mtu -, iiCyel:ti tiirsuldst. Ezzet egyidejrileg sziiks6ge; donte;i an6t, hogy 2018. januai 1
napjatot az orxonnanyzat ezt a kdtelez6 feladatot milyen form6ban l6tja el. Balassagyannat
kajlzet nem tud liibb dnkomanyzatot fogadni, lehet6sdg van a h€halmi orvosi iigyelethez val6

:::ltT*::.i. "el .h9el a berceli iigyeleten I f6 6pot6 teljesit szotgatarot a megkiildntr
erorerjesaesoen loglattak szerint. Lehet6s6g van bvAbbd a r6ts6gi orvosi iigyelethez val6
csatlakoz6sra ligy, hogy a JIJNIMED Ki.-vel kdt feladat_ell6tfsi szerziiddst. 

-
Ag6cs G6bor polgamester ezt kdvetden k6ri a Kdpvisel6 _ testiilet tagjait, tegydk fel
kdrd6seiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatban.

K6rd6s, hozzrisz6lis:

Orgovrinvi Ldszl6 k6pvise16: Ha nem tdmogatjuk a kil6p6st ds maradunk a tiirsulasban akkor
mi tdrtdnik?

Dr. Bata Atos ieqyz6: A marad6 dnkorminyzatok kijziitt oszlik meg a kit1ts6g.

Varga Csaba k€pvisel6: H6halom fel6l a megkdzelithet6sdg a szerpentinek miatt sokkal
rosszabb, mint Rdts6g fe161, ha v6lasztani kellene inkdbb R6ts6ghoz csailakozzunk majd.

Iqto Jrinosnd kdpvisel6: Sajnos RdtsAg kdrzete mar igy is nagy, lehet, hogy H6halomr6l el6bb
Kleme az otvos.

Ag6cs Gribor polgiirmester: Javaslom megfontolni a v6ci orvosi iigyelethez val6 csatlakoz6st.
A kiivetkez6 restiileti iildsre utAnajarck a csatlakozdsi lehet6sdgek;l ds feltdteleir6l, valamint
az e116t6s dijai6l.

Tiibb kdrdds, hozz6sz6liis nem volt.

Ag6cs Gabor polgiirmester kd , ddntsenek a t6rsul6s megsziintet6s6f6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szayazallal az alikbi hatdrozatot hozta.



Galgaguta Kiizs6g Onkorninyzata K6pvisel6 _ testiilet6nek
92 D0 Ii . (X3 0.) hatijt ozata

A Berceli Hum6n Kiizponti Orvosi Oryeleti Tdrsutds megsziintet6s6r6l.

Galgaguta,Kdzsegi onkormiinyzar Kepvisel6 - tesliilete _ a polgrirmestert el6te4eszt6s6ben _

meg€rgyalta. a,tserceli Human Kiizponti Orvosi Ugyelet j6v6beni miikiiddsdvel kapcsolatos
polg,umeslefl taJekozra16l. es a,/ aldbbid<inrdst hozza:
A K6pvisel6 - testiilet - tijbb tArsult dnkormAnyzat kil6pdse miatt _ elhatiLtozza a tserceli
Human Kdzponti Ugyeleti T6rsulas megsziintetds6t.
A megszontet6s id6pontja: 2017. december 31.
A Kdpvisel6 - testiilet felhatalmazza a polgiirmestert a diintds vdgehajtdsdval kapcsolatos
int6zkeddsek megtdteldre.

Hat6rid6: 2017. december 31.
Felel6s: Agdcs Gibor polgirmester

4. V6lem6nyez6s altal{nos iskol{k felv6teli kiirzeteinek mesh at6roz1s6luz.
Elailerjesz16: Agdcs Cibor polgdrmester

Ag6cs Gribor polg6rmester t6j6kodatja a K6pvisel6 - testtilet tagjait, hogy a nevel6si-oktatasi
intdzm6nyek milkitdds€r6l ds a kijzneveldsi inr6zm6nyek ngvtrasznala:t-tirot sz6l6 ZOl2OlZ.
(VIII. 31) EMMI rendelet 24.9. (l) bekezddse szerint afelvdteli kdrzetek meg6llapitiisdhoz a
megyesz6khely szerinti jardsi hivatai minden 6v okt6ber utols6 napj6ig beszerzi az
illet6kessdgi tediletdn ta161hat6 telepiilesi dnkomanyzatok v6lem6ny6t.
Ag6cs G6boI polgAmester ismerteti a melldkelten megkildijtt (r01g/2019.tan€v) felvdteli
ktizethatarok tartalni elemeit, majdjavasolja az, elt6r6s ndlktil elioeadni.
Ag6cs Gdbor polgiirmester ezt kiivetben keri a Kepviseki _ resttlet tagjait, tegy6k fel
k6rddseiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatbar.

Kdrdds, hozzAsz6lils nem volt.

Ag6cs Gdbor polgdrmester kdri, dtjntsenek az Altalinos iskolak felvdteli kdzeteinek
vdlemdnyezdsdrdl.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szayazatlal az allbbi hatdrozatot hozta.

Galgaguta Kiizs6g ddkorminyzata K6pyisel6 - testiilet6nek
93/201'7 . (X.30.\ hatirozata

A ,,Kitrcskeres6,, Altulioo. Irkolu f"ln6t"li kdrzeth*irinak v6lem6nyez6s6r6l.

Galgaguta Kiizsdgi Onlorm6nyzat Kdpvisel6 - testiilete Ag6cs Gdbor polgArrnester

:]6t:d.eszt:s6b:Jr megtdrgyalta a N6gr6d Megyei Komanyhivatal Hat6sAgi F6osztdlyanak
Hatdsagi oszlilya iiltal vdlemdnyez6sre megknrddtt 6rral6nos iskolak felv-dteri ki;rzeteinek
megallapilisfu6l sz6l6 t6jdkoztat6j.it 6s az al6bbi ddntdst hoza.
A Kdpvisel6 - testiilet egyetdrt az altal6nos iskol6k felv6teli kdrzeteinek megrillapitasrir6l
sz6l6 t6jdkoztat6ban foglaltak6l a Kincskeres6" AltalAnos Iskola vonatkoziis6barr
A Kdpvisel6 - testiilet megbizza a polgamestert, hogy a v6lem€n),t ismertesse a Hatdsiigi
OsztAlyal.

Hatirid6: Azonnal
Felel6s: Ag6cs G6bor polgirmester



5. Aldsfoglalis vizikitzmii b6rleti-iizemeltetdsi szerz6d6sekkel kapcsolatban
(szennlyiz- 6s vizh6l6zat).
El6terjeszt6: Ag6cs c6bor polg{rmester

1i:::,9,1|oj ry,g"..esrer tdjdkozratja a Kdpviseld - testiilet tagiait, hogy az rasos anyagot
megKaptaK. mely tartatmazza a vizikrizmii bdrleti-iizemeltetdsi szerz6ddsteFezerer.
A.^szerz6ddsterr'ezet ismertetds€t kijvet6en Ag6cs G6bor polgamester javasolja armak
etroaadasal
Ag6cs Gribor polgdrmester ezt kiivet6en kdri a K6pvisel6 - testiilet tagiait, tegydk fel
kdrddseiket, javaslataikat az elhangzottalj€l kapcsolatban.

K6rdds, hozzriszdl6s nem volt.

Ag6cs Grbor polgdrmester k6ri, ddntsenek a vizikdzmii bdrleti-iizemertetdsi szez6d6steruezet
elfogadasar6l.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen sza\tazatlaI az al bbi hatirozatot hozta.

calgaguta Kitzs6g Onkorminyzata K6pvisel6 _ testiilet6nek
9 4 / 2O 17. (X.3 0.) hattu o zata

A DMRV Zrt. vizikiizmii b6rleti-iizemeltet6si szerz6d6s elfogadisir6l.

Galgaguta,Kdzsegi O_nkom6nyzat Kdpvisel6 - testiilete - a polgrfumesteft el6terjesr6s6ben _

megtargyalta a DMRV zrr. 6ltal megktldtttt vizikdzmii idrleti-i.izemeltetdsi szez6ddsre
vonatkoz6 szerz6ddstervezetdt, ds az alabbi dijntdst hozza:
A Kdpvisel6 - testiilet a szez6ddsteNezetet vfltozatlan fom6ban elfosadia.
A Kdpvisel6 - testiilet felhatalmazza a polgrirmesrert a vizikdzmu bdrliti-szerzridds aliirrisrira.

Hatrrid6: szerzdd6s szerint
Felel6s: Ag6rs Gibor polgarmester

6, Magyar .illam tulajdon{ban l6v6 ingatlan,
tirgyal6sa.
El6terjeszt6: Ag6cs G6bor polgirmester

ijDkormdnyzaai tulajdonba v6tel6nek

lq9"1,CdP: rylgtuester tajekoztatja a K6pviset6 - testrilet tagjait, hogy a ga.lgaguta
kiiltedilet 081/8 fusz-ri, 302 m, teriilet[i, kivetett bedpitetlen tertilet, az evaigdlikus temetO

_s:9m:z69.sttgdbai 
alkalmas <inkormrinyzati szociiilis temet6 kialakitrisrira, ezZrt javasolja a

Kepvisel6 --testrilet lagjainak. hogy a nevezeft ingatlant pr6b6lja ingyenes tulajdon6truht6s
kereteben a Mag)ar A amtol megszerezni a lenti cdl meevalositdsa drdekeben.
Ag6cs Gribor polg6rmester ezt kdvetden kdri a Kepviselci - testiiler tagjart, tegydk 1.el
kdrddseiket, javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatban.

K6rdds, hozz.isz6lrs nem volt.

Ag6cs Gebor polgdrmester kdri, ddntsenek a 082/g hsz.-ri tefiler tulajdonba v6tele iigydben.

A kdpvisel6 testiilet 5 .\gen sza.v?;]attal az alilobi hatfuozatot hozta.
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Galgaguta Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6 _ testiilet6nek
9 5 / 20 | 7 . (X.3 0.\ haraLro zata

A Galgaguta 082/8 hrsz-i teriilet iinkorminyzati tulajdonba v6tel6r6l.

G€lgaguta. Kdzsdgi onkormiinyzat K6pvisel6 - testiilete Ag6cs G6bor polg.irmester
el6tedesztdsdben megtdryyalta a galgaguta ki.ilteriilet 0g2l8 hrsz_ti, 302 m, teriileta kivetett
bedpitetlen teriilet ingyenes megszerz6sdr6l sz6l6 taj6koztatojat 6s az al6bbi dijnt€st hozta.
A K€pvisel6 - testiilet a galgaguta kiiltedilet 082/8 hrsz-u, 302 m, tertiletri, kivetett bedpitetlen
teriiletet. szocialis temet6 kialakitisa cdljrira ingyenes meg kiv6nja szerezni a Magyar
Allamt6l.
A Kdpvisel6 - testiilet megbizza a polgArmestert, hogy a sziiksdges intdzkeddseker regye meg.

Hat{rid6: Azonnal
Felel6s: Ag6cs Gibor polgdrmester

7. Gafgaguta Kiizs6gi Onkormdnyzat K6pyisel6 - testiilet6nekjl2llj. Or3l.)
itnkorminyzati rendetete A kiiziiss6gi eryiitt6l6s alapvet6 szabilyainil 6s ezek
megszeges6nek kiivetkezm6nyeir6l szr5l6 iinkorminyzati rendetet m6dositisa.
El6terjeszt6: Agdcs cibor polg{rmester

Ag6cs 
_Gdbor 

polgannester javasolja a Kdpvisel6 - testiilet tagjainak, hogy a kiiz6ss6gi
egyiitt6l6s alapvet6 szabrilyair6l 6s ezek megszeg6sdnek k6vetkean6nyeir6l sz6l6'112011.
(V.31.) iinkormdnyzati rendeletben szabalyozdsra keriiljdn az egyes belteriileti ingatlanokon
tarthat6 allatok sz6ma ds tafiasuk kijriilmdnyei. Az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezet
elkdsziilt, melyet ismertet, majd k6d, hogy a KepviseLd - testiilei ragjai ezzel kapcsolatban
tegydk fel kdrddseiket, javaslataikat.

K6dds, hozz6sz6llis:

OreovAnvi L6sz16 kdpyisgl : A kis 6s nagy haszon.illatok silyban t6rt6n6 meghardxozasAt is
javaslom be6piteni a pontosabb meghatiirozrls drdekdben.

Ae6cs Gabor polsdrmester: Tritnogatom, bedpitjiik ajegyz6 unal.

Orqovanyi L.isz16 k6plisgldr A vdd6t{volsagotjavaslom 2 m6terben meghatiirozm.

Ag6cs G6bor pqlgllrnester: Elfogadom a javaslatot. Javaslom tov6bbr! hogy a jegyziS az
elbilil6s sordn vegye figyelembe a szomsz6dok vdlem6ny6t is.

Tdbb k6rdds, hozz6sz6las nem volt.

Ag6cs Gdbor polgdrmester kdri, ddntsenek a rendelet m6dosit6s6nak elfogad6srir6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 ige]Ir szavazattal az aI|bbi rendeletet alkotta:

Galgaguta Kiizs6g Onkormrtryzata K6pvisel6 - testiilet6nek
13/2017. (X.31.) ttnkormdnyzati rendelete

A kiiztiss6gi egyiitt6t6s alapvetd szabdlyair6l 6s ezek megszeg6s6nek ki,vetkezm6nyeirdl
sz6l6 ainkorminyzati rendelet m6dositisin6l.

(a rendelet teljes szd|ege ajb. melld.klete)



8. G,erinc 6s lefedd h6l6zat fejleszt6s6nek tirgralisa a kiviteli terv alapjin.
El6terjesztd: ,{96cs cibor polg:irmester

fg*t Gib:rldgl-esrer rdjekoztatja a Kdpvisel6 - tesriilet tagiait, hogy az MVMNet ZrL a
iilf fl"].*r.I"1:,"b:n tervezi hely_i ottikai kribelhaldzat kivitetezdsdt a tet€piildsen, metynek
Kr\ Ilelt len ett velemen) ezesre megkijldtek az dnkormdnr zal r6szere
Ag6cs G6bor polgArmester ismerteti ds bemutada a helyioptikai kdbelhdlozar vetemenyez6src
meCfiilgiitJ kiviteli terveit, majd k6ri, hogy a kep.,risel6 _ tesriilet tagiai ezzel kapcsolatban
tegydk fel kdrd6seiket. iavaslaraikat.

Kdrd6s, hozzdsz6lis:

qqov64yi L4szl6 kdpvisel6: Javaslom a terveket fgy elfogadni, hogy kifejezetten k6{iik,
hogy minden ingatlan tekinterdben biztositsiik a bekdt;;i lehe;6s6g;t. 

-'

Aq69q Gebgr!919r!9!ter: TAmogatom, tov6bb6jelezni kivanom feldjiik, hogy a nehezebben
megkozelithet6 helyeket se felejtsek ki a b6vit6s sorrin, pdldriul a T,incsics rit iju ato tettgt.

Tdbb k6rdds, hozzrisz6liis nem volt-

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szalaza1i;al az alebbi hat6rozatot hozta.

calgaguta Kiizs6g Onkormiinyzata K6pyisel6 _ testiilet6nek
96/201'7 . (X.30 .) hatittozata

Az MVMNet Zrf. SZP projekt keretdben tervezett helyi optikai kibelhil6zat kiviteli
terv6nek v6lem6nyez6s616l.

Galgaguta. Kdzsdgi Onkormanyzat K6pvisel6 - testiilete Ag6cs G6bor polgiirmester
el6te.jesztdsdten megtrirgyalta az MVMNet Zrt SZIP projekt keretdben tervezett helyi
optikai kebelh6l6zat kiviteli tervdnek v6lem6nyez6sdr6l ;2616 el6tedesztdst 6s az alibbi
ddntdst hozta.
A Kdpvisel6 - testiilet az MVMNet Zrt. SZIP projekt keretdben teryezett helyi optikai
kAbelh6l6zat kiviteli tervdt azzal a megkdldssel fogadji el, hogy az optikai vezetdk a telepiilds
dsszes belteriileli ingatlanel el kell. hogl drje.
A K€pvisel6 - testtilet megbizza a polg6rmesteft, hogy a v6lem6nlt ismefiesse az MVMNet
Zrt. k6pvisel6ivel, mint bemhr26val €s a LOXTON Kft. kdpvisel6i;el. mint tervez6vel.

Hatirid6: Azonnal
Felelds: Ag6cs Gibor polgirme$ter

9. Szocialis tiizifa rendelet megalkot6sa.
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgrrmester

Ag6cs G5bor polgrirmester ajekozlatJa, a K6pvisel6 - testtilet tagjait, hogy az EBR42
rendszerben neghirdetett 6s a korrlbban elfogadoll 64/2017. lVItiZ+.y sz-rimri tutrirozat
alapjdn benytjtott pAlyazat keretdben az dnkorln.iilyzat 67 m! tiizifa tamogatfst nyert el.
Ehhez. kapcsol6d6an a kiosztds elv€gzdsdhez iinlormiinyzati rendeletei szfiksdges alkotni,
1n:l{be:1meg kell hatrirozni ajogosLrltsrigi feltdteleket, ajogosultak kiir6t. Javaslom, hogy 70
6v felettiek 6s l8 6ven aluli gyermekeket nevel6, Iegal6bb i gyerekes csaliidok reszesiilienek
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reszesiiljenek tamogatAsban. A szallitas kdltsdge az dnkormiinyzatot terheli a p6lyr2atkiidsa szerint, azt fel kell v6llalnia 6s kijtelez6 b-iztositania a kOli*g""tj"" a*lre*.A kapcsol6d6 rendelet-tervezet elk6szitdsre keriilr, melyet Ag6;.'i;l;, polgermester
reszletesen ismertet, majd kdri a Kdpviset6 _ t""tt 

"t Lguitl-frogy ijtemenyezzek es
ddntsenek a rendelet-tervezet elfogad6s616l.

K6rdds. hozzdsz6l6s:

Iqrp Jdnosnd. keprilqklr Erfogadjuk az elnyert mennyisdget, ki rogjuk osztani? vort 16peroa. nogy a keves mennyiseg miaLL nem.rdllalruk fel a kiosTtdsdt.

Qfqov4nvi I-tszl6 kdpvisel6: Nem kell fdlniink, kisebb mennyis6get is oszthatunk
fejenk6nt, mint I m3. Amennyiben visszamondjuk, nem s"gitiirk;;k;.' 

.

Varea Csaba k6pvisel6: A hetven 6v felettiek tAmogatfsa az j6 goldolat.

Ae6cs G6bor pole6rmester: Javaslom, hogy a ma,rimiilisan egy hdztart6snak adhat6
mennyiseg 

.a . 
tervezetben szerepld kdriiibeliil 0,5 m. legyin, tov6bba mindenki

nyttatkozza te btinletojogi leleldssdge rudatdban- hog) lAval fuI.

Oreovdnvi Laszld kdpvisel6: Elfogadom.

Tijbb k6rdds, hozzAsz6liis nem volt.

Ag6cs G6bor polg6rmester kdri, ddntsenek a rendelet-tenezet elfogaddsrir6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 \gen szayazattaT az alAbbi rendeletet alkotta:

Galgaguta Kiizs6g onkoiminyzata K6pvisel6 _ tesfiilet6nek
l412017, (X.31.) iinkorminyzati rendelete

A szociilis c6hi tiizifa timogatdsr6l.
(a rendelet teljes szavege a.ikt. melldklete)

10. Eg/ebek
El6terjeszt6r Ag6cs G6bor polgirmester

a. Rend6rs6g timogat6si k6relme.

Ag6cs..G6bor. polgdrmester tdjdkoztatja a K6pvisel6 _ restiilet ragjait, hogy a rend6rs6g
r6sz6r6l megkeresds etkezett az dnkormanyzat r6szdre, mely tajikoaat;k a teleptildsi
dnkomrinyzatot, hogy egy, a munk6jukat segit6 djjell6r6 be;endezds beszerzesehez
kdrnek a kdrzethez tart026 6nkormanyzatokt6l pdnziigti tdmogatdst.
Ag6cs G6bor polg.irmester kdri a Kdpvisel6 - testiilet tagjait, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban tegy6k fel k€rddseiket, javaslataikat ds dOntsenek a tamogatAsi kdrelem
elbi1616sa161.

Kdrdds, hozzrisz6les:

As6cs Giibor polearmester: Javaslom, hogy 20.000 Ft-tal t6mosassuk a beszerzest.



Varga Csaba k€pvisel6: Mindenkdppen trimogassuk a rend6rs6e munkdi6t.

Taibb kdrd6s, hozzasz6liis nem volt.

Ag6cs Grlbor polgrirmester k6d, dtintsenek a trimogatdsi kdrelem elbiriildsfu6l.

A k€pvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alabbi hatdrozatot hozta.

Galgaguta Kaizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6 _ testiilet6nek
9i /2017 .(X.30 .\ hati\rozata

Balassaryarmat Rend6rs6g t6mogatis116l.

:1]g:fl:1.I:^"t OnLormenyzardnak Kdpriset<i _ resdjtele _ Agdcs C6bor potgajmesrer
erorerJeszteseben - megtargyalla a Balassag)armali Renddrkapitdnys6g ldmogaldsiirol j,,oro(lol, rie5,,r(st e\ a/ alibhi ddrrc.l hozia.
A Kdpviseld - restitler 20.000 Fr dsszeggel tdmogatja az 6jjell6t6 k6sziil6k beszerzeset.
ferKen a potgajmesten a d6nles kdzlesere ds a tdmogatds kiutalasifua.

Hatdrid6: Azornal
Felel6s: Ag6cs Gdbor polg6rmester

b. A Balassag/armat Kist6rs6g Tiibbcdli Tirsulisa Tdrsul{si
Megillapodisinak m6dositisa.

Ag6cs G6tror polgrirmester t6j6kozta6a a Kdpvisel6 - testiilet tagiait, hogy az egyes szocialis
alapszolgaltalisok biztositasa valamennyi telepiildsi dnJ<ormrinyz-at szrimia ki;telez6 feladatotjelentenek: ilyen az dtkeztetds, a hizi segit;tgnylijttis ds _ a polgrirmesteri hivatalt, k6zds
dnkom6nyzati hivatalt miikddtet6 telep -s 

esiten"_ a csaldttsigitZs. Ua a ietepuesnet ,rem6ll fenn el16tdsi kdtelezettsege, a szocirilis szolgiiltatiisokhoz- val6 hozziferest akkor is
Ilt:11d,\.11 t:n:i V.aTat bizonyos feladatok, metyek esetdben az Sztv. a tetepiildsek
alando rakosalnak sz6mAtol ftiggben differencidl. Ilyenek a kiil6nbiiz6 nappali elldtdsi
lornaK, metyek megszervezdse a tizezer fii ftjldtti 6lland6 lakosri teleptil€sek, igy
Balassagyamat Vriros onkom6nyzata sziirndra is kdtelez6 feladat. Balassagyamat Varos
9nkomAnyzata K6pvisel6 - testiiletdnek i612016. llII.ll.) barfuozata mrir aa a szanddkot
fe.jezte ki' hogy a nappari en6t6st a Balassagyarmai Kistdr;6g T6bbc6hi r6rsulesavar kdtiitt
elldtasi szerz<jdds ntjdn kivanja bizrositani. Balassagyannat ist6rs6g Tcibbcdhi Trirsulisnak
uargaguta Kozseg On],ormenyzala js tagja.
A T.irsuldsi Tandcs 19/2016. QII. 31.) hatdrozatdval arr6l .l6ntttt, hog/ pAlytizatot tlyijt be a
Ter letfejlesztisi Operativ program keretdbeh nlt fdp1.i.l_ts SzociAhs
at.aps:.otgalt,atasok in|rastrukt rajdnak b1vltdse, fejleszttse cfm konstrukci,ra. A pi\lyiLzatr
rdszvdtel sikeres volt 6s a birdl6 bizottsrig mind6sszes en g9.g69.j'j| Ft_os, lirnogatiisban
rds"esitefte Balassagyarmat Kist6rsd€ Tiibbcdlf Tarsul6s6t. A tdmogatasi iisszeg
infrastruktw6lis fejleszt6sre, €pit6si munkilatok a es az ellitlshoz szitks6ges
eszkdzbeszer".e.re, fordithatd_ A fejlesztds a 2-660 Balassagyamat, K6vari rit 3. (tnsz. ljl)
Ingatranon \'arosu[ meg. Ga]gaguta Kdzsdg onkomrinyzata altal dnerd biztositiisiira nincs
s'jjkseg. A .nirsul^i Megallapoddst m6dositani sziiksdges a Tdrsul1s dttal elhtott szocidlis
alapszolgdhatdsi febdatok b,viiltse miatt. Ebhez a Trirsuldsbaa r6szt vev6 mindegyik
telepiiles K€pvisel6 - tesdiletdnek min6sitett tdbbs€ggel meghozott ddntdse sziiks€ges. Ezt
ktivet6en a Tdrsulrsi Tanacs szinten min6sitett tijbbsGel dd;thet arr6l, hogy a Ttusulds 6ltal
ellAtott feladat- 6s hatiskdrdket kib6viti-c.
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A fenriek 
.alapjdn Agdcs Gdbor polgarmester javasolja az el6terjesztdsben szerepl6

hatii rozati j avasla r elfogaddsdt.
Ag6cs G6bor polg6rmester ezt kijvet6en kdri a Kepvisel<i _ testiilet tagjart, tegyek fel
kerddseiker. javaslataikaL es ddnlsenek jar aslara elfogaddsdro

Kdrd€s, hozzAszdl6s nem volt.

Ag6cs.Gribor polgiirmester kdd, diintsenek a t.irsuldsi megrillapodds m6dositasdnak
elfogadAsa16l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az alllbbi hattuozatothozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkormtnyzata K6pvisel6 - testtlet6nek
9 8 / 2O l'7 . (X.3 O.,t h at6r o zat a

BalassaS/armat Kistdrs69 Tdbbc6li T6rsul6sa
Tirsulrsi Meg6llapod6s6nak m6dosihis616l.

Galgaguta.Kdzs€g Onkorm6nyzatAnak K6pvisel6 - testtilete _ Ag6cs Gabor polgarmester
el6terjesztds6ben - megtdrgyalra a Balassagyarmat Kist6rs6g Tdbbc6l[ T6rsul6sa
T5rsul6si Megrillapod6s6nak m6dosit6srir6l sz6l6 el6refjeszr6st ds az aldbbi ddirest hozta:

1) Galgaguta Kdzs6g Onkorm6nyzarenak Kdpvisel6 _ testiilete egyetdrt azzaI, hogy
Balassagyarmat Kist6rs6g T6bbcdlii TArsulAsa Tdrsuldsi M;;allapodasdnak 4.
pontja helydbe a ktivetkez6 sz6veg l€pjen:

,,1. A tdrsulds dhal elldtottfeladat_ is hafuskijr'k:
- teleptil'sfejlesztdsifeladatok
- szocidlis feladatok,
- turisztikoifeladatok

A tdrsult feladatok elldtdsdval dsszeji.igg6 szervezeti, m{kbdisi as eg)Ab k'rdeseket a
te lepiilise k a TdrsulAssal ki.ildn megdllapocltts keretdben r'gzifi k

A tdrsultisra atruhdzott szociAhs hatask6r(ik:
a) hdzi segitslgnyijtits,
b.) tdmogat' szolgAhatuis,
c) kbzAssdgi ellLitdsok:

- szenveddlybetegek k z'ssigi elldtdsa,
- pszichititriai betegek kjzbss'gi elldt1sa,

d) nappali el6tds:
- fogtatikas szemdlyek nappali elldtdsa,
- szeh)edilybetegek happali e afusa,
- pszichidtriai betegek nappali ellatdsa.

A szociAlis feladabk ellatlisala a tdrsul's fenntatlj.t ds mfrk,dteti a Balassagyarmat
Kist&sig Szocidlis Szolgahat6 Kdzpontot (2660 Balassagtarmat, Rdk6czi fejeielem it
12.), mint szelnezeti ds szaktuai szempontb'l dndlt,an mfrk\d, kr:hsdgvetdsi szerver,
melynek gazdalkodasi felddatait a Balassag)amati Kazbs Onkorminyzati Hivatal
ldlja el.



2) A Kdpvisel6 - testiilet felkdri a polgdrmestert, hogy a d6ntdsr6l Balassagyarmat
Kistdrsdg Tiibbcdli Tarsulisa Tars;liisi tanacsrit Zrtesitse e, u, 

"gyet 
sriit.ege,

intdzkeddseket tegye meg.

Hatdrid6: 2017. december 31.
Felel6s: Agdcs c6bor polg{rmester

c. Mikulis csomag adom{nyoz6sa,

Ag6cs G6bor polgArmester javasolja a Kdpvisel6 _ testiilet tagjainak, hogy Galgaguta
Kdzs6g Onkormrinyzata, minden 0-14 6ves korti galgagr.,tii gt"i."t.e.rer" o,
dtlkormAnyzat sajAt haliskdrben. termiszetbeni ellatd-s 

"ker.et6-6en 
egy csomag/tij

mikuldscsomagot kdszitsen el ds aj6nd6kozzon oda.
Ag6cs Gabor polg6rmester ezt kdvet6en k6ri a K6pvisel6 _ testiilet tagjait, tegydk fel
k6rd€seiket, j avaslataikat 6s ddntsenek j avaslata elfogadrisri16l.

K6rdds, hozzesz6l6s nem volt.

Ag6cs G6bor polg5rmester k6ri, ddntsenek javaslata elfogadAs6r6l.

A kdpvisel6 testi.ilet 5 igen sza,,'azattal az alabbi hatarozatot hozta.

Galgaguta Kiizsdg Onkorminyzata K6pvisel6 _ testiilet6nek
99/2Ot'7 .(X.30 ;) hat'rczata

Mikul{scsomag adom6nyoz6sdrril.

Galgaguta.Kiizsdg Onkormanyzat6nak Kdpvisel6 - testiilete - Ag6cs c6bor polgarmester
el6terjesztds6ben - megtArgyalta a 0-14 6ves ko i galgagutai gy-ermekek rdszdre tiirt6n6
mikulAscsomag adomanyozdser6l sz6l6 el6rerjeszG;r 6s az aldbbi ddntdst hozra:
Galgaguta Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6 - testiilete 2017. december 6.,
mikulAsnap alkalmrib6l minder 0-14 dves galgagutai gyermek r6sz6re egy mikukis
csomagot adomiinyoz az dDkormiinyzat iltal sajdt hat6skdrben adott terndszetbeni
ellatis keretdbei a 2017. dvi szocirilis normativa terh6r(].
Felkdri a polgarmestert a diint6s vdgrehajtiisdval kapcsolatos intdzkeddsek mest6tel6re.

Hatirid6: Azonnal
Felelds: Ag6cs Gibor polgirmester

d. Tdj6koztatds a kijzviligit6s LED korszeriisit6s6r6l.

Ag6cs Gribor polg5rmester t|j'koztatja a K6pvisel6 - testiilet tagiait, hogy az EMASZ
Nyrt.-vel meg fogja kezdeni a tdrgyalasokat a LED kdzvilegit.is kivitelez6sJ drdek6ben. A
kitzvildgitlis dijszabfsa nem v6ltozna, de megsziinne a karbantart6s kitlts€ge. A
miikdddse garantiilt nyolc 6v.
Ag6cs G6bor polgdrmester ezt kijvet6er k6ri a K€pvisel6 - testiilet tagiait, tegydk fel
k6rddseiket, javaslataikat 6s ddrtsenek a l'elirjitfsi. p6tl6si ds bei.uhriz6si tervek
elfogad:is6r'trl.
K6rdds, hozzrisz6l6s:

Oreov6nvi Ldsz16 kdpvisel6: Nem biztos, hogy a v6gdre olcs6bb Aramot fogunk frzetni, az
e1626 konstrukci6 kivitelez6sdn€l is azt mondt6k. hoev olcs6bb lesz.
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+++++q+dTlm9+rr: Ur;na fogok jami ds t ij dkoztatom r6la a Kdpvis€16 _ testuletet.
rooD Keroes, nozzaszolas nem volt.

A K6pvisel6 - testiilet 5 igen szavazattal a 6j6koztat6t tudomisul vette.

ACjT Geb91 polgdrmester megkdszOnte a Kdpvisel6 - tesfiileti tagok megi€lendsdt 6s a
nyilvdnos iildst berekesztefte. A nyilvrinos testiileti iildst bezirasrinai id6poi"tja: 22 6ra 05
perc.

-\<
Dr. Bata Akos

Jegyz6

/41:'
Jegyz6kdnyvhitelesittt

*tH"F.z"re
Jegyz6kiinyvhilelesit6
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