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KfPVISEL6TESTiiLET

GALGAGUTA
2lD0l7, szamil

JEGYZ6KONYV
Kdsziilt: 2017. november 23-6n megtartott Kdpvisel6 - testiileti iil6sr6l.

++-94: Ag6cs G6bor polgitumesrer. Orgovrinyi Lriszl6, Imr6 Jrinosn6, Nagy Jen6, Varga
Csaba kdpvisel6k.

Tandcskozasi iosgal mesielenr: Dr. Bara {kosjegSzb.

Jeevz6kdnywezet6: Oravecz IstvAn

Agdcs G6bor polgrirmester iidvdzli a megjelenteket, megallapitja, hogy a K6pvisel6 - testiilet
iildse hatfuozatkdpes, mert 5 f6 k6pvisel6b6l 5 f6 megjelent, igy az ii16st megnyitja.

Ag6cs GAbor polgdrmester javasolja, hogy az iildsr6l kdsziilt jegyz6kdnyv hitelesit6inek a
Kdpvisel6 - testiilet viilassza meg Imr6 Jdnosn6 6s Nagy Jen6 kdpvisel6ket.

A k6pvisel6 testiilet 5 igen szavazaftal a jegyz<ikdn1.v hitelesit6inek knr6 J6nosnd €s Nagy
Jen6 kdpvisel6ket elfogadta.

JavaslatAra a K6pvisel6 - testiilet 5 igen szavazattal az alabbi napitend t6xgyal6s6t fogadta el:

NAPIREND:

1, Meghirdetett dajka munkakiirre be6rkezett pilyizatok ki6rt6k€l6se
El1terj esztd : Agdcs GAbor polgdrmestet
Meghi,rott : Me gyeli Attildnd intizm'nyrezet'

2. Egyebek
Eldterj eszt6: Agbcs Gdbor polgarmester

1. Meghirdetett dajka munkaktirre be6rkezett pflyizatok ki6rt6kel6se
El6terjeszt6: Ag6cs Gdbor polgirmester
Meghi|ott: Megyeri A ildnd inttzminyvezetd

Ag6cs Gdbor polgiirmester Lljdkozrarja a Kipvisel6 - iesriiiel ragjait, hogy a meglrirdetett
6vodai dajka munkakdr betdltis€re kiift 6lldsm 11 db p6l1,rizat drkezeft. melyb6l 2 db
haltuid6D tirl. A p6lyfuati anyagokat a K6pvisel6 - testiilet tagjai megkaptik.
Ag6cs G6bor polgfrmester ezt kdvet6en kd a K6pvisel6 - testlilet tagjait, tegydk fel
kdrddseiket, javaslataikat ds ddrtsenek a pdlyriatok eibiiAldsar6l_ rov6bb6 felk6.i Megyerj
AttilrDd 6vodavezer6t. hog! regycn iavaslator a palyiz6k kdziil az 6ll6s betijltdsire alkalmas
szemdll're.

Kdrd6s, hozz6sz6lds:



Imr6.lanosnd kepvisel6: 2 db p6lydzat kds6bb drkezen_

Ae6cs G.ibor polgiirmestec Javaslom, hogy a 2 db hatarid6n t drkezeft p ryilzat is keriiljdn
elbirildsra.

lmr6 Jiinosne kepvisel6: A kdsiibb drkezett prilydzatok vdlem6nyem szerint le$/enek kizirva.

OrqovAnvi Ldszl6 kdpvisel6: K6rdezem ajegyz6 urat, hogy a tiirv€ny mit ir el6 ilyen esetben?

Dr. Bata Akos iesyz6: A Kepvisel6 - testtiletnek dttntenie kell a k6rd6sben, hogy kiz6rj6k,
vagy nem.

A k6pvisel6 testiilet 2 tart6zkodis mellett 3 i gel' szavazattal az allbbih^ttuozatothota.

Galgagutr Kdz!6g Onkorminlzata K6pvisel6 - testiiletenek
tg2t20l7 . 61.23 .\ harittozata

A hatirid6 hil benyrijtott 6vodai dajkn pilyizatok elbinitrsdr6l.

Galgaguta Kiizsdgi onkorm6nyzat Kdpvisel6 - testiilete a hat{fuidd hil benyrijtott 6vodai dajka
pdlyAzatokat drvdnytelennek nyilvanilja ds k izilja a p6lyiLz6k 6ll'i benyirjtott p6lydzatokat.

Napirend keretdn beliil Varga Csaba kepviselti bejelenti 6rintettsdgdt ds k6ri, hogy zri{6k ki a
szavaz^b6l

Ag6cs G6bor polgdflnester k6ri, dontsenek Varga Csaba kdpvisel6 €rintetts€g6nek
bej elenteser6l.

A Kdpvisel6 - testillet 1 tart6zkodAs mellett 4 lgel. wavazatlal az alibbi halifiozatott()zzal

Galgaguta Kdzs6g Onkorminyzatr K6pvisel6 - testiilet6nek
| 03 /20 t7 -c(1.23.) btAtoz^^

Varga Csaba kepvisel6 6rintetts6g6r6l.

Galgaguta Kdzsdg Onkorm6nyzat6nak Kdpvisel6 - testiilete Varga Csaba k6pvisel6t
6rintetts€ge miatt nem zAtJa kt az 6vodai dajka 6lldsra meghidetett ds arra benyrijtott
paly6zatok elbinild.einak szavazis6b6l.

Kdrd6s. hozzAsz6lis:

Orqovdnvi Ldsd6 k6pvisel6: SzayazAs el(itt javaslom. hogy 3 h6nap pr6baidri ur,in az
6vodavezet6t kdrdezze meg a Kdpvisel6 - testiilet, hogy a dajka muDkakitrt betdlt6 szemdly
munk6jrival mennyire eldgedet es ha nem, al4.or ij p6lyAzatot irjoo ki a Kdpvisel6 - testiilet.

Imro Janosnd kdpyilqlo: Felvet6dtitt kdrd€skdnt, hogy mdg egy szemdllt megv6laszrhatnank
most, aki a kiivetkez6 szeptemberi tan6\,161 felvdtelre ke.iilne a dajka pozici6ba.

Ae6cs Gdbor polgarmester: AIra az 6lhisra is ki kell imi a pilydzatot.

OrsovAnvi La6z16 kdpvisel6: Amennyiben nincs diint€s aklor ujm ki kell imi a p6ly6zatot?



Dr. Bata Akos ieevz6: lgen

Ae6cs G6bor polsann€ster: Kdrdezem Megyeri Attiliind 6vodavezet6t, hogy a p6lyfu6k ktjziil
kit iavasol az iillds betitltdsdre?

Meqyeri Attiland 6vodavezet6: En Jele Anna pAlyfu6t javaslom a Kdpvisel6 - t€stiiletnek
kivdlasaani. Ovodribaj6r6 gyerek sziil6j€t szerintem nern lenne j6 viilasztani.

Nasy Jen6 k6pvisel6: En tart6zkodom, jobb leme, ha az 6vodavezet6 v6laszt.

Orsoveryi Ldszld kdpvisel6: Nyilt szavazes lesz. vas,v'' titkos?

Dr. Bata Akosjesvz6: A Kdpvisel6 - lestiilel d6nr6se. hogy mel),ik legyen.

Orgovriryi l,riszl6 kdpUselo: Javasiom. hogy legyen titkos szavMiis_

Ag6cs G6bor polgdmester kdri a Kdpvisel6 - testtilet tagjainak d6nt€s6t, nyilt, vagy titkos
szavaziis legyen.

A k€pvisel6 testiilet 1 tart6zkodds mellett 4 i gen szayazallal az allbbi hatfuozatothoda.

Galgaguta Kdzs6g dnkormrinyzata K6pyisel6 - testiilet6nek
104/20l7 .(X1.23 .\ barirozata

Titkos szavaz 6s megtartisir6l.

Galgaguta Kdzs6g Ontormdnyzatiinak K6pvisel6 - testiilete az 6vodai dajka rilldsra
meghirdetett 6s aIIa ben],itto{ pdiyazatok elbirAlasara dtkos szavazast rendel el

Ag6cs Gebor polgiirmester felkdri Dr. Bata Alos iegyz& es Oravecz Istviin
jegyz6ktin).wezet6t, hogy alakitsanak szavazatszlmlel6 bizottsiisot a titkos szavMds
lebonyolitasria. Ag6cs G6bor polgiirmester elndknekjavasolja Dr. Baia Atosjegyzot.

Dr. Bata Akos jegyz6, mint a szavazatsziin. 616 bizofts6g elndke ismerteti a szavaz^s m6djAt,
megkd a k€pvisel6ket, hogy az elmondottak szednt adjAk le szavazataikat.
A titkos szavazds megtdrt6nte utdn ismerteti a v6lasztds eredm6ny6t. Elmondja, hogy ijt
kdpvisel6 szavazott. Vargrind Tak6cs Arldrea jeliilt egy szayazatot, Jele Aina jeliilt egy
szavazatot kapott, 3 szavaz6 tafi6zkodott a jeldltek v6lasztds.it6l, 6N6n)telen szavaz.at nem
volt.

A titkos szaraztunjl kisziilt jegyzdkdnyv az iildsro1 k4sziitt jeg,zfikdny , elliklete.

Dr. Bata Alos jegyz6, mint a szayazatszitil|l' bizofisag ehdke megfllapitj4 hogy a
tdbbs6ghez sziiksdges szavazatot egyik p6lyitz6 sem kapta meg, igy az ovodai dajka dllasra
meghirdeteft p6lyiiat elbir6lrsa eredmdn)-telen.

K6rdds, hozzisz6l6s:

As6cs G6bor pq!g!1@ester: Javaslom, hogy az eredmdnytelet szavaz6s miatt ismdtelten
kertljdn meghirdetdsre az 6vodai dajka rill6spaly6zat 2Ol'7.12.20-i beadrisi hatriridiivel.



Tdbb k€rd6s. hozz6sz6lds nem volt.

A kepvisel6 testiilet 2 nem szavMat mellett 3 igen szavazaftal az aliibbi hat6rozatot hozta.

Galgaguta Kiizs6g dnkorm{nyzata K6pvisel6 - testiilet€nek
105D0t'7 . (X1.23 .\ hattuozata

A benyrijtott 6vodai dajka pdlyizatok elbirilisrrdl.

Galgaguta.Kiizsegi Onkomanyzat Kdpvisel6 - testiilete - a polgannester el6terjesztdsdben
megtergyalta az 6vodai dajka rillisra meghirdetett 6s ana beD)ujtotr payriatokal
A K6pvisel6 - testiileti szavazds nem volt eredmdnyes, ez6fi a Kdp;is;lii _ tesriilet ismdrelten
meghirdeti az all6s betiiltesdre p'lyazaL . melynek benyijta;i hatarideJet 201j.12.20.
napjAban hatdrozza meg.
A,.Kdpvisel6 - testiilet felkdri a polgamestert 6s a jegyz6t az dllds meghirdetdsdre ds a
p61y6z6k drtesitdsdre.

H^t6rid6t 2017.12.20.
Felel6s: Ag6cs G{bor polgiirmester 6s Dr. Bata Akos jegrz6

2. Egyebek.
El6terj esztd : Ag6cs GLibor polgdrmester

a. EMO 6 pilyizat tdrgyat{sa.

Ag6cs G6bor polgrimester taidkoaatja a K6pvisel6 - testitlet lagiait. hogy a szennyviztisztir6
telep beruhdzasi tenderdt a Penta Kft. r)rerte el a kdzbeszerzdsen. anit p;oiekmenedzserkint a
Nemzeli Fejleszrdsi Programiroda in ki. ralanrilrt a rnvdbbiakbcn is az NFp lrtia e1 ezeket a
feladatokal a t6rs l6s dnlorminyzarai hel]erl. A szerzdddst ajo\,6 h6ten kell aldjrni. a kdrdes
az. hogy miiyen ard.ybad kertiljijn megosztrisra a tAnogatis .jsszege az 6d<omrdnlzatok
kozcitt. Az ir6nyit6 hatos6g a tulajdoni lapon szerepl6 ariinyok eltbgadds6t javasolta. mivel az
majdnem megeg,yezik a lakossilgsziim a{inyival. nenl pedig }/7-ed rdsz. EbbeD sziiksdges
d6[tdst hozni.
Ag6cs G6bor polg6rmester ezt k6vet6en k6ri a K6pvisel6 - testiilet tagjait, tegydk fel
kdrdeseiket, javaslataikat 6s ddntsenek a tulaidoni arany szerintj feloszt6sr6l.

Ttibb k6rd6s, hozzrisz6lds nem volt.

Ag6cs Gdbor polgrirmester kdd, ddntsenek elfogad.isar6l.

A k€pvise16 testiilet 5 igen szavazatlal M alAbbi hatArczatot hozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6 - testiilet6nek
106/20t7 . (Xl23 .\ hatarozata

A szenn'ryiztisztit6 telep fehijit6si beruhdzisinak tulajdoni h6nyad ar{nyi
megosztisinak elfogad6s616l.

Galgaguta Kdzsdgi 6nkom6nyzat Kdpvisel6 - testiilete a polgdrmestert el6terjesztdsdben -
megtdrgyalta a szennyviztisztit6 telep felijitAsi beruhdzdsanak tulajdoni hanyad aiinyl
megosztris6nak elfogadds6r6l s2616 el6tedesztdst, ds az al6bbi d6nt6st hozza:



A Kdpvisel6 - testiilet szenn)'viztisfiit6 telep fehjit6si beruhdzasanak tulajdoni hiinyad arilnyri
megosztdsrt elfogadja.
A K6pvisel6 - testiilet felhatalmazza a polgdrmestefi a szerz6d6s al6idsfua.

Hatirid6: szerz6d6s szerint
Felel6s: Ag6cs Gibor polg{rmester

b. MVM Zrt. napetem er6mii beruhdz6sinak tirgyalisa

Ag6cs Giibor polg6nnester rajdkoztatja a Kdpviseki - testiilel ragjait. hogy az Mvlvl Zrt.
kdpvisel6ivel t&gyaiist foll.tardr. Az MVM Zft. hrll6zatlbjlesaist hajr vdgre napeleracs
er6miilek dpirdse fornrlj6ban. Sikedih elimi. hog-v Calgaguta telepiiiis t-elke{llr a|ra a
lartaldklistara. anelyb6l valaszranak. ha az egyik koftibbar kijeldlt ielep0ldsen akadrilyba
iltkdzik_ azok megepitdse- Ag6cs G6bor polgiirmester elmondja, hogy megmutatta a c6g
kdpvisel6inek azokat a galgagutai helyszineket, melyek dnkormdnyzaii tLrtaj-aonban vannak
(0148 6s a 028/16 brsz) €s megfelelnek a cdg kdpvisel6 riltal felvrizolt krit6riumoknak,
elvrirrisoknak. Ag6cs Gabor polgdmester kdri a Kdpvisel6 - tesdilet tagiait, hogy adjanak
felhatalmazdst ar.a, hogy trirgyalisokat kezdemdnyizhessen calgaguta teleptilis el6t6rbe
helyez6se drdek6ben.
Ag6cs G6bor polgitumester ezt k6vet6en kdd a K6pvisel6 - testiilet tagjait, tegy6k fel
kdrddseiket, javaslataikat 6s diintsenek felhatalmazisfu6l.

Kdrdds, hozz6sz6lis nem volt.

Ag6cs Gdbor polgaLrmester k6d, diintsenek a felharalnMasA.6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szayazatlal az al6bbi hattuozatot hozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkormanyzata K6pviset6 - testiilet6nek
I 07 t20 1 7. (Xt.23.\ hatarczata

Az MVM Zrt. napelemes er6mff hfl6zatfejlesztes6nek el6segit6s6r6l.

Galgaguta Kdzsdgi Onkormrinyzat K6pvisel6 - testiilete - a polg6rmestert eldterjesztdseben -
megtargyalta az MVllr{ Zrt. napelemes er6mii hril6zatfejlesztesdnek el6segitesdrdl sz6l6
el6tedesztdst 6s az alebbi diint6st hozza:
A K€pvisel6 - testiilet t6mogatja dz MVMI Zrt. napelemes erdmri kia.lakit6s6val kapcsolatos
tdrekvdsdt, egyben kdri a polgdxrnestert, hogy tegye meg a sziiksdges int6zkeddseket, hogy az
MVM Zrt. Galgaguta telepiilest valassza a kivitelezds helyszindtl. A Kdpvisel6 - testiilet a
kivitelezds helyszindiil a 0148 6s a 028/16 hrsz-u. 6nl<ormdnyzati tulajdontteriileteitjelitli ki.
A Kdpvisel6 - testiilet felhatalmazza a polgArmestert a d6nt6s vdgrehajtdsaval kapcsolatos
intdzked€sek megtdteldre.

Hatirid6: Utemterv szerint
Felel6s: Ag6cs cdbor polgirmester

c. Bethfen G6tror Al^pkezelfl Zrt.2018. 6yi pilydzati kiirisainak tirryaldsa.

Ag6cs G6bor polgilrmester tAidkoztatia a Kdpviselci - restnlet tagjair, hog), negieleDiek a
Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. 2018. evi palyAati kiir6sai, melynek keret€ben a ,,Testvdr-
telepiil6si programok 6s egyiittniikdd€sek', kiir6sra kivrin prilydzatot benyijtani. A tamogatas
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mdrt€ke 500.000 Ft - 2.000.000 Ft, intenzitiisa 100%, iiner6 biztositesa ]lem sziiksdses. ez€rt
javasolja a pdl)ial benyujuisat.
Ag6cs G6bor polg.irmester ezt kdvet6en k€d a K6pvisel6 - testiilet tagjait, tegydk fel
k6rd6seiket, javaslataikat 6s ddntsenek a pril\,6zat benvuitisiirill.

Kdrdds, hozz6sz6lds nem volt.

Ag6cs Gdbor polgarmester k6d, ddntsenek javaslat eilbgadrisdr6l.

A kdpvisel6 testiilet 5 igen szavazattal az al|bbi hatarozatot hozta.

Galgaguta Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6 - testiiletenek
t08t2017 . (Xt.23 .) hat|rczata

A Bethlen G6bor Al^pkezel6 Zrt. 2018. 6\i ,,Testv6r-telepiil6si programok 6s
eryiiftmiikiid6sek', ttrgyi prily6zat benytjt6s{r61.

Galgaguta Kdzsegi Onkormdnyzat K6pvisel6 - testiilete a polgarmestert el6tedeszt6sdben -
megtaryyalta a Bethlen cebor Alapkezel6 Zft. ,,Testv6r{e1epii16si programok 6s
egyntunijkddesek" p6lyazat benyijtrsrr6l sz6l6 el6teriesztest 6s az aldbbi ddnt6st hozta:
Galgaguta Kiizsdg Onkormrinyzat K6pvisel6 - testiilete a Bethlen Gebor Alapkezel6 Zrt.
.,Testv6r{elepiildsi programok 6s egyiitbniikiiddsek,, trirgyri pdlyrtat benyrijtAsa mellett ditnt.
A K6pvisel6 - testiilet felk6ri Ag6cs G6bor polg6rmestefi, hogy dolgozza ki ds nytjtsa be a
palyizatot.

Hatirid6: Pilyrzati kiir{s szerint
Feleltis: Ag6cs Cdbor polgirmesler, Dr. Bata Akos jegyzii

d. Karicsonyi szociilis szeretetcsomag adominyozdsa a galgagutai
lakossrignak.

Ag6cs Gribor polgdrmester.ialasolja a kdpviseki - testiiler lagiaimk- hogy kardcso|r1'ra a
galgagutai lakosstirg rdszdre lak6ingallanonkint 2.000 it dndkben szociiilis szeretetcsomagot
adomdn)ozzoi a kapcsol6d6 nomutiva terhcre.
Ag6cs G6bor polgdrmester ezt kijvet6en kdri a K6pvisel6 - testiilet tagjait, tegydk fel
k6rd6seiket, javaslataikat 6s ddntsenek a iavaslattu6l.

K6rd6s, hozz6sz6li$ nem volt.

Ag6cs Grbor polgarmester kdri, dijntsenek javaslata elfogaddser6l.

A kdpvisel6 lestiilet 5 igen szavazaltal az alitbbi hatdrozatot hozta.

Galgaguta Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6 - testiilet6nek
109/2017 . (X1.23 .) hattuozatd

Karicsonyi szociilis szeretetcsomag adomrinyozdsa a galgagutai lakossignak.

Galgaguta Kiizs€gi Onkormrinyzat Kepvisel6 - testiilete - a polg6rmester el6tedesztdsdben -
megtArgyalta a kanicsonyi szoci6lis szeretetcsomag adomrinyozisrir6l szdl6 el6terjesztdst ds
az al6bbi diintdst hozta:
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Galgaguta Kitzsdg onkormdnyzat Kqrvisel<i - testiilete kadcsonlra a galgagutai lakossiig
r6szdrc lak6ingatlanonkent 2.000 Ft 6fi6kben szociiilis szeretetcsomagoi aiomdnyozzon az
dnkorninlzat sajat hatdskitften, term6szetbeni elEtas kercteb€n a kapcsol6d6 szocirilis
nomlali\a lerhefe.
A Kdpvisel6 - testiilet felkdri Ag6cs c6bor potgArmestert, hogy 6llitsa itssze €s juttassa el a
csomagot a lakossiig ftszdre.

H^tjlid0t 2017 .12.24.
Felel6s: Ag6cs Gfbor polgirmester

Ag6cs GAbor polgadnester megkdsztinte a Kdpvisel6 - testiileti tagok megielends6t 6s a
nllv6nos iildst berekesztette. A nllv6nos testiileti tildst bezArdsinak id6po;tja: 1g 6ra 35perc. I
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