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K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T 

 

G A L G A G U T A 

3/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. február 8-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, Nagy Jenő, Antalics Zsolt, 

                       Kiss Lajos, Kumich Mihály, Fükéné Meczer Kornélia képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Balázsovics Pál képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Homolya Jánosné pénzügyi ügyintéző. 

  

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 

határozatképes, mert a 8 fő képviselőből 7 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D:   1./  Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta  

                                         végzett munkáról.  

                                         Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

  2./ Önkormányzat és intézményei 2010 évi költségvetésének 

  I. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                        Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                3./ Galgaguta Község Önkormányzatának 2010 évi közfoglalkoztatási  

                                              tervének elfogadása 

                                        Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                4./ Egyebek. 

 

1. Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében tájékoztatja a képviselő testület tagjait 

az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

2. Önkormányzat és intézményei 2010 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

    /Írásos anyag mellékelve/ 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy 

a 2010. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták a 

költségvetés tervezetet. A községi önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét 

egyenként tárgyalja meg. 

Az önkormányzat és intézményeiben dolgozó közalkalmazottak, közhasznú, közcélú 

állományban lévők természetbeni étkeztetéséhez napi 300 Ft hozzájárulást javasol. 
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A helyi általános iskolás és óvodás gyermekek részére, akik nem részesülnek állami normatív 

kedvezményben, az előző évekhez hasonlóan támogatást javasol. Óvodai ellátásnál 30,-

Ft/ebéd, iskolás gyermeknél 30,-Ft/ebéd. 

A Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás költségvetés tervezetét a nógrádkövesdi 

intézményirányító bizottsági ülésen megtárgyaltuk, s az alábbi javaslatot teszem a képviselő 

testület elé: 

 - A Nógrádkövesdre járó felső és alsó tagozatos gyermekek étkeztetéséhez támogatást 

nem javasol.  

 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő testületi tagokat, hogy az elhangzott 

javaslatokat vitassák meg. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Kiss Lajos képviselő testületi tag: A polgármester által tett javaslatokkal egyetért, jogosnak 

tartja a költségcsökkentéseket, javasolja a képviselő testületi tagoknak, hogy ennek 

megfelelően kerüljön kidolgozásra az önkormányzat 2010. évi költségvetése. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2010. (II.08.) határozata 

Az önkormányzat és intézményei 2010 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásának 

jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat és 

intézményei 2010.évi költségvetését első fordulóban. 

A költségvetés végleges kidolgozásához az alábbi módosításokat fogadja el. 

 

1. Az önkormányzat és intézményeiben dolgozó közalkalmazottak, közhasznú, közcélú 

állományban lévők természetbeni étkeztetéséhez napi 300 Ft hozzájárulást állapít meg. 

2. A helyi általános iskolás és óvodás gyermekek részére, akik nem részesülnek állami 

normatív kedvezményben, támogatást hagy jóvá. Óvodai ellátásnál 30,-Ft/ebéd, 

iskolás gyermeknél 30,-Ft/ebéd. 

3. A Nógrádkövesdre járó felső és alsó tagozatos gyermekek étkeztetéséhez támogatást 

nem biztosít.  

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 

2010.évi költségvetését, ezen határozat alapján dolgozza ki. 

 

Határidő: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetése: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

11/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a „Belső-Cserhát” 



 3 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Szolgálat I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatát oly módon kéri 

átdolgozni, hogy a bevételek és kiadások egyenlők 

legyenek. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

Orvosi Ügyeleti Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

12/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Orvosi Ügyeleti Társulás 

2010. évi költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

Körjegyzőség költségvetése: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

13/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta 

Községek Körjegyzőségének 2010. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Körjegyzőség I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
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Fogászati Alapellátási Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

14/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Fogászati Alapellátási 

Társulás 2010. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Bercel-Becske-Galgaguta-Nógrádsáp-Szanda Községi Önkormányzatok Óvodájának 

költségvetése: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

15/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Bercel-Becske-Galgaguta-

Nógrádsáp-Szanda Községi Önkormányzatok 

Óvodája 2010. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 

 

Az acsai Petőfi Sándor Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda költségvetése: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

16/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az acsai Petőfi Sándor Közös 

Igazgatású Általános Iskola és Óvoda      

költségvetésének a galgagutai Kincskereső Általános 

Iskolára vonatkozó 2010. évi költségvetését, és az 

alábbi döntést hozza:  
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A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd költségvetése: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

17/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az Intézményirányító Társulás 

Nógrádkövesd 2010. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2010. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 

megalkotása: 
 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kiss Lajos képviselő: A nyugdíjasok kategorizálása a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően maradjon meg. Javaslom, hogy a legmagasabb térítési díj mértéke 440 Ft legyen 

és ebből kiindulva kerüljön meghatározásra a többi besorolás térítési díja. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 

GALGAGUTA községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

1/2010./II.09./számú r e n d e l e t e  

az étkezési ellátást biztosító intézményekben 

fizetendő térítési díjakról  

 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
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3. Galgaguta Község Önkormányzatának 2010 évi közfoglalkoztatási tervének 

elfogadása 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjai, 

hogy a közfoglalkoztatási tervet a meghívó mellékleteként megkapták, ezzel összefüggésben 

kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2010. (II.08) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzatának 2010 évi közfoglalkoztatási tervének 

elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Galgaguta Község 

Önkormányzatának 2010 évi közfoglalkoztatási tervét. Az abban foglalt megállapításokkal 

egyetért, és a közfoglalkoztatási tervet elfogadja. 

(a közfoglalkoztatási terv teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.     

 

Határidő: 2010. február 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta, Orgoványi László polgármester megköszönte a 

Képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést berekesztette. 

 

Kmft 

 

       Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

          Polgármester                                                                                      Körjegyző 


