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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
5/2010. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. március 4-én megtartott Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné,
Kumich Mihály, Kiss Lajos, Antalics Zsolt, Nagy Jenő képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Balázsovics Pál, Fükéné Menczer Kornélia képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István
Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése
határozatképes, mert a 8 fő képviselőből 6 fő megjelent, így az ülést megnyitja.
Javaslatára a Képviselő-testület 6 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./ Galgaguta Község Önkormányzatának IV. negyedéves
rendeletmódosítása /Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
3./ Önkormányzat és intézményei 2010 évi költségvetésének
II. fordulós tárgyalása. /Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester.
4./ SZSZB megválasztása.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző.
5./ Egyebek.
6./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/.

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 6 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette.
2. Önkormányzat és Intézményei 2009 évi költségvetésének IV.negyedévi
költségvetés rendeletének módosítása. /Irásos előterjesztés a jkv. mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
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Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő –
testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Felkéri Homolya Jánosné pénzügyi ügyintézőt,
hogy a szóbeli tájékoztatását tartsa meg.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri döntsenek a 2009. évi költségvetési rendelet
módosításáról.
A Képviselő – testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010. (III.05) rendelete
a többször módosított 2009. évi költségvetésről szóló
2/2009.(II.12.) számú rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)

3. Önkormányzat és intézményei 2010 évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása.
/Írásos anyag mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend keretében ismerteti a 2010. évi költségvetés
szöveges indoklását és az első fordulóban tárgyaltak módosítását, majd felkéri Homolya
Jánosné pénzügyi előadót, hogy számszakilag ismertesse a testülettel a módosított
költségvetést és a felmerülő kérdéseket válaszolja meg a képviselő testület tagjainak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester javasolja a 2010. évi költségvetés elfogadását.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. évi költségvetésről szóló
3/2010.(III.05.) számú rendelete
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)

4. SZSZB megválasztása.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
Várszegi György körjegyző a napirend keretében ismerteti a képviselő testülettel, hogy az
idén – csakúgy, mint négy évvel ezelőtt – ismételten meg kell választani a kisebbségi
önkormányzati képviselő választáson működő szavazatszámláló bizottság tagjait. Ezt
követően ismerteti a bizottsági munkára jelöltek névsorát, majd kéri, vitassák meg és
döntsenek a tagok megválasztásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az SZSZB tagok megválasztásáról.
A képviselő testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2010. (III.04) határozata
Az SZSZB megválasztásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SZSZB tagok
megválasztásával kapcsolatos előterjesztést. A körjegyző által javasolt előterjesztésben
szereplő tagokat és póttagokat az alábbiak szerint választotta meg:
Tagok:
1. Gyürky Tiborné
2. Antalicsné Verner Mária
3. Baráth Györgyné
4. Kumich Mihályné
5. Farkas Krisztina

Póttagok:
1. Nemesi Mihályné
2. Urbán Attiláné

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Jogszabályban előírtak szerint
Felelős: Várszegi György körjegyző
5. Egyebek
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
1. Az acsai Petőfi Sándor Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
Társulásból való kilépés és a Balassagyarmati Többcélú Intézményi
Társulásba történő belépés megtárgyalása.
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy milyen gondok és
problémák merültek fel az acsai társulással kapcsolatosan, továbbá ismerteti, hogy ezek közül
az egyik legfontosabb a kisebbségi normatíva megvonása. Tájékoztatja továbbá a testület
tagjait, hogy újra felmerült a Balassagyarmati központtal műköttetendő társulás gondolata a
balassagyarmati képviselő testületben, és amennyiben az létrejön, ismételten lehívható lenne a
kisebbségi normatíva.
Kérdés, hozzászólás:
Várszegi György körjegyző: Amennyiben a képviselő testület a szervezeti változtatás mellett
dönt, úgy három határozat elfogadására van szükség. Egy az acsai társulásból való kilépés,
kettő a balassagyarmati társulásba történő belépés, és három a balassagyarmati társulás
társulási megállapodásának módosítása, hogy ezt a feladatellátást is felveszi tevékenységi
körébe.
Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a változtatást a polgármester által felsorolt okok miatt.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az iskolai társulás szervezeti változása
ügyében.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2010. (III.04) határozata
a „ BALASSAGYARMATI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA” társulási
megállapodásának módosításáról
1./ Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a mellékletben foglalt
tartalommal hozzájárul a többször módosított Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosításához és egységes szerkezetbe foglalásához.
2./ A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási
megállapodás aláírására.
3./ A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a
Társulási Tanács elnökét és felkéri, hogy a Képviselő – testület határozatát a Társulásnak
haladéktalanul küldje meg.
Határidő: az 1. pont tekintetében: azonnal
a 2. pont tekintetében: 2010. március 5.
Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2010. (III.04) határozata
Az acsai Petőfi Sándor Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Társulásból történő
kilépéséről.
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Acsa Nagyközségi
Önkormányzata és Galgaguta Község Önkormányzata között létrejött Intézményfenntartó
Társulási Megállapodást és az alábbi döntést hozza:
A képviselő testület 2003. július 30-án kelt társulási megállapodást 2010. június 30-i hatállyal
felmondja, és ezen időponttól bejelenti kilépését a társulásból.
Kérjük, hogy a társulási megállapodás felmondási időre vonatkozó szabálya alól mentesíteni
szíveskedjenek.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2010. március 5.
Felelős: Orgoványi László polgármester
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2010. (III.04) határozata
A Balassagyarmati Kistérségi Többcélú Társuláshoz történő csatlakozásról.
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Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati
Kistérségi Többcélú Társulás Elnökének előterjesztését az egységes iskola létrehozására
irányuló intézkedések meghatározásáról és az alábbi döntést hozza:
A képviselő testület csatlakozni szándékozik a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulás
fenntartásában működtetni kívánt egységes iskolai közoktatási intézményhez.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2010. március 8.
Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző
2. Az önkormányzat 2010 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
Várszegi György körjegyző a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő – testület
tagjait a 2010. évi belső ellenőrzési terv tartalmáról. Ezt követően kéri a képviselő-testületet,
hogy vitassák meg, véleményezzék a belső ellenőrzési terv tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2010. (III.04) határozata
Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010
évi belső ellenőrzési tervét és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat.
(A belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete)
Határidő: Azonnal, ellenőrzési tervben foglalt határidők.
Felelős: Várszegi György körjegyző
3. Közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása kommunális hulladékszállítás
kiírásához.

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy 2009. év végével
a képviselő testület olyan döntést hozott, hogy nem csatlakozik a Zöld Híd regionális
önkormányzati társulás által indított, több településre kiterjedő hulladékgyűjtési –és szállítási
kezdeményezéshez, hanem önállóan kíván szolgáltatót keresni a gyűjtési és szállítási
feladatok ellátására. Ennek folyományaként egyszerűsített közbeszerzési kiírásra van szükség.
Ezzel összefüggésben közbeszerzési bizottságot kell létrehozni, valamint szakértőt kell
bevonni az eljárás lebonyolításához. A szakértő személye tekintetében ajánlat érkezett Petri
Ákos Úr részéről, melyben vállalja, hogy az ajánlati felhívások díjáért hajlandó elvégezni a
munkát, ami így az önkormányzatnak tényleges költségébe nem kerül. Orgoványi László
polgármester ezt követően javasolja, hogy a bizottság tagjai a polgármesterből, mint elnökből
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és Kumich Mihály és Antalics Zsolt képviselőkből, mint tagokból álljon, akik a konkrét
közbeszerzési eljárás előtt kiegészülhetnek közbeszerzési és pénzügyi szakértőkkel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2010. (III.04) határozata
Közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása kommunális hulladékszállítás kiírásához.

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési szilárdhulladék
szállítási közszolgáltatás vállalkozási formában történő biztosítása érdekében a közszolgáltató
kiválasztására irányuló általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselőtestülete a települési szilárd hulladék elszállítási
díjának rendezését az alábbiak szerint határozza meg: Az ürítési díjat az önkormányzat szedi
be a lakosságtól és fizeti ki a szállítást és az ártalmatlanítást végző szolgáltatóknak. A
településen keletkezett szilárd hulladék mennyiségének pontos meghatározására (a
szomszédos településekkel való közös gyűjtés miatt) az önkormányzat a szállítójármű
mérlegelésétől nem tud eltekinteni.
A képviselőtestület egyben kijelenti: mivel a település tagja az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak,
így a települési szilárd hulladék lerakásának helyszíne kizárólag: Nógrádmarcali
hulladéklerakó.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a település Közbeszerzési Szabályzatában
foglaltakra tekintettel a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait a feladat ellátásra jelölje ki és
azok közül egy főt elnökként bízzon meg.
A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy Petri Ákos hivatalos közbeszerzési
tanácsadóval a mellékelt ajánlat alapján kössön szerződést az egyszerű közbeszerzési eljárás
bonyolítására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László Polgármester

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel
el.
Kmft.
Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Körjegyző

