
 1 

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 

8/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. április 29-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, 

                       Kumich Mihály, Antalics Zsolt, Fükéné Menczer Kornélia képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Balázsovics Pál, Nagy Jenő, Kiss Lajos 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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 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  

             munkájáról. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

    2./ Önkormányzat és Intézményei 2009. évi költségvetés zárszámadásának  

         elfogadása.   

         /írásos előterjesztés mellékelve/ 

         Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              3./ Galgaguta Község Önkormányzatának 2009 évi összefoglaló ellenőrzési  

            jelentése. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

                             

    4./ Egyebek. 

           5./ 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 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 
 

2. Önkormányzat és Intézményei 2009. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása. 

/ írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében felkéri Homolya Jánosné pénzügyi előadót, hogy 

ismertesse a zárszámadásban foglaltakat és válaszoljon a testület által megfogalmazott kérdésekre. 
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Homolya Jánosné pénzügyi előadó tájékoztatja a testület tagjait az önkormányzat és intézményei 

2009. évi költségvetés zárszámadásáról, annak szöveges és számszaki tartalmáról, majd kéri a testület 

tagjait tegyék meg kérdéseiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2010. (IV.30.)  

r e n d e l e t e 

Az Önkormányzat és Intézményei 2009. évi költségvetés zárszámadásának elfogadásáról 

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             

 

 

3. Galgaguta Község Önkormányzatának 2009 évi összefoglaló ellenőrzési jelentés 

elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

hogy a jelentést és a határozati javaslatot a meghívó mellékleteként megkapták, ezzel 

összefüggésben kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2010. (IV.29) határozata 

A 2009 évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balassagyarmati 

Kistérség Többcélú Társulásának Galgaguta község Önkormányzatánál 2009. évben végzett 

belső ellenőrzéséről készített „Összefoglaló ellenőrzési jelentés”-t. 

Az abban foglalt megállapításokkal egyetért, és a jelentést elfogadja. 

 

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

 

Határidő: Jelentésben foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

4. Egyebek 

 

a. Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány együttműködési megállapodás 

elfogadása. 

 

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

hogy megkeresés érkezett a Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány részéről, melyben 
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együttműködésüket ajánlják fel az iskolatej programmal összefüggésben. Ezt követően 

ismerteti az alapítvány által küldött megkeresés és az együttműködési megállapodás 

tervezetét. Ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek az 

alapítvány által benyújtott megállapodásról.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2010. (IV.29.) határozata 

Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány együttműködési megállapodás elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Cool Tej az Iskoláknak 

Alapítvány részéről érkezett megkeresést és támogatja azt. Felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására.) 

 

Határidő: megállapodásban foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

b. Belső-cserhát Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása. 

 

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

hogy megkeresés érkezett a Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről, melyben 

támogatást kérnek felszerelés és egyéb tárgyi eszköz beszerzéséhez. Mint önkéntes tűzoltók 

szükség esetén a Galgaguta település közigazgatási területén is kifejtik tevékenységüket.  

Ezt követően kéri a képviselő testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek a támogatási 

kérelem ügyében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom az önkéntes alapon történő tűzoltó tevékenységet. 

 

Orgoványi László polgármester: Az önkormányzat költségvetési kerete nem teszi lehetővé, 

hogy a már betervezett támogatásokon felül újabb önkéntes szerveződés munkáját 

támogassuk. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 1 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2010. (IV.29.) határozata 

Belső-cserhát Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Belső-Cserhát 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről érkezett támogatási kérelmet. Az önkormányzat szűkös 

anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé anyagi támogatás nyújtását, ezért a kérelmet nem 

támogatja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a 

kérelmezőt.     

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. 
                         

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


