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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 

11/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. május 20-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, 

                       Fükéné Menczer Kornélia, Kiss Lajos, Antalics Zsolt, képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Balázsovics Pál, Kumich Mihály, Nagy Jenő képviselő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Wolf Sándor családgondozó,  

Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető. 

  

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./ Galgaguta Község Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
        feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése. 

Előterjesztő: Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető, Wolf Sándor családgondozó 
Várszegi Görgy körjegyző 
/írásos anyag mellékelve/ 

   
   3./ Döntés a helyi iskola és óvoda intézményeinél pályázat benyújtásáról.  

                Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 
   
   4./ A 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítása. 

                Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 
                /írásos anyag mellékelve/ 

 
   5./ A közoktatási intézményi társulás társulási társulási tanács alapító okiratának,  

                valamint a közoktatási intézményi társulás társulási megállapodásának 
                módosítása. 
                Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 
   6./ Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása. 

                Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 
 
   7./ 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.  
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A képviselő testület 5 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 
 

2. Galgaguta Község Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak átfogó értékelése. 

Előterjesztő: Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető és Wolf Sándor családgondozó, 

Várszegi György körjegyző 

 

Napirend keretén belül Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető és Wolf Sándor gyermekjóléttel 

foglalkozó kolléga tájékoztatják a képviselő testület tagjai, hogy az értékelést minden évben 

szükséges elkészíteni, melynek határideje május 31. 

Fábiánné Boros Beáta és Wolf Sándor ismertetik a képviselő testület tagjaival az értékelés jogi 

hátterét, a részletes feladatokat, valamint a szolgálat működési rendszerét. Tájékoztatás adnak 

továbbá Galgaguta település vonatkozásában az intézkedést igénylő esetek számáról, 

kihangsúlyozva, hogy a településen kevés probléma merült fel, melyet kiemelkedően jónak 

tartanak. Várszegi György körjegyző tájékoztatást nyújt a képviselő testület tagjainak a 2009. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt követően Orgoványi László polgármester kéri, 

tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2010. (V.20) határozata 
Galgaguta Község Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

átfogó értékeléséről. 

(az értékelés a jkv. melléklete) 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról készített beszámolót megtárgyalta. 

Megállapítja, hogy a beszámolók a GYVT. 96. szakaszának (6) bekezdésében meghatározott 

és a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A szakaszában részletezett szempontok alapján 

készített átfogó értékeléseket tartalmaz a 2009. évre. 

A képviselő-testület az átfogó értékeléseket elfogadja. 

Felkéri az előterjesztőket, hogy az írásos átfogó értékeléseket az Észak-magyarországi 

Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal Salgótarjáni Kirendeltségének 

küldje meg. 

Határidő: 2010. május 31. 

Felelős: Várszegi György körjegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető 
 

 

3. Döntés a helyi iskola és óvoda intézményeinél pályázat benyújtásáról. 
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

3/A. A helyi iskola és óvoda intézményeinél akadálymentesítési pályázat benyújtása. 

 

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

hogy újabb pályázati lehetőség merült fel a galgagutai iskola és óvoda akadálymentesítésére, 

amely 90%-os támogatást élvez. Az önerő a két intézmény esetében kb. 3 millió forint lenne. 

Ezzel összefüggésben kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Kiss Lajos: Kellene, mert jó, de 3 millió forint önerő a költségvetésünknek túl sok.  

 

Antalics Zsolt: Mikorra kellene dönteni? 

 

Orgoványi László polgármester: Ma jó lenne. 

 

Kiss Lajos: Nem támogatom.  

 

Antalics Zsolt: Én sem. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2010. (V.20) határozata 

A helyi iskola és óvoda intézményeinél akadálymentesítési pályázat benyújtásáról 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta a helyi iskola és óvoda intézményeinek akadálymentesítésére kiírt pályázati 

lehetőséget. 

A képviselő testület az önkormányzat költségvetésének nehéz helyzete miatt nem támogatja a 

pályázat benyújtását. 

A képviselő testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

3/B. A Kincskereső Általános Iskola külső szigetelésére és fűtéskorszerűsítésére 

benyújtható pályázat megtárgyalása. 

 

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

hogy pályázati lehetőség merült fel a galgagutai iskola külső szigetelésére és 

fűtéskorszerűsítésére, amely 80%-os támogatást élvez. Ezzel összefüggésben kéri, tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Antalics Zsolt: Érdemes-e rákölteni? 

 

Orgoványi László polgármester: Milyen megoldást javasolnak, mert így nem maradhat az 

iskola. 

 

Antalics Zsolt: Az egész pincét meg kellene szüntetni. 

 

Kiss Lajos: Az épület kihasználatlan, már gázfűtésben nem is szabadna gondolkodni.  
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Orgoványi László polgármester: Még árajánlatot nem kértem, csak a pályázati lehetőségről 

tájékoztatom a testület tagjait. 

 

Fükéné Meczer Kornélia: Mi a pályázat beadási határideje? 

 

Orgoványi László polgármester: Folyamatos. 

 

Kiss Lajos: Kazáncserével kellene megoldani, fogok kérni árajánlatot.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2010. (V.20) határozata 

A Kincskereső Általános Iskola külső szigetelésére és fűtéskorszerűsítésére benyújtható 

pályázat megtárgyalásáról 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta a Kincskereső Általános Iskola külső szigetelésére és fűtéskorszerűsítésére 

benyújtható pályázati lehetőséget. 

A képviselő testület árajánlatok beszerzését kéri és azután dönt, hogy a korszerűsítést 

megvalósítja-e, s ha igen akkor pályázat útján, vagy önerőből.  

A képviselő testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: Folyamatosan. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
 

4. A 2010. évi belső ellenőrzési terv módosítása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Napirend keretén belül Várszegi György körjegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjai, 

hogy a 2010. április 29-én megtartott közös testületi ülésen Szalatnyainé Zsigmond Éva 

polgármesterasszony által tett javaslatból eredően – melyet akkor jóváhagytak – a kistérségi 

belső ellenőrzési csoport átdolgozta a 2010. évi belső ellenőrzési tervet. A kiküldött írásos 

anyag már a módosított tervet tartalmazza, mely ha megfelelő, akkor kéri azt elfogadni. 

 

Orgoványi László polgármester kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2010. (V.20) határozata 
A 2010. évi belső ellenőrzési terv módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balassagyarmati 

Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi módosított belső ellenőrzési tervét. 
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Az abban foglaltakkal egyetért, és elfogadja. 

(a belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete) 

 

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

Határidő: A belső ellenőrzési terv szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

5. A Bercel – Becske - Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános 

Iskolája társulási megállapodás, valamint a közoktatási intézményi társulás 

alapító okiratának módosítása. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 
 

Napirend keretén belül Várszegi György körjegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjai, 

hogy Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az általános 

iskolai oktatás, feladatellátás 2010. szeptember 1-től a berceli székhelyű közoktatási 

intézményi társulás keretében történik. Az érintett önkormányzatok egyetértettek a 

csatlakozási szándékkal. A társulási megállapodást módosítani kell a galgagutai általános 

iskolai oktatás kibővítése miatt. 1-4. osztályban tagiskolaként működik a Galgagutai 

„Kincskereső” Általános Iskola, és Galgaguta Község 5-8.évfolyamos tanulói részére az 

oktatást a berceli Széchenyi István Általános Iskola látja el. Részletesen ismereti a társulási 

megállapodás módosítását. Kéri, döntsenek a megállapodás módosításáról. 

 

Várszegi György körjegyző, kéri a társulásban lévő általános iskolák alapító okiratának 

módosítását. A 6.pontban került meghatározásra a nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás és egyéb 

feladatai intézményenként az alábbiak szerint: 

 

„6. Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás és egyéb feladatai 

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás: 

becskei Móra Ferenc Tagiskola 1  - 4. osztályban 

berceli székhely Széchenyi István Általános Iskola 1 – 8. osztályban. 

Szlovák kisebbségi oktatás: galgagutai Kincskereső Tagiskolában 1 -4 osztályban 

Székhely Széchenyi István Általános Iskolában 5 – 8. osztályban. 

 

Kéri a javaslat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat 

A Bercel – Becske - Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája 

társulási megállapodás módosításáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske - 

Galgaguta – Nógrádsáp - Szanda Közoktatási Intézményi Társulás  szóló tervezetet és a 

módosításokat elfogadja. 

(A módosított társulási megállapodás a határozat melléklete.) 
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A társulási megállapodás módosítása a Közoktatási Intézményi Társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó döntésével válik érvényessé. 

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére 

 

Határidő: 2010. július 1. 

Felelős:    Orgoványi László polgármester 

Várszegi György körjegyző 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2010. (V.20.) határozata 

Bercel – Becske - Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája 

alapító okiratának módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske - 

Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája alapító okiratának 

módosításáról szóló tervezetet és a módosításokat elfogadja. 

(A módosított alapító okirat a határozat melléklete.) 

A képviselő-testület a módosításokat tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt Bercel – Becske 

– Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája alapító okiratát elfogadja. 

(Az egységes szerkezetű alapító okirat a határozat melléklete.) 

Az alapító okirat módosítása a Közoktatási Intézményi Társulásban részt vevő 

önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó döntésével válik érvényessé. 

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére 

Határidő: 2010. július 1. 

Felelős:    Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző 
 

 

6. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Napirend keretén belül Várszegi György körjegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjai, 

hogy a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa döntött a szociális feladatok 

intézményi ellátásáról. A tanács a megnövekedett mennyiségi és minőségi szociális feladatok 

ellátására Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ elnevezéssel új intézményt hozott létre. 

Jogerős működési engedéllyel rendelkeznek 2010. január 28-tól. Az intézmény jelenleg 5 

szociális alapellátási formáról gondoskodik. Ezek a következők: 

 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- Házi segítségnyújtás 

- Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 

- Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

- Támogató szolgáltatás 

 

Az új intézmény által ellátott feladatok után a fenntartó társulás állami támogatásban részesül. 

A normatív állami hozzájárulás, illetve pályázat alapú központi költségvetési támogatás nem 
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fedezi teljes körűen a működési kiadásokat. A hiányzó bevételek biztosítására a jogszabály az 

alapellátást igénybe vevők részére térítési díj megállapítását rendeli el. Térítési díjat 

önkormányzati intézmények esetén csak rendelettel lehet megállapítani. Ehhez szükséges 

minden kistérségi társulásban résztvevő települési önkormányzatnak a rendelet alkotása. 

Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2010./V.21./ rendelete 

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló 

4/2009./III.10./ számú rendelete módosításáról 
                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             
 

 

 

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  


