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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 

15/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. július 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, 

                      Nagy Jenő, Kiss Lajos, Antalics Zsolt, Kumich Mihály 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 munkájáról. 

                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 
    2./ Vis maior pályázat benyújtásának tárgyalása. 
                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 
        3./ A szemétszállítással összefüggő közbeszerzési eljárás tárgyalása.  

                Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

        /írásos anyag mellékelve/ 

        4./ Árvízcsúcs-csökkentő tározó önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében 
                   kisajátítás megindítása.  

                     5./ Galgaguta Árvízcsúcs-csökkentő tározó tulajdonviszonyainak rendezése 
                        érdekében a járulékos költségekről való döntés. 
                     Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

    6./ A falunap megtárgyalás. 
                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

        7./ Egyebek. 

                8./ 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 tájékoztatót tudomásul vette. 
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2. Galgaguta Község Önkormányzatának Vis Maior pályázat benyújtása (Gábor Á. út és 

védekezés). 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

hogy 2010. június 20. napján. Újabb vis maior esemény történt. A kiöntött Galga patak 

házakat veszélyeztetett és tönkre tette a Gábor Á. út egy szakaszát is. A veszélyhelyzetet 

sikerült elhárítani, de a károk helyreállításához és a védekezési költségek megfizetéséhez a vis 

maior támogatás benyújtását javasolja.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2010. (VII.14) határozata 
Galgaguta Község Önkormányzatának Vis Maior pályázat benyújtásáról 

 

A Galgagutai Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 

támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: Védekezés, Önkormányzati út helyreállítása, 

Helye védekezés: Galgaguta külterület 0121 hrsz.-ú Galga-patak, belterület 312 hrsz. 

Helye helyreállítás: Galgaguta Gábor Áron út 044 hrsz.  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 2.020.200 40 

Biztosító kártérítése Ft   

Egyéb forrás Ft   

Vis maior igény helyreállítás Ft 3.030.300 60 

Források összesen helyreállítás Ft 5.050.500 100 

 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 167.977 30 

Vis maior igény védekezés Ft 391.948 70 

Védekezés költsége összesen Ft 559.925 100 

Források összesen Ft 5.610.425  

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.050.500  Ft, a 

védekezés költsége 559.925 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 

 

-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik. 

 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 

 

A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 

időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a 
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helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül igazolja a biztosítási szerződés 

megkötését az Igazgatóság felé, amennyiben a biztosítás köthető. 

 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 

 

A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

Határidő: Pályázati kiírás szerint 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
 

 

3. A szemétszállítással összefüggő közbeszerzési eljárás tárgyalása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

hogy a korábbi testületi ülésen elfogadott hulladékszállítási közbeszereztetés eljárásának 

folyamata megindult, ennek egyik lépéseként a megbízott szakértő elkészítette az ajánlattételi 

felhívást, mely az elfogadást követően közzé lesz téve. Ezt követően ismerteti a felhívás 

tartalmát, majd kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2010. (VII.14.) határozata 

A szemétszállítással összefüggő közbeszerzési eljárás tárgyalásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében - 

megtárgyalta Galgaguta Község Önkormányzata által kiírásra kerülő közbeszerzési 

ajánlattételi felhívást. 

A képviselő testület a felhívást változtatás nélkül elfogadja.  

A képviselő testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 
 

4. Árvízcsúcs-csökkentő tározó önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében 

kisajátítás megindítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

hogy a tározó önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében kísérletet tett a 07/1 hrsz.-ú 

(legelő, erdő művelési ágú, 1 ha 8.669 nm2 területű,  9,27 aranykorona jövedelmű) földterület 

megvásárlására Simon László földtulajdonostól. A képviselő ügyvédnek (Dr. Szabó Sándor 

2651 Rétság, Rákóczi út 20.) megküldött ajánlat 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer 
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forint volt. Az ajánlatot Simon László földtulajdonos nem fogadta el, ezért javasolja, hogy 

kerüljön megindításra a kisajátítási eljárás. Ezt követően kéri, tegyék meg kérdéseiket, 

javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: A kisajátítási eljárás teljesen jogszerű, már sikerült beszélnem 

Kisváriné Dr. Glózik Anna balassagyarmati ügyvédnővel, aki 200.000 Ft, azaz kettőszázezer 

forint ellenében vállalja az ezzel kapcsolatos ügyvédi teendőket. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot, hogy a tározó területe kerüljön végre 

önkormányzati tulajdonba. 

 

Kiss Lajos képviselő: Én is támogatom, legyen minél előbb az önkormányzaté a terület. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2010. (VII.14) határozata 

A galgagutai 07/1 hrsz.-ú földterület közérdekből történő kisajátításáról. 
  

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Simon László Galgaguta, 

Kossuth út 99.szám alatti lakos tulajdonát képező  07/1 hrsz. alatt nyilvántartott, legelő, erdő 

művelési ágú, 1 ha 8.669 nm2 területű,  9,27 aranykorona jövedelmű ingatlan vételi ajánlatára 

érkezett tulajdonosi nyilatkozatot. 

A Képviselő-testület az önkormányzat nevében árvízcsúcs-csökkentő tározó céljából a 07/1 

hrsz. ingatlanra 1.300.000 Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint vételi ajánlatot tett. 

Dr. Szabó Sándor (2651 Rétság, Rákóczi út 20) ügyvéd Simon László Galgaguta, Kossuth út 

99. szám alatti lakos, tulajdonos megbízásából és képviseletében a vételi ajánlatra 30 napon 

belül azt nyilatkozta, hogy Simon László a vételi ajánlatot nem fogadja el. 

Galgagutai Községi Önkormányzat a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 2.§.l pontja 

alapján kisajátítási eljárást kezdeményez vízgazdálkodási célra, a Galgaguta 07/1 hrsz. alatt 

nyilvántartott 1 ha 8.669 nm2 területű ingatlan tulajdonjog megszerzése céljából. 

Az önkormányzat megfelel a hivatkozott törvény 3.§-ában meghatározott kisajátítási 

feltételeknek. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntéssel járó intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2010-07-16 

Felelős: Orgoványi László  
 

 

5. Galgaguta Árvízcsúcs-csökkentő tározó tulajdonviszonyainak rendezése 

érdekében a járulékos költségekről való döntés. 

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

korábban döntés született a 023 hrsz.-ú területből a tározóhoz szükséges mennyiségű és értékű 

földterület cserével történő megszerzése ügyében. Az akkori döntés nem tartalmazta, hogy az 

eladót terhelő cserével kapcsolatos illetéket ki viselje. Ezzel összefüggésben kéri, döntsenek 

annak meghatározásáról, hogy a költségeket ki viselje. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Kiss Lajos képviselő: Azt gondolom, hogy mivel az önkormányzatunk érdeke volt, hogy 

bekerüljön a 023 hrsz.-ú területben résztulajdonosnak a szükséges arányban ezért javaslom az 

illetékfizetés átvállalását. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2010. (VII.14) határozata 

Galgaguta Árvízcsúcs-csökkentő tározó tulajdonviszonyainak rendezése érdekében a 

járulékos költségek viseléséről. 
 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a galgagutai árvízcsúcs-

csökkentő tározó területének önkormányzati tulajdonjog rendezésével kapcsolatos 

földterületcsere illetékfizetési ügyének előterjesztést.  

A Képviselő- testület a csereszerződéssel járó költségeket (illetékfizetés) teljes összegben 

megfizeti. 

A Képviselő- testület felkéri az alpolgármestert, hogy a földcsere szerződéssel kapcsolatos 

költségelszámolással járó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2010. július 31. 

Felelős: Kumich Mihály alpolgármester 
 

 

6. A falunap megtárgyalás. 
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 
 

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

hogy ismételten eljött az ideje a szokásos évenként megrendezendő Falunap 

megtárgyalásának. Javasolja, hogy az idén ne kerüljön megrendezésre, hanem az erre a célra a 

költségvetésbe betervezett összeget fordítsák a vis maior pályázatok önerejének biztosítására. 

 

Orgoványi László polgármester kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Kiss Lajos képviselő: Én is támogatom, most fontosabb a vis maior pályázat eredményessége. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2010. (VII.14) határozata 
A galgagutai falunap megtartásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a 2010. évi Falunap 

megtartását, a költségvetésbe betervezett összeget a vis maior pályázatok önerő-biztosítására 

kívánja fordítani. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

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  


