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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 

17/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. augusztus 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Fükéné Menczer Kornélia, 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Balázsovics Pál, Imró Jánosné 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./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi rendelet módosítása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

      3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

          közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása. 

                           Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

                                 /írásos anyag mellékelve/ 

 

        4./ A HVB és az SZSZB újraválasztása.  

                              Előterjesztő: Várszegi György körjegyző. 

                            5./ A gyermekorvosi feladatellátás megtárgyalása. 

                        Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

         6./ Egyebek. 

               7./ 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. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

/írásos anyag mellékelve/ 
 

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

hogy a 2010. évi költségvetés I. félévi rendeletmódosítása elkészült, az írásos anyagot 

megkapták, kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2010.(VIII.12.) számú rendelete 

a 2010. évi költségvetésről szóló 

3/2010.(III.05.) számú rendelet módosításáról 

                                     

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             

 
 

 

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

/írásos anyag mellékelve/ 
 

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 átnézte és javította az ezzel kapcsolatos 

helyi rendeletünket. Az írásos anyagot megkapták, kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

7/2010./VIII.12./ számú rendelete  
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közszolgáltatás 

igénybevételének szabályairól. 

 

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             

 

4. A HVB és az SZSZB újraválasztása. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 
 

HVB újraválasztása: 

Várszegi György körjegyző a napirend keretében ismerteti a képviselő testülettel, hogy az idén – 

csakúgy, mint négy évvel ezelőtt – ismételten meg kell választani az önkormányzati képviselő 

választáson működő helyi választási bizottság tagjait. Ezt követően ismerteti a bizottsági 

munkára jelöltek névsorát, majd kéri, vitassák meg és döntsenek a tagok megválasztásáról.  
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 Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az HVB tagok megválasztásáról. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2010. (VIII.11.) határozata 

Az HVB megválasztásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a HVB tagok 

megválasztásával kapcsolatos előterjesztést. A körjegyző által javasolt előterjesztésben szereplő 

tagokat és póttagokat az alábbiak szerint választotta meg: 

 

Tagok:       Póttagok: 

1. Krizsanyik László      1. Pleváné Hrncsár Zsuzsanna 

2. Hrncsár Jánosné      2. Bágyon Lászlóné 

3. Bartos Zsuzsanna 

4. Gyürky Tibor 

5. Hugyecz Józsefné 

 

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

 

Határidő: Jogszabályban előírtak szerint  

Felelős: Várszegi György körjegyző 

 

SZSZB újraválasztása:  

Várszegi György körjegyző a napirend keretében ismerteti a képviselő testülettel, hogy az idén 

megválasztott kisebbségi önkormányzati képviselő választáson működő szavazatszámláló 

bizottság tagjai közül két fő kiesett, így a póttagok léptek helyükre, viszon ennek okán új 

póttagok megválasztása válik szükségessé. Ezt követően ismerteti a bizottsági munkára jelölt 

póttagok névsorát, majd kéri, vitassák meg és döntsenek a póttagok megválasztásáról.  
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az SZSZB tagok megválasztásáról. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2010. (VIII.11.) határozata 

Az SZSZB megválasztásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SZSZB tagok és póttagok 

megválasztásával kapcsolatos előterjesztést. A körjegyző által javasolt előterjesztésben szereplő 

tagokat és póttagokat az alábbiak szerint választotta meg: 

 

Tagok:        Póttagok: 

1. Gyürky Tiborné        1. Sneiderné Hugyecz Eszter  

2. Baráth Györgyné        2. Várhelyi Melinda 

3. Farkas Krisztina 

4. Nemesi Mihályné 

5. Urbán Attiláné 
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A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.     

 

Határidő: Jogszabályban előírtak szerint  

Felelős: Várszegi György körjegyző 

 

5. A gyermekorvosi feladatellátás megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

a Magyarnándor-Debercsény-Cserháthaláp-Becske-Galgaguta-Nógrádkövesd-Szécsénke 

gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálati körzet által több esetben kiírt gyermekorvosi 

pályázatokra nem jelentkezett senki. Jelenleg a településünknek nincsen gyermekorvosa, az 

átmeneti időszakban a háziorvosunk (Dr. Unger Gyula) látja el a gyermekorvosi feladatokat. 

Orgoványi László polgármester elmondja, hogy mivel a jelenlegi körzetben nem lát esélyt a 

gyermekorvosi feladatok megoldására, ezért javasolja a képviselő testület tagjainak, hogy a 

jelenlegi körzetből lépjenek ki és a szomszédos településen működő Acsa-Csővár-Galgagyörk-

Püspökhatvan gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálati körzethez csatlakozzanak 

körzethatár módosítással, mert fogadóképesek és jól működik. 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2010./VIII.11./számú Képviselő-testületi határozata 

A gyermekorvosi feladatellátás megtárgyalásáról. 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a galgagutai gyermekorvosi 

és iskola-egészségügyi szolgálat feladatellátásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza. 

A képviselő testület 2010. szeptember 30-i határidővel kilép a Magyarnándor-Debercsény-

Cserháthaláp-Becske-Galgaguta-Nógrádkövesd-Szécsénke gyermekorvosi és iskola-

egészségügyi szolgálati körzetből. 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntéssel járó intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
 

A képviselő testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2010./VIII.11./számú Képviselő-testületi határozata 

A gyermekorvosi feladatellátás megtárgyalásáról. 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a galgagutai gyermekorvosi 

és iskola-egészségügyi szolgálat feladatellátásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza. 
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A képviselő testület 2010. október 1. napjától csatlakozik az Acsa-Csővár-Galgagyörk-

Püspökhatvan gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálati körzethez körzethatár 

módosítással. 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntéssel járó intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
 

 

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

 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


