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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 

19/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. augusztus 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Fükéné Menczer Kornélia, Imró Jánosné, 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Balázsovics Pál 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 7 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 7 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 és intézményeinek 2010.I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

     /írásos anyag mellékelve/ 

 

         3./ Az önkormányzat folyószámlahitel szerződésének meghosszabbítása.  

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

                              4./ A 2010. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

           5./ 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.  

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 
 

2. Az önkormányzat és intézményeinek 2010.I. félévi beszámolója. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

/írásos anyag mellékelve/ 
 

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

hogy az önkormányzat és intézményeinek 2010.I. félévi beszámolója elkészült, az írásos anyagot 

megkapták, kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslatok elfogadásáról. 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2010. (VIII.25) határozata 

A Galgaguta Község Önkormányzatának 2010 évi I. féléves beszámolójának elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010 évi I. féléves 

beszámolót és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(a beszámoló teljes szövege a jkv. melléklete) 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Körjegyzőség beszámolója: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

81/2010.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta Községek 

Körjegyzőségének 2010. évi I. féléves beszámolóját, és 

az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Körjegyzőség I. féléves 

beszámolójával változatlan formában egyetért és 

elfogadja. 

(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

Fogászati Alapellátási Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

82/2010.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Fogászati Alapellátási Társulás 2010. 

évi I. féléves beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás beterjesztett I. féléves 

beszámolójával változatlan formában egyetért és 

elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 
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Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

Bercel-Becske-Galgaguta-Nógrádsáp-Szanda Községi Önkormányzatok Óvodájának 

beszámolója: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

83/2010.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Bercel-Becske-Galgaguta-Nógrádsáp-

Szanda Községi Önkormányzatok Óvodája 2010. évi I. 

féléves beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás beterjesztett I. féléves 

beszámolójával változatlan formában egyetért és 

elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 
 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója: 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

84/2010.(II.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat 2010. évi I. féléves 

beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Szolgálat beterjesztett I. féléves 

beszámolójával változatlan formában egyetért és 

elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

 

3. Az önkormányzat folyószámlahitel szerződésének meghosszabbítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testületet, hogy a 

korábban felvetett hitelkeretet meg kell újítani, mivel az egy éves időtartam lejárt, s a 

folyószámlahitelre továbbra is szükség van. 
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Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a folyószámla hitelkérelem 

benyújtásának jóváhagyásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2010.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozata 

A folyószámla hitelkérelem benyújtásának jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási 

problémáinak áthidalása céljából 10.000.000 Ft azaz Tízmillió forint összegű, 2010. október havi 

lejáratú folyószámlahitel felvételéről dönt. 

 

A Képviselő testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési bevételeit, 

valamint az önkormányzat tulajdonát képező 288 hrsz-ú ingatlant ajánlja fel, továbbá 

kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves 

költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

A Képviselő testület nyilatkozik arról, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanok 

forgalomképesek és nem képezik az önkormányzati törzsvagyon részét, valamint arról, hogy a 

hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével kapcsolatos 

intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 

. 

Határidő: 2010. szeptember 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

4. A 2010. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 
 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy az 

elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiírásra került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, melyhez a 

csatlakozás ismételt testületi döntést igényel. 

Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit 

idén is támogatásban részesítsék a felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Kumich Mihály képviselő: Támogatom az ösztöndíj pályázatot, segítsük továbbra is a galgagutai 

ifjúságot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő 

csatlakozásról. 
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 A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2010.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozata 

A 2010. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő Testülete csatlakozik a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010 

évi fordulójához. 

A képviselő testület elfogadja az ösztöndíjpályázat 2010 évi kiírás általános szerződési feltételeit. 

Feléri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja alá a csatlakozási nyilatkozatot és az 

OKM részére határidőn belül juttassa vissza. 

 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
 

 

5. Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás közbeszerzési eljárásához bíráló 

bizottsági tag megválasztása 
 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy 

megkeresés érkezett a Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás részéről, melyben tájékoztatják 

az önkormányzatot, egy általuk benyújtott TIOP 1.1.1/07/1. jelű pályázatról. A pályázaton 

sikeresen nyertek, ezért a kivitelezéshez közbeszerzést kell kiírni. Mivel a társulásban Galgaguta 

Községi Önkormányzat is benne van a védőnői szolgálattal, ezért delegálni szükséges a 

Közbeszerzési Bíráló Bizottságba egy tagot, mely testületi döntést igényel. 

Orgoványi László polgármester kéri, hogy tegyék meg javaslataikat a delegált személyére.. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Antalics Zsolt képviselő: Orgoványi László polgármestert javaslom delegálni. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom Antalics Zsolt képviselő javaslatát. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a Közbeszerzési Bíráló Bizottság delegált 

tagjának megválasztásáról. 

 

 A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/A/2010.(VIII.25.) sz. képviselő-testületi határozata 

A 2010. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézményirányító Társulás 

(Nógrádkövesd, Madách út 1.) által benyújtott TIOP 1.1.1/07/1. jelű pályázat elbírálása céljából a 

nógrádkövesdi Közbeszerzési Bíráló Bizottságba Orgoványi László polgármestert delegálja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájában 

vegyen részt. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatra érkezett ajánlatok közül a 

nyertes pályázó kiválasztását – figyelemmel a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatára -átadja 

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 

 

Határidő: 2010. november 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
 

 

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

 
Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


