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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 

23/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. november 19-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Pleva Norbert, Imró Jánosné, 

                      Nagy Jenő, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző. 

  

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 

határozatképes, mert a 5 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./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves  

                                   rendeletmódosítása.  

                                    /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              3./ Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 

                                   rendeletmódosítása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                  Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

                               4./ Galgaguta Községi Önkormányzat 2010. költségvetésének háromnegyedéves  

                                    teljesítéséről szóló tájékozató. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László           

                             

                              5./ Az önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciójának elfogadása.  

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László      

       

                              6./ Az önkormányzat 2011 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              7./ Galgaguta Községi Önkormányzat 2011-2015 évi stratégiai ellenőrzési tervének  

                                   elfogadása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László   

 

                              8./ A Bercel-Becske-Galgaguta –Nógrádsáp-Szanda Községek Közoktatási   

                                   Társulásának 2010 évi belső ellenőrzésére tett intézkedési terv elfogadása.    

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 
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                                   Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

                              9./ A Bercel-Becske-Galgaguta –Nógrádsáp-Szanda Községek Közoktatási  

                                   Társulás társulási tanácsába képviselő választás. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              10./ Tájékoztató a Galgaguta Árvízcsúcs-csökkentő tározó kisajátítás 

                                    fejleményeiről, a tározó további területrendezésének megtárgyalása.    

                                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              11./ Döntés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó   

                                      Programjában való részvétel támogatásáról. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              12./ Egyebek 

 

                              13./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott     

                                      pályázatok elbírálása. 

                                       /zárt ülés/          

                                       Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

                             

                           14./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. 

                                    /zárt ülés/ 

                                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

1. Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett munkáról. 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében beszámol az elmúlt testületi ülés óta 

végzett munkájáról a képviselő testület részére. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

2. Az önkormányzat költségvetésének 2010.III.negyedéves rendeletmódosítása. 

/írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Felkéri Homolya Jánosné pénzügyi ügyintézőt, 

hogy a szóbeli tájékoztatását tartsa meg.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítási javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

                     8/2010.(XI.20)rendelete a 6/2010.(VIII.12.) rendelettel módosított 

2010. évi költségvetésről szóló 3/2010.(III.05.) számú rendelet 

módosításáról. 

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             
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3. Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 

módosítása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Várszegi György körjegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták, kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2010. (XI.19) határozata 
Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel-Becske-Galgaguta 

Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének módosítását és azzal egyetértve elfogadja a 

benne foglaltakat. 

(a módosítás teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatosan. 

Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György Körjegyző 

 

4. Galgaguta Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves 

teljesítéséről szóló tájékoztató. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Felkéri Homolya Jánosné pénzügyi ügyintézőt, 

hogy a szóbeli tájékoztatását tartsa meg.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2010. (XI.19) határozata 

Galgaguta Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves 

teljesítéséről szóló tájékoztatóról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galgaguta Községi 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót 

és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(a tájékoztató teljes szövege a jkv. melléklete) 
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5. Az önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, 

véleményezzék a 2011 évi költségvetési koncepciót. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2010. (XI.19.) határozata 
Az önkormányzat 2011 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011 

évi költségvetési koncepcióját és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(A költségvetési koncepció a jkv. melléklete) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: A koncepcióban foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

6. Az önkormányzat 2011 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, 

véleményezzék az ellenőrzési tervben foglalt megállapításokat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2010. (XI.19) határozata 

Az önkormányzat 2011 évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011 

évi belső ellenőrzési tervét és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(A belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal, ellenőrzési tervben foglalt határidők. 

Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző 
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7. Galgaguta Községi Önkormányzat 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervének 

elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, 

véleményezzék a stratégiai ellenőrzési tervben foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2010. (XI.19.) határozata 

Galgaguta Községi Önkormányzat 2011-2015. évi stratégiai ellenőrzési tervének 

elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011-

2015 évi stratégiai ellenőrzési tervét és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(A stratégiai ellenőrzési terv a jkv. melléklete) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: A stratégiai ellenőrzési tervben foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

8. Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községek Közoktatási 

Intézményi Társulásának 2010. évi belső ellenőrzésre tett intézkedési terv 

elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Várszegi György körjegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, 

véleményezzék a belső ellenőrzésre tett intézkedési tervben foglalt megállapításokat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2010. (XI.19.) határozata 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községek Közoktatási Intézményi 

Társulásának 2010. évi belső ellenőrzésre tett intézkedési terv elfogadásáról. 
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske – 

Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községek Közoktatási Intézményi Társulásának 2010. évi 

belső ellenőrzésre tett intézkedési tervét és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(Az intézkedési terv a jkv. melléklete) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Leírtak szerint. 

Felelős: Várszegi György körjegyző 

 

9. Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községek Közoktatási 

Intézményi Társulás társulási tanácsába képviselő választás. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő – testület 

tagjait, hogy az újonnan megválasztott képviselők közül egy delegált tagot (képviselőt) 

szükséges választani a „Közoktatási Intézményi Társulás” tanácsába aki Galgagutát képviseli. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg és döntsenek, ki képviselje a társulási 

tanácsban az önkormányzatunkat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, delegált tagnak megválasztani Imró Jánosné 

képviselőt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

(Imró Jánosné képviselő nem vett részt a szavazásban) 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2010. (XI.19.) határozata 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községek Közoktatási Intézményi 

Társulás társulási tanácsába képviselő választásról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercel – Becske – 

Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községek Közoktatási Intézményi Társulás társulási 

tanácsába történő képviselő választásról szóló előterjesztést és Imró Jánosné képviselőt 

választja meg delegált tagnak. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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10. Tájékoztató a Galgaguta Árvízcsúcs-csökkentő tározó kisajátítás fejleményeiről, 

a tározó további területrendezésének megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Nógrád Megyei 

Közigazgatási Hivatal (Salgótarján, Rákóczi út 36.) hivatali helységében 2010. november 3-

án közigazgatási tárgyalás (egyezségi kísérlet) történt az önkormányzat és Simon László 

földtulajdonos között. A tárgyalás során a 07/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog megszerzésének 

érdekében a kisajátítást kérő képviselője (az önkormányzat nevében Orgoványi László 

polgármester) és a kisajátítással érintett tulajdonos (Simon László) között egyezség nem jött 

létre. A felek kinyilatkozták, hogy törekednek a terület értékének egyezség útján történő 

megállapítására. Ezen megállapodásnak tettek eleget 2010. november 18-án. A tárgyalás 

során Simon László földtulajdonos elmondta, hogy hajlandó az egyezségre, ezért a 

földterületért a tízmillió forint helyett ötmillió forintot kér, mely esetlegesen lehet 

földterületcsere is. Orgoványi László polgármester ezek után kérte Simon László 

földtulajdonost, hogy vegyen részt a 2010. november 19-i képviselő testületi ülésen és ott 

tárgyaljanak az egyességkötés feltételeiről.  

Ennek folyományaként Orgoványi László polgármester köszönti a testületi ülésen Simon 

László földtulajdonost és kéri fejtse ki álláspontját. 

 

Simon László földtulajdonos: Véleményem szerint a 07/1 hrsz.-ú földterületem a tározó okán 

legalább 30 millió forintot ér, valamint az önkormányzat a megvásárlás esetén többségi 

tulajdont szerez, ami nagy dolog. Az első adásvétel azért hiúsult meg, mert az önkormányzat 

nem fizetett határidőre, így jogom volt elállni a szerződéstől. Fenntartom, a tegnapi 

álláspontom és 5 millió forintot kérek a földterületért.  

 

Imró Jánosné képviselő: Miért ér a föld 30 millió forintot, miért nem a tározó építését 

megelőző állapotot vesszük figyelembe? 

 

Antalics Zsolt képviselő: Az OTP Bank Nyrt.-től hitelként igényelt pénz csúszott 2 hónapot, a 

kérdésem, hogy lett-e értesítve. 

 

Simon László földtulajdonos: A szerződés lejárata előtt nem. 

 

Várszegi György körjegyző: Mint ismeretes a közigazgatási hivatal előtt nem jött létre 

egyezség, a testületi ülést megelőzően pedig Simon László 5 millió forintot kért, mely lehet 

pénz, vagy földterület, esetleg a kettő kombinációja. A Nógrád Megyei Közigazgatási 

Hivatalnál történt tárgyalás során viszont elmondták, hogy valószínűleg egy kisajátítási 

eljárás során a tározó megépítése előtti értéket fogják figyelembe venni.  

 

Simon László földtulajdonos: Egyetértek Várszegi György körjegyzővel, valóban ezt 

mondták, viszont, ha valamelyik fél a döntéssel nem ért egyet, akkor bírósághoz fordulhat. 

 

Simon László földtulajdonos: Átgondoltam az díjat és a javaslatom, hogy legyen 2,5 millió 

forint és a 028/5 hrsz.-ú terület önkormányzati tulajdonrésze. 

 

Antalics Zsolt képviselő: A bírói pereskedés nem jó senkinek. A 2,5 millió forint és a 028/5 

hrsz.-ú terület önkormányzati tulajdonrészét viszont soknak találom, mert az a terület még az 

5 milliónál is többet ér. Javaslom a 2,5 millió forintot és a 028/5 hrsz.-ú terület önkormányzati 

tulajdonrészéből két ingyen telket adjunk. 
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Simon László földtulajdonos: Ez is egy javaslat. 

 

Orgoványi László polgármester: Korábban a 07 hrsz.-ú dupla területért kínáltunk ennyi pénzt, 

most pedig a fele területért ugyanannyit. 

 

Orgoványi László polgármester: Antalics Zsolt képviselő felvetett egy javaslatot, amint én 

elfogadhatónak tartok, van-e más javaslat? 

Imró Jánosné képviselő: A 2,5 milliót és valamennyi földterület odaadását támogatnám. 

 

Antalics Zsolt képviselő: A 2,5 milliót mikor tudnánk kifizetni? 

 

Orgoványi László polgármester: Még ebben az évben akár. 

 

Simon László földtulajdonos: Hajlandó vagyok a kompromisszumra. 

 

Orgoványi László polgármester: Gondolkodjon el rajta. 

 

Simon László földtulajdonos: Legyen a 2,5 millió forint és a 028/5-ből 1 ha terület, ami kb. 

15-20 AK. 

 

Orgoványi László polgármester: Az 1 ha-t soknak tartom és egyébként meg akkor nem marad 

terület a telekkialakításokra. 

 

Simon László földtulajdonos: Akkor legyen a 2,5 millió forint és a 028/5-ből akkora 

földterület, mint amelyet most eladnék, azaz 9,27 AK értékű földterület a 028/5-ből. 

 

Orgoványi László polgármester: Ezt a megegyezést tudom támogatni. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Elfogadom ezt az értéket adásvételként. 

 

Simon László földtulajdonos: Javaslom, hogy a határidő 2011. január 31. napja legyen, és a 

késedelem szankciója a jegybanki alapkamat kétszerese legyen. 

 

Orgoványi László polgármester: Elfogadhatónak tartom a javaslatot. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a fenti összegben és földterületben történő megegyezést. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Egyetértek a legutolsó javaslattal. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2010. (XI.19.) határozata 

A galgaguta 07/1 hrsz.-ú terület adásvételéről. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 07/1 hrsz.-ú terület 

adásvételével kapcsolatos előterjesztést és az ingatlan földtulajdonosával egyeztetve az alábbi 

döntést hozza: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat a 07/1 hrsz.-ú terület tulajdonosával egyeztetve, Simon 

László 2686 Galgaguta, Kossuth út 99. szám alatti lakostól megvásárolja a 07/1 hrsz.-ú 

földterületet. Az ingatlan közösen kialkudott vételára 2,5 millió forint, valamint 9,27AK 

értékű földterület a 028/5 hrsz.-ú önkormányzati földterületből. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és 

aláírására. 

Határidő: 2011.01.31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

11. Döntés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában való részvétel támogatásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy az írásos megkeresés érkezett Martinyi Hajnalka 2686 Galgaguta, Kossuth út 

113. szám alatti lakos részéről, melyben támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testület 

felé. Kérelmében előadta, hogy leánya Urbán Evelin Borostyán a Balassai Bálint 

Gimnáziumban a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában 

szeretné folytatni tanulmányait és ehhez kér anyagi, és/vagy elvi támogatást.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a programot és döntsenek az 

ösztöndíj támogatásról. 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy elviekben támogassuk a programot és az 

ösztöndíjat, de erre a célra elkülöníthető összeget nem tudnánk biztosítani szűkös 

keretünkből, úgy hogy még a BURSA ösztöndíjat is nehezen tudjuk támogatni. 

 

Antalics Zsolt alpogármester: Egyetértek a polgármesterrel, elviekben támogassuk a 

programot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2010. (XI.19.) határozata 

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvétel támogatásáról. 

 

Galgaguta település Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 

Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.  
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A képviselő testület támogatja, hogy Urbán Evelin Borostyán (név) nyolcadik évfolyamos 

tanuló (anyja neve: Martinyi Hajnalka) Galgaguta település képviseletében részt vegyen a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani 

számára.  

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot − a határozattal együtt − határidőre a tanuló által az 

első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

 

Határidő: 2010. december 10. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

12. Egyebek 

 

a. A Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulásba két fő delegált tag 

megválasztása.  

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő – testület 

tagjait, hogy az újonnan megválasztott képviselők közül két delegált tagot (képviselőt) 

szükséges választani a Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás tanácsába aki Galgagutát 

képviseli. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg és döntsenek, kik képviseljék a 

társulási tanácsban az önkormányzatunkat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, delegált tagnak megválasztani Antalics Zsolt és 

Pleva Norbert képviselőket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

(Antalics Zsolt és Pleva Norbert képviselők nem vettek részt a szavazásban) 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2010. (XI.19.) határozata 

A Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulásba két fő delegált tag megválasztásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádkövesdi 

Intézményirányító Társulás társulási tanácsába történő képviselő választásról szóló 

előterjesztést és Antalics Zsolt és Pleva Norbert képviselőket választja meg delegált tagnak. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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b. Sneider László galgagutai lakos vízelvezetéssel kapcsolatos bejelentése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy írásos bejelentés érkezett Sneider László 2686 Galgaguta, Kossuth út 1/i. 

szám alatti lakostól, melyben a kertje végében lévő vízelvezető árokkal kapcsolatos 

problémáját kéri orvosolni. Az árok megtelt csapadékvízzel és nem folyik el, ezért a kertjét 

nem tudja művelni, annyira vizes az esőzések után és néha már a házát veszélyezteti. 

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az ügy eddigi folyományáról és eredményeiről. Ezt 

követően kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg a beadványban foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Az eddigi időjárási viszonyok nem tették lehetővé a 

szakszerű problémamegoldást, a jövő év tavaszán a GAVIT Galgaguta területén fogja a Galga 

patakot tisztítani. Ők rendelkeznek olyan gépparkkal, amely a szakszerű kotrást és 

iszapeltávolítást el tudja végezni. Ennek érdekében felvállalom, hogy tárgyalást 

kezdeményezek a vezetőséggel és remélhetőleg a tavaszi olvadás előtt orvosolni tudjuk a 

problémát. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Egyetértek a polgármesterrel, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot 

az illetékesekkel. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2010. (XI.19.) határozata 

Sneider László galgagutai lakos vízelvezetéssel kapcsolatos bejelentéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester 

előterjesztésében – megtárgyalta Sneider László 2686 Galgaguta, Kossuth út 1/i. szám alatti 

lakos vízelvezetéssel kapcsolatos bejelentését és az alábbi döntést hozza:. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot a GAVIT 

illetékes vezetőivel, hogy amint lehet a Galga patak kotrása mellett a beadványban szereplő 

árokszakasz vízelvezetését is, segítsenek orvosolni, lehetőleg a tavaszi áradásokat 

megelőzően.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

c. Csurgó Lászlóné galgagutai telek megvásárlási kérelme. 

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

hogy megkeresés érkezett Csurgó Lászlóné 2030 Érd, Ács út 24. szám alatti lakos, melyben 

előadja, hogy nagyon megtetszett neki a településünk és ezért építési telket kér, illetve 

szeretne vásárolni. Választ vár az ár megjelölésével. Ezt követően kéri a képviselő-testületet, 

hogy vitassák meg a beadványban foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy az Acsa felé lévő telkek közül jelöljünk meg 

egyet a szokásos áron és feltételekkel. Véleményem szerint legyen az ár 150 Ft/m² körül és a 

beépítési kötelezettség 3 év, mint korábban. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Egyetértek a polgármester javaslatával. 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2010. (XI.19) határozata 

Csurgó Lászlóné érdi lakos galgagutai építési telek vásárlásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csurgó Lászlóné (sz: 

Tóth Mária, szül: Budapest, 1952.12.28., an: Bányai Magdolna) 2030 Érd, Ács u. 24. szám 

alatti lakos önkormányzati ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelmét és az alábbi döntést 

hozza: 

A Képviselő-testület a kérelemben megjelölt építési telkek közül a Galgaguta, 321/13 

helyrajzi számú, 1360 m² területű, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlant értékesíti 150 

Ft+ÁFA/m² áron a kérelmező részére. 

Az ingatlan közművesítettsége: víz, villany, gáz, szennyvíz. 

A Képviselő-testület az ingatlanra a szerződés aláírásától számított 3 évre beépítési 

kötelezettséget köt ki. 

A beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalom bejegyzését kéri a földhivataltól 

az ingatlan-nyilvántartásban. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, illetve az önkormányzat 

nevében az adásvételi szerződést írja alá.  

 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Határidő:2010. december.31. 

 

d. Polgármesteri életbiztosítás megkötése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

hogy a korábban megkötött életbiztosítás lejárt és mivel szerencsére baj nem történt, így az 

önkormányzat a biztosítás összegét megkapja, az illetékes ügyintéző már megindította a 

lehíváshoz szükséges eljárást. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a következő 

ciklusra is van lehetőség ilyen irányú biztosítás megkötésére az önkormányzatnak. Ezzel 

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

 

Antalics Zsolt képviselő: Javaslom a biztosítás ismételt megkötését. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2010. (XI.19.) határozata 

A polgármesteri életbiztosítás megkötéséről 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

életbiztosításáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület támogatja az életbiztosítás 

megkötését, felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat számára a legkedvezőbb 

feltételekkel kösse meg. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

e.  Az önkormányzati telefoncsomag megtárgyalása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

hogy a korábbi ciklusban ténykedő képviselő-testület számára kedvező díjszabású 

telefoncsomag került megkötésre. Javasolja, hogy az újonnan felállt testület számára is 

kerüljön ilyen csomag megkötésre, hogy a feladatellátás során minél kedvezőbb percdíjjal 

beszélhessenek a képviselők.Ezzel összefüggésben kéri, tegyék meg kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom az új telefoncsomag megkötését, feladataink 

ellátása során ma már nélkülözhetetlen a mobiltelefon. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Javaslom, hogy amennyiben számunkra kedvező a régi pannon 

hálózatán működő – jelenleg telenor – mobilszolgáltatót válasszuk, mert annak lefedettsége 

jóval nagyobb. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2010. (XI.19.) határozata 

Az önkormányzati telefoncsomag megtárgyalásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

telefoncsomagról szóló előterjesztést. A képviselő-testület támogatja az új szerződés 

megkötését, felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat számára a legkedvezőbb 

feltételekkel kösse meg. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

Orgoványi László polgármester a 2011. évi BURSA HUNGARICA és az egyedi állampolgári 

kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el. 
                         

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


