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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 

25/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. december 06-án 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./ A gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatos ügyeleti, 

                                   készenléti feladatok ellátása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

        2./ A galgaguta 03/2 hrsz.-ú területből részterület vásárlása. 
 

 

1. A gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatos ügyeleti, 

készenléti feladatok ellátásáról. 
 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy korábban döntés született a gyermekorvosi feladatellátás módosításáról. 

Ennek folyományaként szükséges dönteni – a törvényi szabályozás miatt – a gyermekorvosi 

és iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatos ügyeleti, készenléti feladatok ellátásáról is. 

Mivel a gyermekorvosunk helyettesítését az acsai székhellyel működő Provincia Családorvos 

Egyesület képviselője: Dr. Juhász Attila (2683 Acsa, Kossuth út 66.) látja el, ezért javasolja a 

berceli székhellyel működő JUNIMED Egészségügyi Bt. (2687 Bercel, Kossuth tér 10.) által 

ellátott egészségügyi ügyeleti rendszerből való kilépést és a fent említett acsai egészségügyi 

ügyeleti rendszerbe való belépést. 

 

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 

118/2010. (XII.06.) határozata 

A gyermekorvosi és iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatos ügyeleti, készenléti 

feladatok ellátásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekorvosi és 

iskola-egészségügyi szolgálattal kapcsolatban felmerülő ügyeleti, készenléti feladatok 

ellátásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzata 2010. december 31. napjával kilép a berceli telephellyel 

működő JUNIMED Egészségügyi Bt. (2687 Bercel, Kossuth tér 10.) által ellátott 

egészségügyi ügyeleti rendszerből. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1. napjával csatlakozik az 

acsai székhellyel működő Provincia Családorvos Egyesület képviselője: Dr. Juhász Attila 

(2683 Acsa, Kossuth út 66.) által ellátott egészségügyi ügyeleti, készenléti rendszerhez. 

A képviselő-testület felhatalmazza Orgoványi László polgármestert, hogy a döntéssel 

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2010. december 3. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

2. A galgaguta 03/2 hrsz.-ú területből részterület vásárlása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy hosszas utánajárás után sikerült olyan személyt találni a 03/2 hrsz.-ú 

területben aki hajlandó eladni 14,27 AK értékű területet ami a tározó önkormányzati 

tulajdonba kerüléséhez szükséges 30.000 Ft/AK áron. Kéri vitassák meg és döntsenek a 

terület megvásárlásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a területvásárlást, hogy ezzel megvalósulhasson 

végre a tározó önkormányzati tulajdonba kerülése, amiért annyit küzdöttünk. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a földterület megvásárlását. 

 

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 

119/2010. (XiI.06.) határozata 

A galgaguta 03/2 hrsz.-ú területből részterület vásárlásról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 03/2 hrsz.-ú területből 

történő részterület megvásárlásával kapcsolatos előterjesztést és az ingatlan 

földtulajdonosával egyeztetve az alábbi döntést hozza: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megvásárolja Danielisz Jánosné 
(szül: Héhalom, 1944.12.03. an: Laczik Margit) Galgaguta, Kossuth út 103. szám alatti 

lakostól a galgagutai külterületi 03/2 hrsz alatt felvett szántó, erdő, gyep (legelő) művelési 

ágú összesen 170 ha 1517m² nagyságú 3002,07 AK jövedelmű mezőgazdasági földterületből 

a tulajdoni lapon nyilvántartott 5114/300206-od arányú tulajdoni illetőségből 

1427/300206-od arányú tulajdoni hányadot. 

Az ingatlanvásárlás célja: a galgagutai önkormányzat beruházásában megvalósult árvízcsúcs 

csökkentő víztározó tulajdonjog rendezése. 
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A vevő a fenti mezőgazdasági ingatlanrészt az eladóval kölcsönösen megállapodott 30.000 

Ft/AK, összesen 428.100 Ft azaz négyszázhuszonnyolcezer egyszáz forint vételáron vásárolja 

meg. 

A képviselő testület felhatalmazza Orgoványi László polgármestert, hogy az adásvételi 

szerződést a képviselő testület nevében írja alá. 

 

Határidő: 2011.01.31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 
Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta, Orgoványi László polgármester megköszönte a 

Képviselő-testületi tagok megjelenését és a zárt ülést berekesztette. 

                         

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


