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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 

26/2010. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. december 20-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                      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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 4 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./ Kommunális szemétdíj 2010 évi megállapítása.  

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              3./ Óvodai térítési díj rendelet megállapítása. 

                                   Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

     4./ Egyebek. 
                                   Előterjesztő: Orgoványi László  

          

                            5./ 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 4 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

2. Kommunális szemétdíj 2011 évi megállapítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti a 2011 évre szóló 

szemétszállítási díjra vonatkozó rendeletmódosítást. Kéri, döntsenek a módosítás 

elfogadásáról. 

   

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

   

 A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 4 igen szavazattal megalkotta 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő – testületének 

9/2010./XII.21./ rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló  

7/2010.(VIII.12.)rendelet módosításáról. 

 

1.§. 

 

A rendelet 1.számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

1. számú melléklet  
 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
 

Amennyiben az ingatlan 1-2 személy életvitelszerű lakóhelyéül szolgál: 80 literes 

gyűjtőedényt köteles igénybe venni, évi szemétszállítási díja: 18.000 Ft/év. 

 

Amennyiben az ingatlan 3 vagy ennél több személy életvitelszerű lakóhelyéül 

szolgál:120 literes gyűjtőedényt köteles igénybe venni, évi szemétszállítási díja: 

20.000 Ft/év. 

Az alkalmi többletszemét elszállítása érdekében az önkormányzat hivatali 

helységében, hivatali időben szemeteszsák vásárlására ad lehetőséget, melyet a szállító 

ugyanúgy elszállít. A zsák ára: bruttó 250Ft/db.  

 

A szemétszállítási díj 50 %-át fizetik a 2011. január. 1-én 70-ik életévüket betöltött 

egyedül élő állampolgárok. 

                       

A gazdálkodó tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozást működtető 

egységek, /lakóhelyéül szolgáló ingatlanon működő vállalkozás esetén is /a szemét 

begyűjtéséért és elszállításáért l db 120 literes gyűjtőedényt kötelesek igénybe venni 

/szükség esetén ennél többet is bérelhet/. Évi szemétszállítási díja: 20.000 Ft/ év / 

gyűjtőedény. 

 
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba alkalmazására 2011. január 1-től kerül sor. 

 

Galgaguta, 2010. december 20. 

 

                           Orgoványi László                                           Várszegi György 

                               polgármester                                                      körjegyző 

 

E rendelet kihirdetve: 

2010. december hó 21 nap 

 

Galgaguta, 2010. december hó 21 nap 
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 Várszegi György 

      körjegyző 

3. Óvodai térítési díj rendelet megállapítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

A napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, 

hogy az élelmezésvezetővel történő egyeztetés során arra a megállapításra jutottak, hogy 

egyenlőre nem szükséges az érvényben lévő étkeztetési rendeletünket módosítani. Ezt 

követően ismerteti az óvodavezető által megküldött levelet, melyben kéri, hogy amennyiben 

mód és lehetőség van rá az önkormányzat támogassa nagyobb mértékben azon szülők 

gyermekeinek étkeztetését, akik nem részesülnek semmilyen kedvezményben csak az 

önkormányzat által nyújtott 30-,Ft/nap támogatásban. Ezt követően kéri, vitassák meg és 

döntsenek az óvodavezető beadványa ügyében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a támogatás mértékét 50-,Ft/nap mértékre emelni 

mind az óvodai, mind az iskolai étkezők számára, de több támogatást az önkormányzat anyagi 

helyzete nem tesz lehetővé. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot, amennyire lehet, támogassuk azon 

családokat is, akik semmilyen kedvezményben nem részesülnek máshonnan. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

Képviselő – testület a rendeletmódosítást megtárgyalta és 4 igen szavazattal megalkotta. 

 

GALGAGUTA községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

10/2010./XII.21./ 

r e n d e l e t e 

az étkezési ellátást biztosító intézményekben 

fizetendő térítési díjakról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális gondoskodás körébe tartozó 

személyek esetében - a többszörösen módosított 1993. évi III. tv-ben kapott felhatalmazás 

alapján - még egyéb személyek esetében a Napközi otthonos Óvodából igénybe vett 

étkezésért az alábbi térítési díjakat állapítja meg: 

 

1. §. /1/ A rendelet hatálya kiterjed a Napközi otthonos Óvodában étkezési ellátást igénybe 

vevőkre.  

a./ -óvodai ellátásnál:  289 + 72(ÁFA) = 361.-Ft/nap 

b./ -menza:                   322 + 81(ÁFA) = 403.-Ft /nap 

ba./ Az óvodai ellátás esetén napi 50,-Ft, míg az iskolai menza vonatkozásában napi 50,-Ft 

térítési díjkedvezményre jogosultak azok a gyermekek, akik nem részesülnek állami 

normatív támogatásban. 

 

c./ Szociális étkeztetés: 

A térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás 

különbözeteként kell meghatározni. 
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A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási 

egységre (adag) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján kell megállapítani.  

Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

A 2010 évi költségvetési törvény a szociális étkeztetéssel kapcsolatos normatívákat a 

következőképpen differenciálja:  

 

                  1.A támogatás mértéke 55.362,5 Ft/ fő egységesen 

 

Akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum ( 28.500 Ft) 

150%-át (42.750 Ft) 

 

A térítési díj: 264+66 (25%ÁFA) = 330 Ft/adag 

 

Akik családban az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a ( 42.751 Ft 

– 85.500 Ft) között van. 

 

A térítési díj: 304+76 (25%ÁFA) = 380,-Ft/adag 

 

Akik családban az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át (85.500 Ft) 

meghaladja. 

 

A térítési díj: 352+88 (25%ÁFA) = 440 Ft/ adag. 

 

d./ Az étkezést nyújtó intézmény közalkalmazottai, az egyéb közalkalmazotti státuszban 

dolgozók, valamint a közhasznú és közcélú munkavállalók részére természetben adott 

étkezési támogatás napi 300.-Ft/nap.  

 

e./ Vendégebéd térítési díja: 436+109 (25%ÁFA) = 545,-Ft/adag. 

 

2.§. A szociális étkezők napi adagmennyisége az alapmennyiség (vendégebéd) 130%-a. 

 

3. §. Az 1. §-./1/ bek. a./ , b./ pontjában  megállapított térítési díjak részétkeztetés esetén a 

megállapított térítési díj: tízórainál 20 %, ebédnél 60 %, uzsonnánál 20 %. 

 

4. §. E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 1/2010./II.09./ rendelet 

hatályát veszti. 

 

Galgaguta, 2010. december 20. 

 

                           Orgoványi László                                           Várszegi György 

                               polgármester                                                      körjegyző 

 

E rendelet kihirdetve: 

2010. december 21. 

Galgaguta, 2010. december 21. 

 

Várszegi György 

körjegyző 
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4. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. Ároktisztítás-és helyreállítás megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

A napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, 

hogy a korábban Sneider László galgagutai lakos által bejelentett vízelvezető árok 

kitisztítására a tervezettnél előbb sikerült sort keríteni. Kéri, hogy a képviselő testület hagyjon 

jóvá max. 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint keretösszeget a markológép igénybevételére és 

az üzemanyagköltségre, hogy az elvégzett munka ellenértékét kifizethessék. Kéri vitassák 

meg és döntsenek a javaslatról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a keretösszeg jóváhagyását a vízelvezetési probléma 

megoldása érdekében. 

 

Imró Jánosné képviselő: Én is támogatom a javaslatot. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2010. (XII.20.) határozata 

Ároktisztítás-és helyreállítás megtárgyalásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vízelvezető árok 

kitisztításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint keretösszeget biztosít a 2010. évi 

költségvetésének működési kiadások megtakarítása terhére az ároktisztítási munkálatok 

elvégzéséhez és felkéri a polgármestert, hogy a munkálatokat végeztesse el. 

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

2010. évi költségvetési rendelet módosításakor a fenti előirányzat-módosítást építse be. 

 

Határidő: Azonnal. 

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  


