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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 

1/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. január 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, 

                       Pleva Norbert, 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 munkáról.  

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                2./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 

                                          2007-2013 pályázat megtárgyalása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                3./ Döntés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. integrációjáról. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                4./ Döntés a CIVILCOM 2010/1. pályázat benyújtásáról. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 5./ Egyedi állampolgári kérelmek elbírálása (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 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

 

2. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 

pályázat megtárgyalása.  

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy megjelent egy 

pályázat, melynek keretében a testvértelepülések határon átnyúló kapcsolatainak elősegítése 

érdekében szélessávú internetkapcsolat kiépítésére is lehetséges pályázni EU támogatással. 

Ezt követően Orgoványi László polgármester felkéri a megjelent Wilinger Lászlót, hogy mint 

szakértő tartsa meg tájékoztatóját. Wilinger László ezután ismerteti a képviselő testülettel a 
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projekt megvalósításának részleteit, bemutatja a kivitelezés lehetséges menetét és a főbb 

paramétereket.  

 

Orgoványi László polgármester kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Antalics Zsolt képviselő: Sikeres pályázat esetén mennyi időt vesz igénybe a megvalósítás? 

 

Wilinger László: Egy, másfél évet. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2011. (I.25.) határozata 

A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 

pályázat (HUSK/1001) megtárgyalásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország-

Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

Galgaguta Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be „A Magyarország-Szlovákia határon 

átnyúló együttműködési program 2007-2013 (kódjel: HUSK/1001)” elnevezésű felhívás 

keretében. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére a szükséges 

intézkedések megtételére.     

 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Határidő: Azonnal. 

 

Nagy Jenő képviselő távozott a testületi ülésről. 

 

3. Döntés a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. integrációjáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Nyugat-Nógrád 

Vízmű Kft. 2011.01.19.-i taggyűlésén egyhangúlag döntöttek a tagok, hogy a DMRV Zrt.-vel 

kívánja üzemeltetni a nyugat-nógrádi régió víziközmű rendszereit. A DMRV Zrt. a kedvező 

döntés esetére ivóvíz-és csatornadíj kedvezményeket biztosít a 2011. évre az érintett 

önkormányzatok részére, tehát Galgaguta településre vonatkozóan is. Orgoványi László 

polgármester ezt követően számszerűsítve mutatja be a kedvezőbb díjszabási tételeket. László 

polgármester kéri, vitassák meg a határozati és rendeleti javaslatot és döntsenek annak 

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslatról és a 

rendeletmódosításról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2011. (I.25) határozata 

A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. integrációjáról. 
 

1.) Galgaguta Község Önkormányzata a település víziközműveinek üzemeltetési jogát   

2011. március 1-től - 2015. december 31-ig a DMRV ZRT-nek kívánja adni.   

Ennek érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

szerződésmódosítási és szerződéskötési jogosítvánnyal.   

 

2.) A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. alakulásakor 23 önkormányzat tőketartalékba adott át  

vagyont a Társaságnak. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az érintett 

önkormányzatok kérik, a tőketartalékban lévő vagyonukat – az ÁFA fizetési kötelezettség és 

az esetlegesen felmerülő költségterhek vállalása mellett – visszarendezhetik.   

 

Határidő: 2011.02.15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A hatósági ivóvíz-és csatorna szolgáltatási díjainak megállapítása 2011. 03.01-től:   

 

A Képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2011. (I.26.) rendelete 

az ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési és szippantott szennyvíz 

elhelyezési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 7/2001.(IV.11.) rendelet módosításáról. 

1. §. 

A 2. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A lakossági szennyvíz elvezetési díj: 250,- Ft/m
3 

+ ÁFA. 

A közületi szennyvíz elvezetési díj:     360,- Ft/m
3 

+ ÁFA.  

A helyi átemelővel (szennyvíz szivattyúval) felszerelt ingatlanoknál az elvezetési díj 9 Ft/m
3 

+ ÁFA összegű kedvezménnyel kerül megállapításra.  

A szippantott szennyvíz tisztítóműbe történő leürítési díja: 500,- Ft/m
3 

 + ÁFA.” 

 

2. § 

A 2 §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„Galgaguta község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által végzett vízi 

közműszolgáltatás 2011. március 1.-től alkalmazandó legmagasabb hatósági ára: 

- ivóvíz szolgáltatás 370,- Ft/m
3 

+ ÁFA változó díj, valamint a bekötési mérő mérete szerint 

meghatározott alapdíj: 

Méret Ft/hó/db + 20 % ÁFA    

13-20    300 

25-30    460 

40    760 

50-65 1.225 

80 1.560 

100 2.120 

150 2.785 

200 3.350. 

3. §. 

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. március 1. napjától kell 

alkalmazni. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 12/2009.(XII.18.) rendelet. 

 

4. Döntés a CIVILCOM 2010/1. pályázat benyújtásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy pályázati 

lehetőség nyílt az önkormányzat számítógépparkjának modernizációjára, mely pályázatot a 

CIVILCOM EGYESÜLET írt ki. A támogatás mértéke 100%, vissza nem térítendő. 

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy minimum 250.000 Ft – maximum 850.000 Ft összegre 

lehet pályázni, a regisztrációs díj összege egyszeri 4.850 Ft, a bedási határidő 2011.02.01. 

Mivel az önkormányzat számítógépparkja elavult, ezért javasolja a pályázat benyújtását. 

 

 Kérdés, hozzászólás: 

 

Pleva Norbert képviselő: Javaslom a pályázat benyújtását 

 

Oregoványi László polgármester: Támogatom a pályázat benyújtását, javaslom, hogy a 

maximális pályázandó összeg legyen 750.000 Ft. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2011. (I.25.) határozata 

A CIVILCOM 2010/1. pályázat benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a CIVILCOM 2010/1. 

elnevezésű pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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Galgaguta Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a CIVILCOM 2010/1. megjelölésű 

pályázati kiírás keretében. A képviselő-testület a pályázat összköltségét 750.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, intézkedjen a pályázat benyújtásáról.     

 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Határidő: 2011.02.01. 

 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. 

                         

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


