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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 

3/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2010. február 9-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, Nagy Jenő, Antalics Zsolt, 

                       Pleva Norbert képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Homolya Jánosné pénzügyi ügyintéző, 

Mohácsi László igazgató, Molcsányi Éva, Dian Éva pedagógusok, Megyeri Attiláné tagóvoda vezető. 

  

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./ Önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének 

   I. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                3./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 

                                          2007-2013 pályázat megtárgyalása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                4./ A „Kincskereső Általános Iskola napközi otthonos ellátásának 

                                         megtárgyalása. 

                                     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 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

2.        Önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

    /Írásos anyag mellékelve/ 

 

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

a 2011. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták a 
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költségvetés tervezetet. A községi önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét 

egyenként tárgyalja meg.  

Orgoványi László polgármester javasolja, hogy: 

 

 Az önkormányzat költségvetésének tervezetéből kerüljön ki az út, hídkarbantartásra 

tervezett összeg, valamint a GAVIT díjtétele, ezeket a költségeket a végleges 

költségvetés ne tartalmazza. Az önkormányzat a közösen fenntartott intézmények 

tekintetében szükséges pénzeszköz átadásokat az aktuális költségvetéseknek 

megfelelően módosítsa.  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 

Galgaguta Község Önkormányzata a normatíván felüli kiadásokat nem támogatja.   

 A „Manóvár” tagóvoda költségvetés tervezetéből kerüljön ki a túlóra összege 

 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő testületi tagokat, hogy az elhangzott 

javaslatokat vitassák meg. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Imró Jánosné képviselő testületi tag: A polgármester által tett javaslatokkal egyetért, jogosnak 

tartja a költségcsökkentéseket, javasolja a képviselő testületi tagoknak, hogy ennek 

megfelelően kerüljön kidolgozásra az önkormányzat 2011. évi költségvetése. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2011. (II.09.) határozata 

Az önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásának 

jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat és 

intézményei 2011.évi költségvetését első fordulóban. 

A költségvetés végleges kidolgozásához az alábbi módosításokat fogadja el. 

 

1. Az önkormányzat költségvetésének tervezetéből kerüljön ki az út, hídkarbantartásra 

tervezett összeg, valamint a GAVIT díjtétele, ezeket a költségeket a végleges 

költségvetés ne tartalmazza. Az önkormányzat a közösen fenntartott intézmények 

tekintetében szükséges pénzeszköz átadásokat az aktuális költségvetéseknek 

megfelelően módosítsa.  A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 

Galgaguta Község Önkormányzata a normatíván felüli kiadásokat nem támogatja.  

 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 

2011.évi költségvetését, ezen határozat alapján dolgozza ki. 

 

Határidő: 2011. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A „Manóvár” tagóvoda költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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7/2011.(II.09.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a „Manóvár” tagóvoda 2011. 

évi költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A „Manóvár” tagóvoda költségvetés tervezetéből 

kerüljön ki a túlóra összege. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2011. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

8/2011.(II.09.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az Intézményirányító Társulás 

Nógrádkövesd 2011. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra 

beterjesztett költségvetési javaslatával 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, ill.: 2011. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 

 

Az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 

megtárgyalása: 
 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: A nyugdíjasok kategorizálása a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően maradjon meg. Javaslom, hogy az érvényben lévő térítési díj mértékeken ne 

legyen változtatás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja. 
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3. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 

pályázat megtárgyalása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait 

az előző testületi ülés óta eltelt időszak alatt történt, a pályázatot érintő eseményekről. 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

4. A „Kincskereső Általános Iskola napközi otthonos ellátásának megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület 

tagjait, hogy hat szülő fordult az iskola pedagógusaihoz napközi otthonos ellátás ügyében. 

Ezt követően kéri a megjelent Mohácsi László igazgatót, hogy tájékoztassa a képviselő 

testület tagjait a megoldási lehetőségekről. 

 

Mohácsi László iskolaigazgató: Ahogy a polgármester úr is elmondta, a szülő fordultak ezzel 

a kéréssel a pedagógusok felé, mert a munkahelyi elfoglaltság miatt van szükség, igénylik a 

gyermekeik délutáni ellátását, s a gyermeklétszám megtartása, esetleges növekedése 

érdekében fontos, hogy a problémára megoldást találjunk közösen. Három lehetséges 

megoldást találtunk a problémára, melyek a következők. 

 - Az első, hogy a két pedagógus a jelenlegi részmunkaidő helyett teljes munkaidőben 

lenne foglalkoztatva, és cserébe vállalnák a délutánonkénti 12.30-tól 15.30-ig történő 

tanulószobai ellátást. 

 - A második, hogy a pedagógusok a délutáni felügyeletért ügyeleti díjat kapnának az 

említett időszakra. 

 - A harmadik, hogy kölcsönös megegyezés alapján esetleg ingyen vállalnák a 

feladatot. 

 

Én az első megoldást javaslom elfogadni. 

 

Ezt követően Mohácsi László iskolaigazgató kéri a pedagógusokat, fejtsék ki álláspontjukat. 

 

Molcsányi Éva pedagógus: Mint már korábban ismertetésre került, hat szülő hét gyermekéről 

van szó jelenleg. A probléma évek óta fennáll, és sürgős megoldást igényel, mert van olyan 

szülő, aki ettől teszi függővé a gyermeke gutai iskolába járatását. 

 

Dian Éva pedagógus: Mint már az előttem szólók elmondták nagy az érdeklődés az ellátás 

iránt, amennyiben megvalósulna az iskola is fellendülne, mert van olyan szülői jelzés, hogy 

gutára hozná gyermekét iskolába, ha működne a délutáni felügyelet. Ha teljes állásban lennék 

alkalmazva, akkor vállalnám díjmentesen a délutáni felügyeletet, de felügyeleti díjért, vagy 

ingyenesen a jelenlegi részmunkaidőben nem vállalom. 

 

Orgoványi László polgármester: Ha jól értem akkor teljes munkaidőben vállalnák a 

pedagógusok külön díjazás nékül, túlóra nélkül. 

 

Molcsányi Éva pedagógus, Dian Éva pedagógus: Igen. 
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Orgoványi László polgármester: Az iskola fennmaradását a képviselő testület mindig is szívén 

viselte és ez ma sincs másképp. A szülők kérését a testület meg kívánja oldani. Mohácsi 

László igazgató urat kérdezem, hogy erre lehet-e normatívát igényelni? 

 

Mohácsi László iskolaigazgató: Véleményem szerint, mint tanulószoba, igényelhető rá 

normatíva kb. 2-3 százezer forint szeptembertől, de pontosan csak később tudom 

megmondani. 

 

Imró Éva képviselő: Az iskolát meg akarjuk tartani, s a szülők kérésének is eleget kívánunk 

tenni. A cél a fellendülés, de meg kell vizsgálni az anyagi körülményeket is. Amellett vagyok, 

hogy a gyermek úgy mennyen haza, hogy délután tanult és a szülő válláról lekerülne egy 

teher. 

 

Orgoványi László polgármester: Az iskola a szülők és a gyermekek érdekeit szem előtt tartva 

elfogadhatónak tartom a pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatását, 

amennyiben azon felül túlóra nem kerül elszámolásra, ezért javaslom ennek alfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2011. (II.09.) határozata 

A „Kincskereső” Általános Iskola két pedagógusának teljes munkaidőben történő 

foglalkoztatásának és az iskolai tanulószoba beindításának elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kincskereső” 

Általános Iskola iskolai tanulószoba beindításának és ezzel összefüggésben a két iskolai 

pedagógus teljes munkaidőben történő foglalkoztatásának előterjesztését és az alábbi döntést 

hozza: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a „Kincskereső” Általános 

Iskola két iskolai pedagógusának teljes munkaidőben történő foglalkoztatását 2011. március 

1. napjától. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kincskereső” Általános 

Iskolában 2011. március 1. napjától iskolai tanulószobát indít. 

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert, a körjegyzőt és az iskolaigazgatót a döntéssel 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2011.03.01. 

Felelős:    Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző, Mohácsi László 

iskolaigazgató               

 

5. Egyebek 

 

a. DÖNTÉS A KÖZTISZTVESELŐK CAFETÉRIA SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTŐ: VÁRSZEGI GYÖRGY KÖRJEGYZŐ 

 

Napirend keretén belül Várszegi György körjegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, 

hogy 2011. évre vonatkozóan a képviselő testületnek döntenie kell a köztisztviselők cafetéria 

szabályzatának elfogadásáról, csakúgy, mint tavaly. A szabályzat úgy került összeállításra, 
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hogy figyelembe vették a jogszabályi előírást, miszerint a köztisztviselők cafetéria kerete nem 

lehet kevesebb az alapilletmény ötszörösénél. A cafetéria keret az adókkal növelt összeget 

jelenti. A szabályzat tartalmazza a cafetéria rendszerben választható juttatások fajtáját és 

mértékét, valamint a felhasználás módját. A költségvetésben a kötelező, minimum értéket 

tervezték, ezt javasolja elfogadni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2011. (II.09.) határozata 

A köztisztviselők cafetéria szabályzatának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és a határozat 

mellékletét képező tartalommal jóváhagyta Bercel – Becske – Galgaguta Községek 

Körjegyzőségének Cafetéria Szabályzatát.  

 

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző               

 

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

Képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést berekesztette. 

 

Kmft 

 

       Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

          Polgármester                                                                                      Körjegyző 


