
 1 

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 

5/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. március 3-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, 

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő. 

 

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 munkáról.  

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

   2./ Galgaguta Község Önkormányzatának IV. negyedéves 

  rendeletmódosítása /Írásos anyag mellékelve/. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                3./ Önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének 

   II. fordulós tárgyalása. /Írásos anyag mellékelve/. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

 4./ Egyebek. 

 

 5./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /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 4 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

2. Önkormányzat és Intézményei 2010 évi költségvetésének IV.negyedévi 

költségvetés rendeletének módosítása. /Irásos előterjesztés a jkv. 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.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a 2010. évi költségvetési rendelet 

módosításáról. 

A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2011. (III.05.) önkormányzati rendelete  

a többször módosított 2010. évi költségvetésről szóló 

3/2010.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Önkormányzat és intézményei 2011 évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása.   

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében ismerteti a 2011. évi költségvetés 

szöveges indoklását és az első fordulóban tárgyaltak módosítását, majd felkéri Homolya 

Jánosné pénzügyi előadót, hogy számszakilag ismertesse a testülettel a módosított 

költségvetést és a felmerülő kérdéseket válaszolja meg a képviselő testület tagjainak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester javasolja a 2011. évi költségvetés elfogadását. 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2011.(III.05.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésről 
                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             

 

 

4. Egyebek 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

1. Wolf Sándor kérelmének elbírálása. 

 

Orgoványi László polgármester ismerteti Wolf Sándor kérelmét. Wolf Sándor az 

önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló lakás bérbeadását kérte. Orgoványi László 

polgármester elmondja, hogy a szolgálati lakás üresen áll, kedvező elbírálás esetén a lakás 

használati jellegét át kell minősíteni bérlakásra.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a bérbeadást 10.000 Ft/hó + rezsiköltség  

díjazásért, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben az önkormányzatnak veszélyhelyzet 

(katasztrófa, vis maior) miatt szüksége lenne a lakásra, a bérlő 4 napos határidővel elhagyja 

azt. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a polgármester javaslatát. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a szolgálati lakás átminősítéséről és azt 

követően annak bérbeadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2011. (III.03) határozata 

Wolf Sándor kérelmének elbírálásáról. 

Az önkormányzati szolgálati lakás átminősítéséről. 

1/ 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete a József Attila út 15. szám alatti 

önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati lakást bérlakássá. 

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 
2/ 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Wolf Sándor kérelmét és 

az alábbi döntést hozza: 

A képviselő testület 2011. április 1-től határozatlan időre bérbe adja a Wolf Sándor 1036 

Budapest, Lajos utca 129. szám alatti lakos részére a 2686 Galgaguta, József A. út 15. szám 

alatti önkormányzati bérlakást. A bérleti díj 10.000 Ft/hó, a rezsi költség a bérlet ideje alatt a 

bérlőt terheli, a bérbe adó 4 napos felmondási határidőt köt ki amennyiben az 

önkormányzatnak veszélyhelyzet (katasztrófa, vis maior) miatt szüksége lenne a lakásra. A 

felek közös megegyezés útján bármikor felmondhatják a bérlemény.  

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg.  

 

Határidő: 2010. március 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 
 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Oravecz István 

   Polgármester                                                                   Jegyzőkönyvvezető  


