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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 

7/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. március 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, 

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő. 

 

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 munkáról.  

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

2./ Galgaguta Község Önkormányzatának középtávú gazdasági programjának elfogadása  

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

3./ Galgaguta Község Önkormányzatának SZMSZ-ének jóváhagyása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

4./ Tájékoztató a 2010. évben körjegyzőségnél végzett belső ellenőrzésről, az ellenőrzés során feltárt 

hiányosságok kijavítására készített intézkedési terv jóváhagyása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

5./ A Közoktatási Intézményirányító Társulás székhelyiskolájánál tervezett szervezeti változás 

jóváhagyása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

6./ A galgagutai „Kincskereső” Általános Iskola tantárgyfelosztásának és órarendváltozásának 

jóváhagyása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

7./ Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

8./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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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. Galgaguta Község Önkormányzatának középtávú gazdasági programjának 

elfogadása. /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. Kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az önkormányzat középtávú gazdasági 

programjának elfogadásáról. 

 

A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2011. (III.30.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzatának középtávú gazdasági programjának 

elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta az önkormányzat 

középtávú gazdasági programjának előterjesztését és módosítások nélkül elfogadja. 

(a gazdasági program a jkv. melléklete) 

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

 

Határidő: Programban foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

3. Galgaguta Község Önkormányzatának SZMSZ-ének jóváhagyása.   

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy törvényi kötelezettség 

az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül az önkormányzati SZMSZ-t felül kell 

vizsgálni. Ennek okán a tervezet elkészítésre került, kéri, vitassák meg és döntsenek az 

önkormányzati SZMSZ elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
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4. Tájékoztató a 2010. évben körjegyzőségnél végzett belső ellenőrzésről, az 

ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavítására készített intézkedési terv 

jóváhagyása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták, felkéri Várszegi György körjegyzőt, hogy röviden 

foglalja össze az előterjesztésekben szereplő megállapításokat. Várszegi György körjegyző 

ismerteti a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat és a kijavítására készített intézkedési 

tervet. Várszegi György körjegyző kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan, illetve az 

írásos anyaggal összefüggésben tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2011. (III.30.) határozata 

A 2010. évben körjegyzőségnél végzett belső ellenőrzésről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a 2010. évben a 

körjegyzőségnél végzett belső ellenőrzésről szóló jelentést és módosítások nélkül elfogadja. 

 

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

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2011. (III.30.) határozata 

A 2010. évben körjegyzőségnél az ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavítására 

készített intézkedési terv elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a 2010. évben a 

körjegyzőségnél végzett belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kijavítására készített 

intézkedési terv előterjesztését és módosítások nélkül elfogadja. 

 

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

 

Határidő: Intézkedési tervben foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

5. A Közoktatási Intézményirányító Társulás székhelyiskolájánál tervezett 

szervezeti változás jóváhagyása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy a 
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berceli Széchenyi István Általános Iskola szakiskolát kíván indítani, és mint a társulás egyik 

tagönkormányzata, Galgaguta képviselő – testületének hozzájárulása is szükséges annak 

beindításához. Ezzel kapcsolatban kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2011. (III.30.) határozata 

A Közoktatási Intézményirányító Társulás székhelyiskolájánál tervezett szervezeti 

változás jóváhagyása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a berceli székhely 

Széchenyi István Általános Iskola intézményi átszervezéséről szóló előterjesztést. 

A képviselő-testület, mint a Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási 

Intézményi Társulás tagja tudomásul veszi és hozzájárul a berceli Széchenyi István Általános 

Iskolánál kezdeményezett szakiskolai képzés 2011/2012. tanévtől tervezett beindításához. 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2011. április 15. 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

 

6. A galgagutai „Kincskereső” Általános Iskola tantárgyfelosztásának és 

órarendváltozásának jóváhagyása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy a 

korábban meghozott döntés folyományaként – az általános iskolai pedagógusok 8 órás 

foglalkoztatása – szükséges módosítani az iskola tantárgyfelosztását és órarendjét. 

Ezzel kapcsolatban kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2011. (III.30.) határozata 

A galgagutai „Kincskereső” Általános Iskola tantárgyfelosztásának és 

órarendváltozásának jóváhagyásáról. 

 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a galgagutai 

„Kincskereső” Általános Iskola tantárgyfelosztásának és órarendváltozásának előterjesztését 

és módosítások nélkül elfogadja. 

 

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

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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7. Egyebek 

a. Átszervezés a berceli Széchenyi István Általános Iskolában. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Várszegi György körjegyző tájékoztatja a Képviselő – testület tagjait, hogy Mohácsi László 

iskola igazgató átszervezést kezdeményezett a berceli székhelyiskolánál. Az átszervezéssel a 

jelenleg egy fő részfoglalkozású matematika tanár és egy fő vállalkozó informatikus 

munkaköre összevonásra kerülne. Pályázat útján egy főállású matematika informatika szakos 

tanári álláshely kerülne betöltésre. Az átszervezéssel következő évtől megtakarításra kerülne 

sor valamint, olyan pedagógus kerülne alkalmazásra aki, az iskola életében aktívan részt 

tudna venni közösségszervezésben, osztályfőnöki munkában is hatékony szerepet tudna 

vállalni. Megfelelő gyakorlattal rendelkező informatikai tanár elősegítené az informatikai 

infrastruktúrafejlesztést az iskolánál. Orgoványi László polgármester ezzel kapcsolatban 

elmondja, hogy az átszervezés a galgagutai iskolát nem érinti, javasolja az átszervezés 

jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2011. (III.30.) határozata 

A berceli Széchenyi István Általános Iskola létszámleépítésének jóváhagyásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bercel – Becske – 

Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társuláson belül működő székhely, 

Széchenyi István Általános Iskolánál 852 szakfeladaton a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 30. §. (1) bekezdés b) pontja alapján történő átszervezéssel. Az 

átszervezés következtében 1 fő részfoglalkozású pedagógus közalkalmazott foglalkoztatására 

nincs lehetőség. 

Az álláshely megszűntetésének időpontja: 2011. augusztus hó 20 nap. 

Az átszervezés érinti a megbízási szerződés alapján oktató informatikai tanárt, valamint a 

részfoglalkozású matematika szakos tanárt. 

2011/2012. tanévtől – pályázat útján – egy fő főállású matematika, informatika szakos 

közalkalmazott látja el a feladatot. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatott közalkalmazott – a munkaviszonyában töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélkül – foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél, a 

munkáltatón belül, a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatónál, illetve a 

munkáltató fenntartója által fenntartott más intézménynél az iskolai végzettségnek, 

szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelő üres álláshely nincs. Előreláthatólag 

megüresedő álláshelyen vagy tervezet új álláshelyen a továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 20 óra 55 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


