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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 

10/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. április 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Nagy Jenő, 

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Imró Jánosné képviselő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Homolya Jánosné pénzügyi előadó 

 

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. Döntés oktatási intézmények pályázatának hitel felvételéhez 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

2. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

3. 2010. évi Belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadása 

    Előterjesztő: Oravecz István pénzügyi előadó 

 

4. Döntés iskola, óvoda energetikai pályázatának benyújtásáról 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

5. Döntés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

6. Egyebek 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

 

1. Döntés oktatási intézmények pályázatának hitel felvételéhez.  

            Előterjesztő: Orgoványi László polgármester   

      

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

testület tagjai a közös testületi ülésen megismerték az ügy részleteit. Kéri, tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az áthidaló hitel felvételéről. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2011. (IV.28.) határozata 

Az oktatási intézmények pályázatának hitel felvételéhez. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta Kutasó Község 

Önkormányzata által gesztorált TÁMOP-3.2.11./10-1-2010-0008. számú pályázathoz 

kapcsolódó hitelfelvételt és a döntést elnapolja. 

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

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.   

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében felkéri Homolya Jánosné pénzügyi 

előadót, hogy ismertesse a zárszámadásban foglaltakat és válaszoljon a testület által 

megfogalmazott kérdésekre. 

Homolya Jánosné pénzügyi előadó tájékoztatja a testület tagjait az önkormányzat és 

intézményei 2010. évi költségvetés zárszámadásáról, annak szöveges és számszaki 

tartalmáról, majd kéri a testület tagjait tegyék meg kérdéseiket. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2011. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetés zárszámadásának elfogadásáról 

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             
 

3. 2010. évi Belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Oravecz István pénzügyi előadó 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjai, 

hogy a jelentést és a határozati javaslatot a meghívó mellékleteként megkapták, ezzel 

összefüggésben kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat Oravecz István pénzügyi előadó 

felé.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 



 3 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2011. (IV.28) határozata 

A 2010 évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balassagyarmati 

Kistérség Többcélú Társulásának Galgaguta község Önkormányzatánál 2010. évben végzett 

belső ellenőrzéséről készített „Összefoglaló ellenőrzési jelentés”-t. 

Az abban foglalt megállapításokkal egyetért, és a jelentést elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.     

 

Határidő: Jelentésben foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző 

 

 

4. Döntés iskola, óvoda energetikai pályázatának benyújtásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy 15%-os önerő mellett lehetőség van KEOP támogatás igénybevételével az 

iskola és az óvoda fűtéskorszerűsítésére pályázatot benyújtani. Ismerteti a pályázat feltételeit, 

a költségkalkulációt, valamint a jelenlegi fűtésköltségeket és a várható megtakarítást és 

megtérülést. Ezt követően javasolja a pályázat benyújtását, majd 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 

43/2011. (IV.28.) határozata 

Az iskola és óvoda energetikai pályázatának benyújtásáról. 

 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a galgagutai 

„Kincskereső” Általános Iskola és a „Manóvár” Tagóvoda energetikai pályázatának 

benyújtásáról szóló előterjesztést. 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását, a 

beruházáshoz szükséges önrész az önkormányzat rendelkezésére áll saját forrásként. 

 

A megvalósítás helyszíne:  Iskola és könyvtár , 2686 Galgaguta, József A. u. 15., 

Óvoda, 4935 Galgaguta, Kossuth u. 70. 

Helyrajzi szám:  Iskola és könyvtár: 288 

Óvoda: 74 

A projekt megnevezése: Galgaguta község önkormányzatának energetikai korszerűsítése 

napkollektoros rendszerrel 

Pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.2.0/A 

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 8 362 519 Ft. (bruttó) 
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A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: 

8 362 519 Ft. (bruttó) 

Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: 1 254 378 Ft (bruttó)., saját 

forrás 

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 7 108 141 Ft. 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal, a pályázat beadási határidejéig 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

 

5. Döntés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy Galgaguta Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalásakor 

felvetődött, hogy az önkormányzat – a pályázati feltételek megléte esetén - élni kíván az 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásának lehetőségével. 

A Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX. törvény 6.sz. 

melléklete 2.3.pontjában kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszter, a nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben a 4/2011.(III.I.) BM rendeletében határozta meg a támogatás 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és ellenőrzésének részletes szabályait. 

E rendelet meghatározza az igénylés kötelező mellékleteit, többek között a pályázatra 

vonatkozó testületi határozat tartalmi elemeit is. 

 

Az önkormányzatnak a pályázati anyag benyújtását megelőzően határozatban kell nyilatkozni 

a 2011. évi költségvetésről szóló 6.sz. melléklet 2.1.pontjában meghatározott igénybevételi 

feltételek meglétéről. A pályázati anyag benyújtásához kéri a testületet, hogy a pályázati 

feltételek meglétéről határozatban nyilatkozzon. 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 

44/2011. (IV.28.) határozata 

Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta az ÖNHIKI 

pályázat benyújtásának lehetőségét és az alábbi döntést hozza: 

 

1. Galgaguta Községi Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 

    2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be  

    az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 

2. Galgaguta Községi Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő  
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   önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő  

   nyilatkozatot teszi: 

 

   I.          Galgaguta Községi Önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 699 fő, és  

               Bercel székhelyű körjegyzőséghez tartozik.     

 

II. Galgaguta Községi Önkormányzat 2011 évben helyi adó jogcímen 4.000 ezer forint 

összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 8.000 ezer forint összegű 

működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 

 

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

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

6. Egyebek 

a. Döntés az elkészült urnatartók megvásárlásának összegéről. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a hullaház melletti urnatartó kegyhely elkészült. Mivel a lakosság részéről 

érkezett már szóbeli megkeresés, érdeklődés annak megvásárlása iránt, ezért kéri a képviselő 

testületet, hogy határozza meg annak mértékét. Orgoványi László polgármester javasolja, 

hogy olyan összeg kerüljön meghatározásra, melyből szükség esetén az önkormányzat a 

következő urnatartót meg tudja építeni önerő hozzáadása nélkül. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a 10.000 Ft/urnatartó összeget meghatározni. 

 

Antalics Zsolt képviselő: Kevésnek találom, ezért javaslom a 15.000 Ft/urnatartó összeget 

meghatározni. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, hogy elsőként döntsenek az általa javasolt 10.000 Ft 

összeg elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 1igen 3 nem szavazattal a javaslatot elutasította.. 

Orgoványi László polgármester kéri, hogy döntsenek Antalics Zsolt képviselő javaslatáról, 

mely szerint az urnatartót 15.000 Ft-ért értékesítsék. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2011. (IV.28.) határozata 

Az elkészült urnatartók megvásárlásának összegéről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 

tulajdonú urnatartók megvásárlásának összegére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést 

hozza: 

Az urnatartó (1db) egyszeri megvásárlási díja: 15.000 Ft 

 

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

megtételére. 

 

Határidő: Igény szerint 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Döntés az óvoda nyári nyitva tartásának rendjéről. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

a galgagutai óvoda éves, szükséges nyári nagytakarításával kapcsolatos kérelmet az 

intézményvezető előkészítette. A takarítás időpontja és ezzel együtt az óvoda zárva tartása 

2011. július 04-tól – augusztus 7-ig tartana. 

Nyitás 2011. augusztus 8-án. 

A szociális étkeztetés tekintetében a zárva tartás 2011. július 04-tól – július 18-ig tartana. 

Amennyiben a képviselő testület az időpontot jóváhagyja, úgy a szülők, szociális étkezők 

ezen dátum alapján lesznek kiértesítve. 

 Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a javaslat 

jóváhagyásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2011. (IV.28.) határozata 

Az óvoda szokásos éves nagytakarításának megállapításáról 

 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a galgagutai óvoda éves, szükséges 

nyár nagytakarításával kapcsolatos előterjesztést. 

A takarítás időpontja és ezzel együtt az óvoda zárva tartása: 

2011. július 04-tól – augusztus 7-ig. 

Nyitás 2011. augusztus 8-án. 

A szociális étkeztetés tekintetében a zárva tartás 2011. július 04-tól – július 18-ig tart. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges 

intézkedést tegye meg. 

 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Határidő: 2011. június 30. 
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c. Döntés KEOP pályázat benyújtásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

KEOP támogatás keretében lehetőség nyílt falunk lakóinak oly módon segíteni, hogy 95%-os 

támogatás és 5%-os önerő mellett komposztáló ládák kihelyezésére kerülhetne sor, melynek 

segítségével a növényi hulladékot szelektív módon tudnák gyűjteni. Ezt követően javasolja a 

pályázat benyújtását, majd 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 

47/2011. (IV.28.) határozata 

A KEOP pályázat benyújtásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-6.2.0/A/09-11 

,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő 

mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat 

benyújtásának lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a KEOP-6.2.0/A/09-11 ,,Fenntarthatóbb életmódot és  

fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és 

közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat benyújtása mellett döntött. 

A pályázni kívánt támogatás összege (95%): 10 millió forint. A pályázatban szükséges önerő 

(5%) összegét, 526.316 Ft-ot az önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására 

 

Határidő: Pályázatban foglaltak szerint 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

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

Képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést berekesztette. A nyilvános testületi ülést 

bezárásának időpontja: 21 óra 15 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                              Várszegi György távollétében Oravecz István 

   Polgármester                                                                        Pénzügyi Előadó  


