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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
11/2011. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. május 20-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Nagy Jenő,
Pleva Norbert, Dr. Antalics Zsolt képviselők.
47 fő állampolgár
Bejelentéssel távol maradt: Imró Jánosné képviselő.
Tanácskozási joggal megjelent: Bán Imréné Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Várszegi
György körjegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető, Sebjánné Glózik Andrea

családgondozó
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 önkormányzat és a képviselő –
testület 2010. évi munkájáról tájékoztató a 2011. évi tervekről.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
2./ Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta
végzett munkáról (közmeghallgatás).
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
3./ Galgaguta Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése.
/Írásos anyag mellékelve/
Előterjesztő: Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető,
Várszegi György körjegyző
4./ Döntés a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása
társulási megállapodás módosításáról /Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester.
5./ Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
6./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester

1. Polgármester beszámolója az önkormányzat és a képviselő – testület 2010. évi
munkájáról tájékoztató a 2011. évi tervekről (közmeghallgatás).
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester köszönti a megjelent állampolgárokat a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat Elnökét, a képviselő – testületi tagokat, a Körjegyzőt és a munkatársakat, majd
tájékoztatja a megjelent állampolgárokat az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, a
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képviselő – testületi választások óta eltelt időszakban végzett munkájáról, ismerteti az
önkormányzat 2010. évi beszámolójának és a 2011. évi költségvetésnek a főbb számadatait.
Beszámol a folyamatban lévő pályázatokról, ismerteti a jövőbeli elképzeléseket és az
önkormányzat gazdasági programját.
(a teljes írásos beszámoló a jkv. melléklete)
Ezt követően felkéri Bán Imréné Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Bán Imréné Elnök tájékoztatja a megjelent állampolgárokat a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat működéséről, az elmúlt időszak fontosabb szlovák eseményeiről, a kisebbségi
képviselő – testületi választások óta eltelt időszakban végzett munkájáról, ismerteti a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi beszámolójának és a 2011. évi költségvetésnek a főbb
számadatait. Beszámol a folyamatban lévő pályázatokról, ismerteti a jövőbeli elképzeléseket.
Orgoványi László polgármester kéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
tegyék meg kérdéseiket, hozzászólásaikat.
Petyerák Istvánné: Köszöntöm a jelen lévőket. Szomorú, hogy nincs pénz arra, amire kell,
hová fajult a helyzet! Régen nem így volt, volt munka, fejlődés és nagyobb volt az egymás
iránti tisztelet és szeretet, a gyerekek nem kerülték az iskolát és nem a számítógép előtt ültek
egész nap. Köszönöm.
Sebján Pál: Köszöntöm a jelen lévőket, a polgármestert és a képviselő – testületi tagokat.
A településen az utóbbi időben gondot jelent, hogy a földkiadáskor megszerzett nagyobb
földtulajdonnal bíró személyek kiméretik és lekerítik a külterületi területeket. Az evangélikus
temető és a futballpálya környékén a lekerítések feszültséget okoztak. A kialakult állapottal
ellentétben közterületnek, vagy temető területének tudott részeknél is kerítettek. Elterjedt a
településen, hogy a ravatalozó felé vezető út is magántulajdonban van riadalmat keltett, hogy
tervezik annak elkerítését is. Ezeket a problémákat meg kell oldani, nem szabad engedni,
hogy magántulajdonos a több évtizede kialakult állapotokat a közösség hátrányára
megváltoztassa. Többek véleménye szerint nem volt mindig a földkiadás szubjektív
érdekektől mentes. A vízelvezetés is gond a településen, megszűntek a régi természetes
vízfolyások, például a „Kis-Galga”, az árkok nincsenek tisztítva, a talajvíz több helyen kárt
okoz. A település közösségének jobban össze kellene fogni, egymást segítve aktívan kellene
részt venni a közösségi munkában, csak így tartható meg a település fejlődése, vonzereje.
Orgoványi László polgármester: Egyetértek Sebján Pál felvetéseivel, a közösségi területek
lekerítését minden áron meg kell akadályozni, amit meg is fogunk tenni. A belvíz-elvezetési
gondokat ismerjük, pályáztunk is támogatásra, de sokkal több pénz kell a rendezésre. A
lakossági összefogásra valóban nagy szükség van. Az evangélikus temető kimérését
felülvizsgáltatjuk.
Puskely József: Újabb problémát vetnék fel. A településen nagy számban áthaladó kamionok
zavarják a lakók nyugalmát, biztonságát, veszélyeztetik az épületek állagát. A nógrádkövesdi
kőbányából nyerges kamionokkal szállítják a követ az utakon. Nem tartják be a megengedett
sebességet, rendszeresen túllépik nagy össztömegükkel tönkreteszik az utat, már a kora
reggeli órákban elindul a szállítás, dübörögnek, ezért a lakosság nem tud pihenni. Nem értem
miért nem szállítják a követ vasúton. 30 km-es sebességkorlátozó táblák kihelyezését
javasolja a teljes útszakaszra, valamint folyamatos trafipaxmérést.
Orgoványi László polgármester: A közúton történő kőszállítás régi problémája a
településnek, minden fórumon jelezte ezt a problémát, kérte az országgyűlési képviselő
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segítségét is nem sok eredménnyel. Elkerülő út megépítésére nem lát esélyt, a vasúti
szállításra történő átállást, véleményem szerint a teherszállító lobby megakadályozza.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester megköszönte a jelenlévőknek a figyelmet és a
hozzászólásokat, majd a közmeghallgatást berekeszti, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezt
követően nyilvános testületi ülésre kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghív minden
érdeklődőt.
2. 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.
3. Galgaguta Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése.
/Írásos anyag mellékelve/
Előterjesztő: Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető, Várszegi György körjegyző
Napirend keretén belül Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető és Sebjánné Glózik Andrea
családgondozó tájékoztatják a képviselő testület tagjai, hogy az értékelést minden évben
szükséges elkészíteni, melynek határideje május 31.
Fábiánné Boros Beáta és Sebjánné Glózik Andrea ismertetik a képviselő testület tagjaival az
értékelés jogi hátterét, a részletes feladatokat, valamint a szolgálat működési rendszerét.
Tájékoztatás adnak továbbá Galgaguta település vonatkozásában az intézkedést igénylő esetek
számáról, kihangsúlyozva, hogy a településen kevés probléma merült fel, melyet
kiemelkedően jónak tartanak. Várszegi György körjegyző tájékoztatást nyújt a képviselő
testület tagjainak a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt követően Orgoványi
László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2011. (V.20) határozata
Galgaguta Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékeléséről.
(az értékelés a jkv. melléklete)

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készített beszámolót megtárgyalta.
Megállapítja, hogy a beszámolók a GYVT. 96. szakaszának (6) bekezdésében meghatározott
és a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A szakaszában részletezett szempontok alapján
készített átfogó értékeléseket tartalmaz a 2010. évre.
A képviselő-testület az átfogó értékeléseket elfogadja.
Felkéri az előterjesztőket, hogy az írásos átfogó értékeléseket a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Salgótarjáni Kirendeltségének küldje meg.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Várszegi György körjegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető
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4. Döntés a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás
módosításáról.
/Írásos anyag 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 a társulási megállapodás módosításáról.
A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2011. (V.20.) határozata
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosításáról
(a módosítás teljes szövege a jkv. melléklete)
1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékletben foglalt tartalommal
hozzájárul a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosításához.
2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Határidő:

2011.05.31.

Felelős:

Orgoványi László – polgármester
Várszegi György – jegyző

5. Egyebek
a. Döntés TÁMOP pályázat lebonyolításához szükséges hitel felvételéről.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület
tagjainak, hogy Kutasó Községi Önkormányzat gesztorságával tanórán kívüli foglalkozásokra
és eszközbeszerzésekre Becske, Bercel, Galgaguta, Nógrádkövesd, Nógrádsáp és Szanda
községek önkormányzatai pályázatot nyertek. A pályázati támogatás utófinanszírozással
történik. A folyamatos pályázati feladatteljesítéshez Kutasó önkormányzatának nincs pénze
előfinanszírozásra, ezért hitel felvételével hidalnák át a problémát. A hitelfelvétel során
felmerült valamennyi költséget (kamatot, estleges késedelmi kamatot, banki költséget, díjat,
egyéb kiadásait) százalékos arányban viselik az érintett önkormányzatok, Galgaguta
önkormányzatát 7% terhelné. A korábbi testületi ülésen a döntést elnapolták, az új javaslat
szerint valamennyi önkormányzat kezességet vállal a kölcsön visszafizetéséért a
megállapodásban rögzített százalékos arányban. Orgoványi László polgármester ismerteti a
képviselő – testület tagjaival a pályázat során az eddig kapott támogatásokat (eszközök,
szolgáltatások).
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2011. (V.20.) határozata
A TÁMOP pályázat lebonyolításához szükséges hitel felvételéről.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP pályázathoz
szükséges hitel felvételét és az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület a Kutasó-Becske-Bercel-Galgaguta-Nógrádkövesd-Nógrádsáp-Szanda
Községi Önkormányzatok által megvalósítandó TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0008 számú
pályázat lebonyolításához szükséges hitel felvételével egyetért és hozzájárul.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel felvétele során felmerült valamennyi
költséget (kamatot, estleges késedelmi kamatot, banki költséget, díjat, egyéb kiadásait) az
önkormányzatok százalékos arányban viselik, Galgaguta Önkormányzat költsége 7%.
Ugyanilyen arányban kezességet vállal a kölcsön visszafizetésére.
A képviselő-testület döntése az érintett önkormányzatok képviselő-testületének hitelfelvételt
támogató döntésével együtt érvényes.
(a megállapodás teljes szövege a jkv. melléklete)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat
nevében írja alá.
Határidő: 2011. június 8.
Felelős: Orgoványi László polgármester
b. Döntés Kovács Olivér beadványa ügyében.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy
2011. április 15-én Várszegi György körjegyző felszólította Kovács Olivér 2613 Rád, Szent
István út 16. szám alatti lakost,, földtulajdonost, hogy a Galgaguta 075 hrsz.-ú önkormányzati
tulajdonban lévő külterületi utat nyissa meg, mert jogtalanul kerítéssel lezárta. 2011. április
28-án kelt válaszlevelében Kovács Olivér elfogadta a felszólításban leírtakat, de kérte, hogy a
földút mindkét szélét az önkormányzat tűzze ki. Továbbá tájékoztatást kért, hogy a galgagutai
0122/15 és 16 hrsz-ú terület és a belterületi határ között húzott árok hogyan szüntethető meg.
Véleménye szerint az árok a tulajdonában lévő külterületet is érinti, ezt folytatólagos
birtokháborításnak tekinti
Ezt követően Orgoványi László polgármester kéri, hogy ezzel kapcsolatban tegyék meg
kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Ismerve a helyi körülményeket, javasolja a területek kimérését,
majd a kimérési pontok helyszíni bemutatását, jegyzőkönyvi átvételét a földmérőtől.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek Dr. Antalics Zsolt
képviselő javaslatáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2011. (V.20.) határozata
Az önkormányzatot érintő területek (út, árok) rendezéséről.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Olivér beadványa ügyében az
alábbi döntést hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata kiméreti a tulajdonában lévő 075 hrsz.-ú önkormányzati
utat, továbbá a 0122/15 és 0122/16 hrsz.-ú külterületi földek és a belterület között kiépített
vízelvezető árok nyomvonalát. A kimérést követően a megbízott földmérő bevonásával a
kimért területek kimérési pontjai kerüljenek bemutatásra, ill. átadásra jegyzőkönyv
felvételével az érintett Kovács Olivér és az önkormányzat képviselőjének jelenlétében.
Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
c. Döntés Imró Anna szóbeli előterjesztése ügyében.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy
Várszegi György körjegyző Imró Anna 2686 Galgaguta, Kossuth út 113. szám alatti lakos
megkeresésére helyszíni bejárást hívott össze a 083/3 hrsz.-ú tanyájukhoz vezető úthasználat
ügyében. Az elmúlt időszakban a 086/6 hrsz.-ú erdőterület résztulajdonosa és a tanya
tulajdonosai között konfliktus keletkezett. Az erdőterületen áthaladó útszakasz
megszüntetését helyezte kilátásba ifj. Hornyák Endre 2686 Galgaguta, Kossuth út 75. szám
alatti lakos. A helyszínen kialakult egyezség alapján Orgoványi László polgármester javasolja
a 086/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú út kimérést. A kimérési adatok, kitűzési pontok
ismeretében lehet a végleges megállapodást megkötni az érintettek között.
Ezt követően kéri javaslatának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2011. (V.20.) határozata
A 086/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi út kiméréséről, használatáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Imró Anna szóbeli előterjesztése
ügyében az alábbi döntést hozta:
A 086/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú külterületi út térképészeti helyét és tényleges
nyomvonalát kiméreti az evangélikus temetővel határos szakaszon. A kimérés ismeretében
tudnak dönteni az út használatáról, tehetnek kísérletet a földtulajdonosok és úthasználók
között az egyezségre. A kimérés költségét az érintettek közösen egyenlő arányban viselik
(Imró Anna, Ifj. Hornyák Endre, Galgaguta Községi Önkormányzat).
Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges
intézkedést tegye meg.
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Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
d. Döntés ÉMOP pályázat benyújtásáról.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy
ÉMOP támogatás keretében lehetőség nyílt az árvíz sújtotta településeknek rekonstrukciós
pályázat keretében a keletkezett károkat helyreállítani, illetve felújítani, ami a település
szempontjából nagyon fontos. 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
53/2011. (V.20.) határozata

Az ÉMOP pályázat benyújtásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP 3.2.1/E-11
,,Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken" c. pályázat benyújtásának
lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat képviselő-testülete az ÉMOP 3.2.1/E-11 ,,Településrekonstrukció az árvíz
sújtotta településeken" c. pályázat benyújtása mellett döntött.
- A projekt címe (a pályázati anyagban megjelölttel összhangban):
Településrekonstrukciós beavatkozások az árvíz sújtotta Galgaguta településen
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:
Ir.sz. 2686; Település neve: Galgaguta; Gábor Áron utca – általános iskola
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
A meghatározott projektelemekre kikért tulajdoni lapok alapján: hrsz.: 237, 288
- A pályázati konstrukció száma:
ÉMOP 3.1.2/E-11
- A projekt összes költsége a pályázattal (részletes költségbecslési táblával) megegyezően:
23 242 260 Ft
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a
pályázattal, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 23 242 260 Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összegét és
forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal, illetve a támogatói döntéssel
megegyezően: 1 162 113 Ft, melyet saját erőből biztosít.
- A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igényelt összegét a
pályázattal megegyezően: 22 080 147 Ft
- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében
elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására
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Határidő: Pályázatban foglaltak szerint
Felelős: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel
el. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 19 óra 45 perc.
Kmft.
Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Körjegyző

