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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 

13/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. június 25-én 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: 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 SZMSZ-ének módosítása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

3./ Pályázatok megtárgyalása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

4./ Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

 

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. 
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2. 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 

a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően 

az általa megalkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait 

rendeletben állapítsa meg. Ennek módja, hogy az önkormányzati SZMSZ-ben kerül ez 

szabályozásra. Javasolja továbbá, hogy az SZMSZ módosítása során a normatív 

lakásfenntartási támogatás megállapítása kerüljön polgármesterre ruházott hatáskörbe, a 

gyorsabb ügyintézés miatt, mivel a támogatás mértékét a törvény szabályozza és nem a 

képviselő – testület. A tervezet elkészítésre került, kéri, vitassák meg és döntsenek a 

módosított önkormányzati SZMSZ elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet 

kiegészítéséről. 

 (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
 

3. Pályázatok megtárgyalása. 

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

testület tagjai az írásos anyagot megkapták, tájékoztatást nyújt a turisztikai célú pályázat főbb 

elemeiről. Orgoványi László polgármester kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan, 

illetve az írásos anyaggal összefüggésben tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Nagyon megfontolt döntést igényel, hogy benyújtjuk-e a 

pályázatot, hiszen csak 60%-os támogatású és csak a nettó kiadásra vonatkozik, de a másik 

oldalról pedig a művelődési házzal is kell valamit kezdeni, mert ott megy tönkre. 

 

Nagy Jenő képviselő: Vajon megér-e ekkora ráfordítást, és ha igen ki lesz-e használva? 

 

Antalics Zsolt képviselő: Úgy gondolom, hogy most ez túl nagy terhet róna az 

önkormányzatra, ezért nem javaslom, várjunk vele, hátha lesz kedvezőbb feltételekkel egy 

másik pályázati lehetőség. 

 

Pleva Norbert képviselő: Egyetértek Antalics Zsolt képviselő véleményével. 

 

Orgoványi László polgármester: Elfogadom a képviselők véleményét, valóban kétséges a 

beruházás pozitív hatása, valamint valóban komoly tehervállalás lenne az önrész előteremtése, 

főleg a hitelfelvétel és törlesztés. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2011. (VI.25.) határozata 

Az önkormányzat turisztikai célú pályázatának benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a turizmus 

fejlesztésére kiírt UMVP pályázat benyújtását, és nem támogatja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázatírót értesítse.  

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 11 óra 50 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


