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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 

16/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. augusztus 29-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Nagy Jenő, Imró Jánosné 

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Homolya Jánosné pénzügyi előadó, Várszegi György körjegyző, 

Mohácsi László iskolaigazgató 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 

határozatképes, mert a 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 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 munkájáról. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2011.I. félévi rendeletmódosítása és 

intézményeinek 2011.I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

     /írásos anyag mellékelve/ 

 

          3./ A HUSK pályázat közbeszerzésének tárgyalása.  

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

                              4./ Iskola tantárgyfelosztásának megtárgyalása. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Mohácsi László igazgató 

   /írásos anyag mellékelve/ 

            5./ Egyebek. 

   6./ 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 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

 

2. Az önkormányzat 2011.I. félévi rendeletmódosítása és intézményeinek 2011.I. 

félévi beszámolója.   

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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Az önkormányzat 2011.I. félévi rendeletmódosítása: 
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Amennyiben kérdésük van kéri tegyék fel neki, vagy 

Homolya Jánosné pénzügyes kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésről szóló 

4/2011.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                                     

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             

 

Az önkormányzat és intézményeinek 2011.I. félévi beszámolója: 
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Amennyiben kérdésük van kéri tegyék fel neki, vagy 

Homolya Jánosné pénzügyes kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a beszámolók elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2011. (VIII.29) határozata 

A Galgaguta Község Önkormányzatának 2011 évi I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011 évi I. féléves 

beszámolót és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(a beszámoló teljes szövege a jkv. melléklete) 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Körjegyzőség beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

60/2011.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta 

Községek Körjegyzőségének 2011. évi I. féléves 

beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Körjegyzőség I. féléves 

beszámolójával változatlan formában egyetért és 

elfogadja. 

(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)  
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Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

Fogászati Alapellátási Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

61/2011.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Fogászati Alapellátási 

Társulás 2011. évi I. féléves beszámolóját, és az 

alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás beterjesztett I. 

féléves beszámolójával változatlan formában 

egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

Bercel-Becske-Galgaguta-Nógrádsáp-Szanda Községi Önkormányzatok Óvodájának 

beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

62/2011.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Bercel-Becske-Galgaguta-

Nógrádsáp-Szanda Községi Önkormányzatok 

Óvodája 2011. évi I. féléves beszámolóját, és az 

alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás beterjesztett I. 

féléves beszámolójával változatlan formában 

egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 
 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

63/2011.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a „Belső-Cserhát” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi I. 

féléves beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  
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A képviselő-testület a Szolgálat beterjesztett I. 

féléves beszámolójával változatlan formában 

egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

 

3. A HUSK pályázat közbeszerzésének tárgyalása. 

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 a határon átnyúló 

pályázat kapcsán a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására 1 határidő belüli ajánlat érkezett, 

ezért javasolja azt elfogadásra. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására 

irányuló beszerzés elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2011.(VIII.29.) határozata 

„Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres 

pályázatának a közbeszerzési és versenyeztetési tevékenység magyar oldalon történő 

lebonyolítása” tárgyú beszerzés eredménye. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (58/2011.(VIII.15.) sz. 

határozatával) a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-

2013 sikeres pályázatának a közbeszerzési és versenyeztetési tevékenység magyar oldalon 

történő lebonyolítás biztosítása érdekében a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló 

beszerzés lefolytatásáról döntött. 

 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérésre az abban megadott határidőig egyetlen ajánlat érkezett 

be, így a képviselőtestület javasolja, hogy a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázatának a közbeszerzési és versenyeztetési 

tevékenység magyar oldalon történő lebonyolítására Petri Ákos hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó kerüljön megbízásra. Indoklás: ajánlattevő megfelelt az ajánlatkérés előírásainak, 

ajánlata a becsült értéket nem haladta meg, ajánlata az ajánlatkérésben előírt 

követelményeknek megfelelt. 
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A képviselőtestület megbízza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy a következő 

lépcsőben az építési engedélyes kiviteli tervezés biztosítása érdekében tervező kiválasztására 

kell, hogy sorra kerüljön beszerzés lefolytatása keretében, melyre a közbeszerzési törvény 

szerint elegendő hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást 

lefolytatni. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a tervező kiválasztására irányuló beszerzés 

lefolytatásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2011.(VIII.29.) határozata 

„Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres 

pályázatának építési engedélyes kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzés 

lebonyolítása. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország-Szlovákia 

Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázat építési engedélyes 

kiviteli tervezésének biztosítása érdekében a tervező kiválasztására irányuló beszerzés 

lefolytatásáról dönt. 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nettó 18 130 000 Ft, azaz: 

Tizennyolcmillió-egyszázharmincezer 
00

/100 Forint, a Közbeszerzésről szóló 2003. évi 

CXXIX. (továbbiakban Kbt.) törvény 251. § (2) bekezdése szerinti elegendő hirdetmény 

nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kiválasztott hivatalos közbeszerzési 

tanácsadónál a közbeszerzési eljárás megkezdéséről intézkedjen. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

jóváhagyására, valamint felhatalmazza a bonyolítót, hogy a Kbt. 251. § (2) bekezdésének 

megfelelően az alábbi 3 vállalkozásnak küldje ki a polgármester által szignált ajánlattételi 

felhívást: 

1) KOMPLEX Tel-Com kft. (1042 Budapest, Lebstück Mária utca 57. 4. em. 23.; Jakó Pál 

ügyvezető; Tel.: +36 1 2790308; Fax: +36 1 2091095; Email: komplex.tel-com@freemail.hu) 

2) HÍRTERV 2000 Kkt. (2120 Dunakeszi, Barátság u. 25.; Csáki István ügyvezető; Tel.: +36 

30 9422-484; Email: csaki.pista@freemail.hu) 

mailto:komplex.tel-com@freemail.hu
mailto:csaki.pista@freemail.hu
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3) TETRA-COM Kft. (1083 Budapest, Práter utca 29/a.; Suba Gábor ügyvezető; Tel.: +36 30 

9846-251; Email: tetracom@upcmail.hu) 

Felelős: polgármester 

Határidő: döntéshozataltól számított 5 munkanap 

Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy a tervezői 

ajánlatok beérkezése után a közbeszerzési szabályzat értelmében, azok elbírálására 3 tagú 

eseti bírálóbizottság felállítására van szükség, melyre javaslatot tesz. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a bírálóbizottság felállításáról és a tagok 

megválasztásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2011.(VIII.29.) határozata 

A „HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt” elnevezésű közbeszerzési eljárás lebonyolításához a 

Bíráló Bizottság felállítása. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának megfelelően a 

Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság összehívásáról 

gondoskodjon, állítsa össze annak munkatervét a fent nevezett hirdetmény közzététele nélkül 

induló általános egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a Kbt. 8. § (1) bekezdésének 

megfelelően. „A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, 

az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, 

illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a 

közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell 

rendelkezniük.”.  

 

A Bíráló Bizottság tagjai:  

Elnök: Orgoványi László 

Tag: Pleva Norbert 

Tag: Nagy Jenő 

 

A Képviselő-testület felkéri a megválasztott Bíráló Bizottsági tagokat az összeférhetetlenségi 

és titoktartási nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

mailto:tetracom@upcmail.hu
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4. Iskola tantárgyfelosztásának megtárgyalása. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Mohácsi László igazgató 

 

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

tagjai az írásos anyagot megkapták. Amennyiben kérdésük van kéri tegyék fel neki, vagy 

Mohácsi László Igazgató Úrnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a tantárgyfelosztás elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2011.(VIII.29.) határozata 

A galgagutai Kincskereső Általános Iskola 2011/2012 tanévi tantárgyfelosztásának 

elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester és az igazgató 

előterjesztésében – megtárgyalta a galgagutai „Kincskereső” Általános Iskola igazgatója által 

jóváhagyásra megküldött 2011/2012 tanévi tantárgyfelosztását. 

A Képviselő Testület tudomásul veszi és elfogadja a 2011/2012 tanévi tantárgyfelosztást.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

5. Egyebek. 

 

a. A berceli oktatási társulás Galgagutára vonatkozó dologi kiadásainak 

átszervezése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

tagjai már értesültek róla, hogy a galgagutai óvodában a gázszolgáltatást rövid időre 

kikapcsolták (1 nap), mert több hónapos díjhátralékot halmozott fel. Orgoványi László 

polgármester elmondja, hogy amint tudomást szerzett a problémáról azonnal intézkedett a 

teljes összeg utalásáról, de így is 1 napig nem volt gázszolgáltatás, ami megengedhetetlen. A 

probléma állítólag egy figyelmetlenségből keletkezett, ezért javasolja, hogy a dologi kiadások 

finanszírozását az önkormányzat vegye vissza, és saját maga utalja a szolgáltatók felé. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot, mert nálunk kerül a posta felbontásra, 

és azonnal tudunk reagálni, ha díj-nemfizetési felszólítás jön valamely szolgáltatótól, így 

elkerülve a kikapcsolást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2011.(VIII.29.) határozata 

A berceli oktatási társulás Galgagutára vonatkozó dologi kiadásainak átszervezéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a berceli oktatási 

társulás Galgagutára vonatkozó dologi kiadásaira vonatkozó átszervezését. A Képviselő-

testület döntése, hogy a berceli közoktatási társulás galgagutai tagóvodájának dologi kiadások 

előirányzata időarányosan 2011.IV. negyedévtől a közoktatási társulás költségvetéséből 

kikerülnek és bekerülnek Galgaguta Községi Önkormányzat költségvetésébe. A dologi 

kiadások finanszírozása 2011. október 1-től Galgaguta Községi Önkormányzat 

költségvetéséből történnek. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Döntés a nyertes piackialakítási pályázat kivitelezéséről. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy mint ismeretes, a piackialakítási pályázatunk nyert, de ezzel összefüggésben 

végzett költségkalkuláció kimutatta, hogy mivel a pályázat a nettó összeget 80 %-ban 

támogatja ezért az ÁFA összege is az önkormányzati önerőt terheli, amely így plusz 25% 

önerőt igényel. Ennek ellenére javasolja a kivitelezést, hogy végre a lakosság és a más 

helyekről érkező árusok kultúrált helyen árulhassák portékájukat. Azonban ennek tudatában 

kéri a testület tagjait, erősítsék meg azon szándékukat, hogy a pályázat a fenti többletköltség - 

- mely előzőleg elkerülte figyelmünket – ellenére megvalósításra kerül. 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg kérdéseiket javaslataikat, és 

döntsenek az elhangzottak függvényében a pályázat megvalósításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot, mert a piaci árusítást normális, 

kultúrált mederbe lehet terelni és a szemetelés is megszüntethető. 

 

Pleva Norbert képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2011.(VIII.29.) határozata 

A piackialakítási pályázat kivitelezéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a piackialakítási pályázat kivitelezésére vonatkozó előterjesztést és javaslatot és 

az alábbi döntést hozza.  

A Képviselő Testület tudomásul veszi és elfogadja a pályázat költségvetését és kivitelezési 

szándékát továbbra is fenntartja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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c. Döntés Kovács Olivér ügyében. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy jómaga, az alpolgármester és a körjegyző egy előre egyeztetett időpontban, a 

polgármesteri hivatalban találkozott Kovács Olivér rádi lakossal, hogy a Kossuth út alatti 

vízelvezető árok és a hullaházhoz vezető út menti terület rendezéséről tárgyaljanak. 

Orgoványi László polgármester ezt követően ismertette a többi jelenlévő testületi taggal a 

megbeszélés eredményét, valamint felolvasta a találkozóról készült jegyzőkönyv ide 

vonatkozó részeit. Orgoványi László polgármester a vízelvezető árok ügyében javasolja 

elfogadni a Kovács Olivér által felajánlott szolgalmi jog bejegyzését. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2011.(VIII.29.) határozata 

A Kossuth út alatti vízelvezető árok rendezéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a Kossuth út alatti vízelvezető árok használatának rendezését. A Képviselő 

Testület tudomásul veszi, hogy a 0122/16 hrsz.-ú Kovács Olivér tulajdonában lévő területen 

került az önkormányzat által kialakításra a felszíni vízelvezető árok. Az árok szolgalmi 

(használati) jogának földhivatali bejegyzését – Kovács Olivér földtulajdonossal történő 

megállapodás alapján – elfogadja. A használati jog a szükséges karbantartási munkálatok 

elvégzését is biztosítja a tulajdonossal történő előzetes egyeztetés alapján. 

A Képviselő Testület utasítja az alpolgármestert, hogy a földhasználati jog bejegyzéséhez 

szükséges megállapodást a tulajdonossal az önkormányzat nevében kösse meg és a 

földhivatali bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Antalics Zsolt alpolgármester 

 

Orgoványi László polgármester kéri, hogy a Kovács Olivér földtulajdonos által igényelt 

területcserék ügyében fejtsék ki véleményüket, tegyék meg javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Továbbra is fenntartom azon álláspontom, hogy azokat az 

utakat cseréljük el, ahol az út mindkét oldalán lévő földterület kizárólag Kovács Olivér 

tulajdona, valamint arányosan 1m²-ért 1m²-t cseréljünk. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Javaslom a képviselő társaknak, hogy a döntés meghozatala előtt 

a helyszínen járjuk be a kért utakat, valamint az, hogy az érintett szakhatóságok előzetes 

véleményét is kérjük ki a döntés előtt, hogy jogsértően ne járjunk el.  

 

Nagy Jenő képviselő: A ravatalozóhoz kivezető utat mindig is használták a galgagutai 

emberek, ezt nekünk továbbra is biztosítani kell. 
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Pleva Norbert képviselő: Egyetértek a polgármesterrel abban, hogy arányosan 1m²-ért 1m²-t 

cseréljünk, ha a csere nem jön létre, akkor meg kell ragadni minden további jogi lehetőséget, 

hogy a ravatalozóhoz és a temetőkhöz biztosítani tudjuk a közlekedést. 

 

Imró Jánosné képviselő: Egyetértek az előttem szóló képviselőkkel, a lakosság által eddig 

használt ravatalozóhoz vezető útra továbbra is szükségünk van, javaslom a területarányos 

cserét. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2011.(VIII.29.) határozata 

A ravatalozó felé vezető út önkormányzati tulajdonszerzésének ügyéről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a ravatalozó környéki terület (067/5 hrsz.-ú) tulajdonjogának rendezését. A 

Képviselő Testület a ravatalozó felé vezető út tulajdonjogának rendezését tervezi. Kovács 

Olivér Rád, Szent István út 16. szám alatti földtulajdonossal egyeztetést folytatott le. A 067/5 

hrsz.-ú terület önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében földcserét ajánl fel Kovács 

Olivér földtulajdonosnak.  Kovács Olivér által 2011. augusztus 23-i jegyzőkönyvben tett 

földcsere-ajánlatát megismerte. A kért külterületi földutak cseréjéről helyszíni bejárás után a 

szakhatóságok véleményét kikérve dönt. A csere alapjának az azonos területarányt tekinti, 

figyelembe véve a külterületi földtulajdonosok úthasználati jogának biztosítását.  

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Antalics Zsolt alpolgármester 

 

d. Együttműködési megállapodás aláírása a rendőrséggel. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a rendvédelmi szervekkel való szoros együttműködés részeként elkészült egy 

megállapodás a Balassagyarmati Rendőrkapitánysággal, mely lehetővé teszi a fenti cél 

megvalósítását és a rendőrség anyagi támogatását (elsősorban tárgyi eszközök 

adományozásával). 

Orgoványi László polgármester kéri, hogy ezzel összefüggésben a képviselők, tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2011.(VIII.29.) határozata 

A Balassagyarmati Rendőrkapitánysággal történő együttműködésről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester előterjesztésében – a 

bűncselekmények, szabálysértések és balesetek megelőzése, valamint az elkövetett jogsértő 
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cselekmények tetteseinek felkutatása érdekében együttműködési megállapodást köt a 

Balassagyarmati Rendőrkapitánysággal. 

A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

e. A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” (kódszám: 

ÉMOP-3.1.2/E-11) tárgyú pályázat közbeszerzésének lebonyolítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” (kódszám: ÉMOP-

3.1.2/E-11) tárgyú pályázat kivitelezése kapcsán szükség van közbeszerzés lebonyolítására, 

ezért kéri döntsenek annak jóváhagyásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2011. (VIII.29.) határozata 

„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) 

tárgyú közbeszerzés lebonyolítása. 

 

Tárgy: „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-

11) tárgyú közbeszerzés lebonyolítása. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Településrekonstrukció az árvíz 

sújtotta településeken” (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) tárgyú pályázat kivitelezésének 

biztosítása érdekében a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzés lefolytatásáról dönt. 

 

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés becsült értéke nettó 16 500 000 Ft, azaz: Tizenhatmillió-

ötszázezer 
00

/100 Forint, a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. (továbbiakban Kbt.) 

törvény 251. § (2) bekezdése szerinti elegendő hirdetmény nélkül induló általános egyszerű 

közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdéséről 

intézkedjen. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kbt. 251. § (2) bekezdésének 

megfelelően az alábbi 3 vállalkozásnak küldje ki az ajánlattételi felhívást: 

1) Börzsöny-Kontakt Kft. (2652 Tolmács, Tolmácsi út 16.; Tálas Zoltán ügyvezető) 

2) Tanka-PIDO Kft. (1158 Budapest, Tököli u. 71/B.; Tanka Pál ügyvezető) 

3) Erektor Bau Kft. (2645 Nagyoroszi, Kossuth u. 30.; Horváth Attila ügyvezető) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 23. 
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f. A „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” 

tárgyú, ÉMOP-3.1.3-11 kódszámú pályázat megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a korábban tárgyalt, a „Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program 

kiegészítésére” tárgyú, ÉMOP-3.1.3-11 kódszámú pályázat októberben fog megjelenni, 

mellyel összefüggésben a pályázatíróval előszerződést kell kötni, hogy a munkát 

megkezdhesse. Javasolja, hogy erre minél előbb kerüljön sor a várhatóan nagy számú 

pályázatbenyújtások miatt, hogy a kiírást követően rögtön be lehessen adni. Ennek 

függvényében kéri a képviselő – testület tagjait, hogy döntsenek az előszerződés 

megkötéséről és a hozzá kapcsolódó 50.000 Ft+ÁFA kifizethetőségéről. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

74/2011. (VIII.29.) határozata 

„Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” tárgyú, ÉMOP-

3.1.3-11 kódszámú pályázat megtárgyalásáról. 

 

„Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” tárgyú, ÉMOP-3.1.3-

11 kódszámú pályázat benyújtásáról döntött. A mielőbbi benyújtás érdekében felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a kiválasztott Mérnöki Pályázat Kft.-vel az előszerződést írja alá és a 

hozzá kapcsolódó 50.000 Ft+ÁFA díjazást fizesse ki.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

g. Galgaguta Községi Önkormányzat szociális rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a szociális ügyintéző tájékoztatta arról, hogy az elmúlt időszakban volt olyan 

lakos részéről érdeklődés szociális étkezés tárgyában, akinek az állandó lakóhelye nem, 

tartózkodási helye viszont Galgaguta. A jelenleg hatályos szociális rendelet a tartózkodási 

hely fogalmát nem ismeri, hatálya azon személyekre nem terjed ki, ezért javasolja a szociális 

rendelet hatályát e személyekre is kibővíteni.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Antalics Zsolt képviselő: Javaslom a rendelet hatályának bővítését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
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Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló  

5/2010/V.21./ önkormányzati rendelet kiegészítéséről. 

 

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             

 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 50 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

     Polgármester                                                                        Körjegyző  
 


