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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 

20/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. október 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                       Antalics Zsolt képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Pleva Norbert 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./ Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett 

munkájáról. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

            2./ A piackialakítási pályázat hitelfelvételének tárgyalása. 

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

          3./ A KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú pályázat (iskola, óvoda energetikai 

                                    felújítása) hitelfelvételének tárgyalása.  

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

                              4./ Vis maior támogatás lemondása. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              4./ A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken”  

                                    (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) tárgyú pályázat közbeszerzésének tárgyalása. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

            5./ A Bursa Hungarica 2011. évi pályázatához történő csatlakozás tárgyalása. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

            6./ A berceli közoktatási társulás társulási megállapodásának módosításának  

                                    elfogadása. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

            7./ Egyebek. 

                       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. A piackialakítási pályázat hitelfelvételének tárgyalása. 

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. A pályázat 

utófinanszírozású, ezért a teljes költséget meg kell előlegezni, mely csak hitel felvételével történhet. 

Számszakilag ezt az alábbi táblázat mutatja.  

 

Pályázaton elnyert támogatás nettó összege (80%)  5606794 Ft 

Önrész nettó összege (20%) 1401699 Ft 

A projekt nettó összköltsége 7008493 Ft 

Az ÁFA összege (25%) 1752123 Ft 

A projekt bruttó összköltsége 8760616 Ft 

A tényleges önkormányzatot terhelő önerő (20%+25%) 3153822 Ft 

 

Ennek tudatában kéri a testület tagjait, hogy gondolják át még egyszer korábbi megvalósítási 

szándékukat, hogy a pályázat a fenti többletköltség és várható hitelkamatok ellenére megvalósításra 

kerüljön-e, mert még visszavonható, hiszen a megvalósítást még nem kezdődött el. 

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

döntsenek az elhangzottak függvényében a pályázat megvalósításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: A magam részéről felelősségteljesen nem tudom felvállalni, hogy 

ezzel a működésünket ne veszélyeztetnénk, én visszamondanám! Erre a célra már volt, és nagy 

valószínűséggel lesz is 95%-os pályázati lehetőség később. 

 

Imró Jánosné képviselő: Fontosabb a működésünk, ezért inkább mondjuk le. Fontossági sorrendet 

kell felállítanunk, így halasszuk el. 

 

Nagy Jenő képviselő: Egyetértek Imró Jánosné képviselő javaslatával. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Az új pályázati kiírásban ugyanezt lehet majd megvalósítani? 

 

Orgoványi László polgármester: Nem tudom még megmondani. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

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

82/2011.(X.14.) határozata 

A piackialakítási pályázat hitelfelvételének tárgyalása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a piackialakítási pályázat hitelfelvételének és egyben kivitelezésének előterjesztést és 

az alábbi döntést hozza.  

A Képviselő Testület a biztonságos működés és felelősségteljes gazdálkodás érdekében, az 

aránytalanul nagy önerő és hitelkamat felvállalása miatt a piackialakítási pályázati projektet nem 

valósítja meg.   

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

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

3. A KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú pályázat (iskola, óvoda energetikai felújítása) 

hitelfelvételének tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

hogy mint ismeretes, a fűtéskorszerűsítési pályázatunk nyert. Ez a pályázat is utófinanszírozású, 

ezért ebben az esetben is hitel felvételére van szükség. Ennél a pályázatnál azonban előleg 

lehívására is volt lehetőség, mellyel az önkormányzat élt is, így kevesebb hitel kell felvenni a 

kivitelezés finanszírozására, amely döntő jelentőségű, hiszen ebben az esetben a hitelfelvétel és 

finanszírozás nem veszélyezteti az önkormányzat működését. Ebből kifolyólag javasolja a rövid 

lejáratú hitel felvételét a számlavezető pénzintézettől. 

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

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének  

83/2011. ( X.14. ) határozata 

„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címmel kiírt pályázat 

tárgyában történő általános iskola és óvoda épületének napkollektoros rendszerrel való 

korszerűsítés finanszírozásához szükséges hitelfelvételről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galgaguta általános iskola és 

óvoda épületének napkollektoros rendszerrel való korszerűsítés finanszírozásával kapcsolatos 

hitelfelvételt és a következő döntést hozta: 

 

1) A beruházás teljes Költsége 8.362.519 Ft. 

- Önerő:    1.254.378 Ft 

- Támogatás:   7.108.141 Ft    Ebből előleg összege: 1.777.035 Ft 

- Összköltség:    8.362.519 Ft 

 

Az önrész biztosítása az önkormányzat 2011 évi költségvetéséből történik.  
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A pályázati támogatás utólagos finanszírozású, ezért az önkormányzat 5.331.106 Ft rövid lejáratú 

támogatás megelőlegezési hitel felvételéről  dönt. 

 

A Képviselő-testület a hitel visszafizetésének fedezetéül a támogatási összeget jelöli meg.  

A hitel a támogatási összeg megérkezését követően azonnal visszafizetésre kerül. 

Galgaguta Község Önkormányzata nem esik a 1990. évi LXV. Törvény 88. §-ban meghatározott 

korlátozások tiltó hatálya alá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kidolgozásra és benyújtására, 

valamint a hitelkérelem kidolgozására, és a hitelszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2011.október 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

4. Vis maior támogatás lemondása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

hogy mint ismeretes, 2010. évben az árvizek komoly károkat okoztak a településen. Ezzel 

összefüggésben vis maior pályázat került benyújtásra védekezés és Gábor Á. út helyreállítás 

kapcsán, mely pályázatunk nyert. Ez a pályázat a védekezés költségeit 70%-ban támogatta, míg az 

út esetében a támogatási igényünket nem teljes körűen ismerték el, valamint az út esetében a 

támogatás mértéke csak 60%-os lett volna. A támogatásokkal való elszámolásra nyitva álló idő a 

megítéléstől számított 1 év, ebben az esetben 2011. október 20. Mivel a jelenleg futó 

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

pályázatunk pontosan azért került beadásra, mert 95%-ban támogatja az út-helyreállítási projektet 

ezért a vis maior támogatásra nincs szükség.  

Az elszámolási kötelezettségből kifolyólag Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a 

megtörtént védekezéssel az önkormányzat számoljon el, a Gábor Á. út helyreállítására megítélt 

támogatást, pedig mondja vissza, mivel az nem valósult meg.  

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

döntsenek az elhangzottak függvényében a pályázat megvalósításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Nagy Jenő képviselő: Egyetértek és támogatom a polgármester javaslatát. 

 

Orgoványi László polgármester: A településrekonstrukciós pályázatunkból ugyanazokat a 

helyreállítási munkákat el tudjuk végezni csak nem 60%-os támogatással, hanem 95%-ossal. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

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

84/2011.(X.14.) határozata 

Vis maior támogatás lemondásáról. 
 

A Galgagutai Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen 

(igénylésazonosító 2010/15398) megítélt támogatás Gábor Áron út helyreállítására vonatkozó 

fejezetét nem valósítja meg forráshiány miatt. A támogatás összege 2.614.000 Ft. 

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

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2011.10.20. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

5. A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken”(kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-

11) tárgyú pályázat közbeszerzésének tárgyalása. 

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 kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzési törvény szerint elegendő hirdetmény 

nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást lefolytatni. A 3 árajánlatkérés megküldésre 

kerül, s az ajánlatok vissza is érkeztek. Orgoványi László polgármester ismerteti a bontás 

eredményét és javasolja a győztes ajánlat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzés 

lefolytatásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2011.(X.14.) határozata 

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

elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye. 

 

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

elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Településrekonstrukció az árvíz 

sújtotta településeken”(kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11)” kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló 

hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről dönt.  

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt jegyzőkönyv alapján az eljárás 

nyertesének a Tanka-PIDO Kft.-t (1158 Budapest, Tököli u. 71/B.) kihirdeti.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás eredményének 

kihirdetéséről, valamint a kivitelezési szerződés megkötéséről az ajánlattételi felhívásban megjelölt 

időpontban (szerződéskötés: pályázati eredmény kihirdetését követően). 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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6. A Bursa Hungarica 2012. évi pályázatához történő csatlakozás tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiírásra került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, melyhez a 

csatlakozás ismételt testületi döntést igényel. 

Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit 

idén is támogatásban részesítsék a felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom az ösztöndíj pályázatot, segítsük továbbra is a galgagutai 

ifjúságot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő 

csatlakozásról. 

 A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2011.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata 

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő Testülete csatlakozik a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012 évi fordulójához. 

A képviselő testület elfogadja az ösztöndíjpályázat 2012 évi kiírás általános szerződési feltételeit. 

Feléri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja alá a csatlakozási nyilatkozatot és a 

Wekerle Sándor Alapkezelő részére határidőn belül juttassa vissza. 

 

Határidő: 2011. október 14. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

7. Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy 2011. 

szeptember 29-én a Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa Szanda községben ülést 

tartott. A társulási tanács megtárgyalta a társulási megállapodás módosításának tervezetét, és azt 

elfogadásra javasolta a képviselő-testületeknek. A módosításba beépítésre kerültek azok a 

módosítások, melyet a berceli Képviselő-testület kezdeményezett. Ezentúl egy módosítást javasolt a 

társulási tanács, a 9.3 pontban leírtakat, mely a társulási tanács döntéseinél a székhely 

önkormányzatnak egyetértési (vétójogot) biztosít. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, 

javaslataikat 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, döntsenek a társulási megállapodás tervezett 

módosításáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2011.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás 

Társulási megállapodásának módosításáról. 
 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló tervezetet, és azt elfogadja.  

(A módosított társulási megállapodás a jkv. melléklete.) 

A módosítás a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyó 

döntésével válik érvényessé.      

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére  

 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős:  Orgoványi László polgármester 

               Várszegi György körjegyző 

 

8. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. Antalics Zsolt kérelme. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

Antalics Zsolt képviselő írásban azzal a kéréssel fordult a képviselő testület felé, hogy a 0145/2 

hrsz-ú külterületi út ellenértékét és járulékos költségeit 15000 Ft/hó törlesztő részletben fizethesse 

meg az önkormányzat felé. Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg 

kérdéseiket javaslataikat, és döntsenek a kérelemben foglaltakról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Támogatom a részletfizetési kérelmet. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Antalics Zsolt képviselő nem vett részt a szavazásban. 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a kérelemben foglaltakról. 

 A képviselő testület 3 igen szavazat az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2011.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata 

Antalics Zsolt kérelméről. 
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Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta Antalics Zsolt 2686 

Galgaguta, Béke út 72. szám alatti lakos kérelmét. A kérelemnek helyt ad és engedélyezi számára a 

0145/2 hrsz-ú külterületi út ellenértékének és járulékos költségeinek 15000 Ft/hó törlesztő 

részletben való megfizetését 2011. november 1. napjától. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Folyószámlahitel meghosszabbítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

korábban felvetett hitelkeretet meg kell újítani, mivel az egy éves időtartam lejár 2011. december 

29-én, s a folyószámlahitelre továbbra is szükség van. Javasolja minél előbb benyújtani a kérelmet. 

Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a folyószámla hitelkérelem benyújtásának 

jóváhagyásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2011.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata 

A folyószámla hitelkérelem benyújtásának jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási 

problémáinak áthidalása céljából 10.000.000 Ft azaz Tízmillió forint összegű, 2011. december havi 

lejáratú folyószámlahitel felvételéről dönt. 

 

A Képviselő testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési bevételeit, 

valamint az önkormányzat tulajdonát képező 288 hrsz-ú ingatlant ajánlja fel, továbbá 

kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves 

költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

A Képviselő testület nyilatkozik arról, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanok forgalomképesek 

és nem képezik az önkormányzati törzsvagyon részét, valamint arról, hogy a hitel felvétele nem 

esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével kapcsolatos 

intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. 

Határidő: 2011. november 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

c. ÖNHIKI pályázat benyújtása. 

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 
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Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásának lehetőségével. Jelen esetben ez a III. ütemben történő benyújtást jelenti. 

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. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról. 

 A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2011. (X.14.) határozata 

Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról. 

 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat benyújtásának 

lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

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  

   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 4.509 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. 

 

Határidő: Értelemszerűen 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 
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Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el. A 

nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 12 óra 40 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

     Polgármester                                                                   Körjegyző megbízásából  

                   Oravecz István Igazgatási előadó 


