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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 

23/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. december 22-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Pleva Norbert, Imró Jánosné, 

                      Nagy Jenő, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

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 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./ Kommunális szemétdíj 2012 évi megállapítása.  

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              3./ Bérleti díj rendelet megállapítása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző 

 

                              4./ Helyi adóról szóló rendelet módosítása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző 

 

                              5./ A HUSK pályázat további teendőinek tárgyalása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

    6./ Egyebek. 
                                   Előterjesztő: Orgoványi László  

          

                            7./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. 

                                 /zárt ülés/ 

                                 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
                             

1. Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett munkáról. 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében beszámol az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkájáról a képviselő testület részére. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

2. Kommunális szemétdíj 2012 évi megállapítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 



 2 

Orgoványi László polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti a 2012 évre szóló szemétszállítási díjra 

vonatkozó rendeletmódosítást. Kéri, döntsenek a módosítás elfogadásáról. 

   

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

   

 A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő – testületének 

11/2011./XII.24./ önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló  

9/2010./XII.21./ önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

             

3. Bérleti díj rendelet megállapítása. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a korábban szóban tárgyalt 

bérleti díjak módosítását rendeletbe kell foglalni, melynek tervezete elkészült. Felkéri Várszegi György 

körjegyzőt, hogy ismertesse a rendelet tartalmát, majd kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2011.(XII.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 

költségvetésének előirányzatait megalapozó díjtételek megállapításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. Helyi adóról szóló rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy szóban megtárgyalásra került a 

helyi adók módosításának tervezése, melyet rendeletbe kell foglalni, s mely tervezet elkészült. Felkéri 

Várszegi György körjegyzőt, hogy ismertesse a rendelet tartalmát, majd kéri, tegyék meg kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2011.(XII.24.) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról szóló 14/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
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5. A HUSK pályázat további teendőinek tárgyalása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a határon átnyúló pályázat abba a 

szakaszába érkezett, hogy ki kell kiválasztani a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr és a kivitelező 

személyét. Ezen eljárás során a projektmenedzsment és a műszaki ellenőr esetében kiválasztásra került 3 

cég, akiktől ajánlatot kell kérni. Ennek elfogadása és jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre ezért kéri, 

vitassák meg és döntsenek annak elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2011. (XII.22.) határozata 

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

pályázatának projektmenedzsmentje” tárgyú beszerzés lebonyolításáról. 

 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázat megvalósításához a projektmenedzsment feladatainak 

teljes körű ellátására projektmenedzsment szervezet/személy kiválasztására irányuló beszerzés 

lefolytatásáról dönt. 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke bruttó 2 250 000 Ft, azaz: kettőmillió-kettőszázötvenezer 

00
/100 Forint, a beszerzés nem tartozik a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. (továbbiakban Kbt.) 

törvény hatálya alá, de betartva az EK Szerződés általános elveit, és azt, hogy ajánlatkérőnek az áruk 

és/vagy szolgáltatások beszerzésekor biztosítania kell az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot. Az IH 

előírásainak megfelelően kis értékű beszerzés esetén a kedvezményezetteknek 3 árajánlat alapján 

bizonyítaniuk kell az áruk és szolgáltatások beszerzésének indokoltságát, hatékony és gazdaságos módját, 

ha a szerződés becsült értéke legalább 1 000 €. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen előterjesztéshez csatolt árajánlatkérést az alábbi 3 

vállalkozásnak/személynek küldje ki: 

1) KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (3100 Salgótarján, Alkotmány u. 18.; Brunda 

Gusztáv; Tel.: +36-32-422-901; Fax: +36-32-422-903; Email: brundag@krf.hu ) 

mailto:brundag@krf.hu
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2) HD Expert Kft. (3100 Salgótarján, Corvin út 4; Horváth Edina; Tel.: +36-32-520-307; Fax: +36-32-520-

307; Email: project@hdexpert.hu ) 

3)  Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.; Sándor Ildikó; Tel.: 

+36-32-421-400; Fax: +36-32-421-400; Email:  sandor.ildiko@nmtkht.hu ) 

 

Határidő: 2011. december 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

109/2011. (XII.22.) határozata 

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

pályázatának műszaki ellenőrzése” tárgyú beszerzés lebonyolításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázat kivitelezési feladatainak teljes körű ellátásának 

ellenőrzéséhez műszaki ellenőr(szervezet) kiválasztására irányuló beszerzés lefolytatásáról dönt. 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke bruttó 3 650 000 Ft, azaz: Hárommillió-hatszázötvenezer 

00
/100 Forint, a beszerzés nem tartozik a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. (továbbiakban Kbt.) 

törvény hatálya alá, de betartva az EK Szerződés általános elveit, és azt, hogy ajánlatkérőnek az áruk 

és/vagy szolgáltatások beszerzésekor biztosítania kell az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot. Az IH 

előírásainak megfelelően kis értékű beszerzés esetén a kedvezményezetteknek 3 árajánlat alapján 

bizonyítaniuk kell az áruk és szolgáltatások beszerzésének indokoltságát, hatékony és gazdaságos módját, 

ha a szerződés becsült értéke legalább 1 000 €. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jelen előterjesztéshez csatolt árajánlatkérést az alábbi 3 

vállalkozásnak/személynek küldje ki: 

1) Polovics Mihály (5100 Jászberény, Kárpát u. 22.; Tel.: 20/9806-935; Email: 

polovics.mihaly@ptelecom.hu ) 

2) Pethő László (2011 Budakalász, Kőbányai út 26.; Tel.: 20/955-1233; Email: fiber9-125@freemail.hu ) 

3)  Sipos Gyula (1173 Budapest, 538. u. 8.; Tel.: +36-75-421-421; Email: sipos.gyula@t-online.hu ) 

 

Határidő: 2011. december 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

mailto:project@hdexpert.hu
mailto:%20sandorildiko@nmtkht.hu
mailto:polovics.mihaly@ptelecom.hu
mailto:fiber9-125@freemail.hu
mailto:sipos.gyula@t-online.hu
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

110/2011. (XII.22.) határozata 

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

pályázatának építési beruházás kivitelezése” tárgyú beszerzés lebonyolításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázat építési feladatainak teljes körű lebonyolítására 

kivitelező kiválasztására irányuló beszerzés lefolytatásáról dönt. 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nettó 145 000 000 Ft, azaz: Száznegyvenötmillió 
00

/100 

Forint + ÁFA, 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) Watt 22 Kft. (1116 Budapest, Hunyadi János út 162; Willinger László; Tel.: +36-1-382-0620; Fax: +36-

1-382-0625; Email: watt22@watt22.hu ) 

2) Micro-Top Kft. (1116 Budapest, Vegyész utca 17-25; Holczer György; Tel.: +36-1-463-0430; Fax: +36-

1-463-0431; Email: microtop@microtop.hu ) 

3)  AR Kft. (7030 Paks, Fehérvári út. 28.; Samu Zoltán; Tel.: +36-75-421-421; Fax: +36-75-421-721; Email: 

arkft@t-online.hu ) 

 

Határidő: 2011. december 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

6. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. Esélyegyenlőségi program elkészítése. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy ajánlat érkezett az Új Tér 

Alapítvány részéről, hogy az önkormányzat számára elkészíti az esélyegyenlőségi programot. 

Erre a programra azért van szükség, mert 2012. évtől csak a programmal rendelkező önkormányzatok 

pályázhatnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

mailto:watt22@watt22.hu
mailto:microtop@microtop.hu
mailto:arkft@t-online.hu
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

111/2011. (XII.22.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzata esélyegyenlőségi programjának elkészítéséről. 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat esélyegyenlőségi 

programjának elkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

A képviselő-testület bruttó 100.000 Ft ellenében felkéri az Új Tér Alapítványt (3070 Bátonyterenye, Aradi 

út 9-A.), hogy az önkormányzat esélyegyenlőségi programját készítse el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2011.12.31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

b. Döntés KEOP pályázat módosításáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

tárgyalt és elfogadott KEOP támogatás keretében benyújtandó pályázat módosítására van szükség, mert az 

előzetes felmérés alapján a lakosságszám idő közben megváltozott, ezért módosítani kell a korábbi 

döntésünket (47/2011. (IV.28.) határozat) is, mivel a pályázat lakosságarányos támogatású. Ezt követően 

javasolja a módosítás elfogadását, majd ezzel kapcsolatban kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

112/2011. (XII.22.) határozata 

A KEOP pályázat módosításáról. 

 

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. benyújtott pályázat 

költségvetésének módosításáról 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 költségvetését az alábbiak szerint módosítja. 

A pályázni kívánt támogatás összege (95%): 5.605.000 Ft. A pályázatban szükséges önerő (5%) összegét, 

295.000 Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosítás benyújtására. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

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

nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 10 óra 04 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                         Körjegyző 


