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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 

25/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. december 30-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                      Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő 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./ A HUSK pályázat további teendőinek tárgyalása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                            2./ A szociális étkeztetés rendeletének módosítása.  

                                 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                            3./ A helyi szociális rendelet kiegészítése, módosítása. 

                                 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

 

1. A HUSK pályázat további teendőinek tárgyalása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

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

kivitelezéséhez hitel felvételére van szükség, mert az önkormányzat a teljes saját erő összegével nem 

rendelkezik. Orgoványi László polgármester ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat, majd elmondja, 

hogy ennek elfogadása és jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre ezért kéri, vitassák meg és döntsenek a 

hitel felvételéről. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a hitel felvételét, hiszen e nélkül nem valósulhat meg a pályázat, 

s természetesen mikor belevágtunk a pályázat megvalósításába előre tudtuk, hogy szükség lesz a hitel 

felvételére.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének  

115/2011.(XII.30.) határozata 

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

kivitelezéséhez szükséges hitelfelvételről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország-Szlovákia Határon 

átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázatának komplett kivitelezéséhez szükséges 

hitelfelvételről szóló előterjesztést és a hitelt az alábbiak szerint kívánja felvenni: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat az Európai Unió Fejlesztési Alap pályázatán HUSK/1001/2.5.1/0034 

projekt kódon pályázati támogatást nyert. 

Ennek keretében két szakaszban optikai gerinckábel épül az országhatáron átnyúló microhullámú 

összeköttetéssel és a 12 települést ellátó szélessávú Internetet biztosító WiFi berendezések telepítésével, 

melyhez az alábbi hiteleket kívánja igénybe venni az OTP Bank Nyrt.-től. 

Hitel összege (1): 39.202,-Euró 

Hitel összege (2): 205.000,- Euró 

Hitel típusa (1): Éven belüli lejáratú hitel 

Hitel típusa (2): Éven belüli lejáratú rulírozó hitel 

 

Hitel végső lejárata (1): 2012.04.15. 

Hitel végső lejárata (2): 2012.12.31. 

Rendelkezésre tartás, igénybevétel ütemezése (1): 2012.01.15 - 2012.04.15. 

Rendelkezésre tartás, igénybevétel ütemezése (2): 2012.01.15 – 2012.12.31. 

 

Hitel törlesztésének ütemezése (1): Egy összegben lejáratkor 

Hitel törlesztésének ütemezése (2): A támogatás megérkezésekor rulírozó jelleggel 

 

A hitel fedezetére felajánlott biztosítékok megnevezése (értéke, összege, azonosító adatai stb.): 

(költségvetési bevétel, bevétel engedményezés, jelzálog, értékpapír stb) 

Hitel fedezete (1):Az önkormányzat saját bevétele  

Hitel fedezete (2):Támogatási összeg  

 

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 hitelkérelem kidolgozására, és a hitelszerződés 

aláírására.  

 

Határidő: 2012. január 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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2. A szociális étkeztetés rendeletének módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a jövő évi ÁFA változás miatt 

módosítani szükséges a helyi szociális étkezésről szóló rendeletet, mert abban a 25% ÁFA összege 

szerepel jelenleg, mely jövőre nem alkalmazható. A rendelettervezet egyéb tekintetben változatlan 

marad. Orgoványi László polgármester kéri, fogadják el a rendelettervezetet. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

   

 A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2011.(XII.31.) önkormányzati rendelete  

az étkezési ellátást biztosító intézményekben 

fizetendő térítési díjakról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

 

3. A helyi szociális rendelet kiegészítése, módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a korábban igényelt szociális célú 

tűzifaigénylést a Belügyminisztérium támogatásra alkalmasnak ítélte és el is utalta a 150 m³ tűzifa 

támogatási összegét. A Belügyminisztérium 59/2011.(XII.23.) BM rendelete, valamint Várszegi György 

körjegyző Úrral történt előzetes egyeztetés alapján elkészült egy rendelet-kiegészítés a galgagutai helyi 

szociális rendelethez, tartalmazza a szociális célú tűzifaigénylés részletes szabályait. Orgoványi László 

polgármester javasolja továbbá, hogy a szociális étkeztetés megállapítása kerüljön polgármesteri hatáskörbe, 

hogy a kérelmező minél előbb jogosult lehessen az ellátásra. Orgoványi László polgármester kéri, tegyék fel 

kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Imró Jánosné képviselő előzetesen felmérte az igénylők, rászorulók 

lehetséges körét, mely alapján javaslom, hogy a helyi rendeletben olyan jogosultsági feltételek kerüljenek, 

melyek a ténylegesen rászorulóknak nyújtanak segítséget. Javaslom, hogy a 60 év feletti egyedül élők és 

alacsony nyugdíjjal rendelkező házaspárok kaphassanak, ha fával fűtenek. 

 

Imró Jánosné képviselő: Javaslom felvenni a jogosultsági feltételek közé a 3 vagy több gyermekes 

családokat, a gyermekét egyedül nevelő szülőt, valamint a tartósan beteg gyermeket nevelő szülőt. 

 

Várszegi György körjegyző: Javaslom, hogy ezeken túlmenően legyen meghatározva 1 főre eső 

jövedelemhatár is, véleményem szerint a szociális tv. lakásfenntartási támogatás jövedelemhatára ide is 

megfelelő lenne, ahol az egy főre eső jövedelemhatár a mindenkori nyugdíjminimum 250%-a, jelenleg 

71.250 Ft. 
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Antalics Zsolt képviselő: A másik javaslattal kapcsolatban támogatom a polgármestert abban, hogy kerüljön 

átruházott hatáskörbe a szociális étkeztetés megállapítása, hiszen, mint minden más átruházott hatáskörnél, 

itt is meg vannak szabva az igénybevétel feltételei, valaki vagy belefér, vagy nem, ehhez a testület kifejezett 

jóváhagyása nem szükséges. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

   

 A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2011./XII.31./ önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló 9/2011/VIII.31./ önkormányzati 

rendelet kiegészítéséről, módosításáról. 

(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: 16 óra 20 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                         Körjegyző 


