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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 

1/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. február 1-jén megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                      Nagy Jenő képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt képviselő 

 

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 projekmenedzsment és műszaki ellenőr kiválasztása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

      2./ Egyebek 

         Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              3./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

1. A HUSK pályázat projekmenedzsment és műszaki ellenőr kiválasztása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

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

projektmenedzsmenti feladatainak ellátására, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátására az előírt 

határidőre visszaérkeztek az ajánlatok, melyeket Petri Ákos közbeszerzési tanácsadó 2012. január 25-én 

felbontott.  Petri Ákos közbeszerzési tanácsadó a bontásról jegyzőkönyvet készített és megküldte a 

kiválasztáshoz a határozati javaslatokat. Orgoványi László polgármester ismerteti a határozati javaslatban 

foglaltakat, majd elmondja, hogy ennek elfogadása és az eredmény kihirdetése a képviselő-testület 

hatásköre ezért kéri, vitassák meg és döntsenek a javaslatokról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: A bontásnál jelen voltam, minden szabályszerűen zajlott, javaslom a 

határozati javaslatok változatlan elfogadását, hiszen a nyertes a kisebb ajánlattevő lehet.  

 

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  

1/2012.(II.01.) határozata 

„HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt szélessávú internetkapcsolat létesítés Galgaguta és Nenince közötti 

szélessávú internet összeköttetés I. szakasz (Galgaguta-Balassagyarmat országhatár) projektmenedzsment 

feladatainak teljes körű ellátása” kiválasztási eljárás eredményéről. 

 

Tárgy: „HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt szélessávú internetkapcsolat létesítés Galgaguta és Nenince közötti 
szélessávú internet összeköttetés I. szakasz (Galgaguta-Balassagyarmat országhatár) projektmenedzsment 

feladatainak teljes körű ellátása” kiválasztási eljárás eredménye. 

 

Az árajánlatkérésre két ajánlat érkezett be az alábbiak szerint: 

 

1. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.) 

 Bruttó 2 159 000 Ft. 

 

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

 Bruttó 2 500 000 Ft. 

 

A beérkezett ajánlatok az árajánlatkérésnek megfelelő formában, határidőben kerültek benyújtásra. A 

testület megállapítja, hogy mindkét ajánlattevő megfelel az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a beérkezett ajánlatok alapján a projektmenedzser 

kiválasztási eljárás nyertesének (az árajánlatkérésben foglalt bírálati szempont alapján: legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatás) a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit kft-t (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 

36.) hirdeti ki. 

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztási eljárás eredményéről az árajánlatkérésben 

meghatározott időpontban (2012. február 10.) gondoskodjon, továbbá 2012. február végéig a 

projektmenedzsmentre a szerződést megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének  

2/2012.(II.01.) határozata 

„HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt szélessávú internetkapcsolat létesítés Galgaguta és Nenince közötti 

szélessávú internet összeköttetés I. szakasz (Galgaguta-Balassagyarmat országhatár) műszaki ellenőri 

feladatainak teljes körű ellátása” kiválasztási eljárás eredményéről. 

 

 

Tárgy: „HUSK 1001/2.5.1/0034 projekt szélessávú internetkapcsolat létesítés Galgaguta és Nenince közötti 
szélessávú internet összeköttetés I. szakasz (Galgaguta-Balassagyarmat országhatár) műszaki ellenőri feladatainak 

teljes körű ellátása” kiválasztási eljárás eredménye. 

 

Az árajánlatkérésre két ajánlat érkezett be az alábbiak szerint: 

 

3. Sipos Gyula (1173 Budapest, 538. u. 8.) 

 Bruttó 3 500 000 Ft. 
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4. Pethő László (2011 Budakalász, Kőbányai út 26.) 

 Bruttó 3 650 000 Ft. 

 

A beérkezett ajánlatok az árajánlatkérésnek megfelelő formában, határidőben kerültek benyújtásra. A 

testület megállapítja, hogy mindkét ajánlattevő megfelel az árajánlatkérésben foglalt feltételeknek. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a beérkezett ajánlatok alapján a műszaki ellenőri 

feladatok teljes körű ellátásra irányuló kiválasztási eljárás nyertesének (az árajánlatkérésben foglalt bírálati 

szempont alapján: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás) Sipos Gyulát (1173 Budapest, 538. u. 8.) 

hirdeti ki. 

 

Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztási eljárás eredményéről az árajánlatkérésben 

meghatározott időpontban (2012. február 10.) gondoskodjon, továbbá 2012. február végéig a műszaki 

ellenőrzésre a szerződést megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

2. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. Wolf Sándor bérlő szolgálati lakás felújításának megtérítése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy Wolf Sándor, a galgagutai 

szolgálati lakás bérlője felújítási munkálatokat végzett a bérleményben és beadványában kérte, hogy a 

csatolt számlák ellenértékét – csak anyagköltségről szóló – bérleti díjába a képviselő-testület jóváhagyásával 

elszámolhassa. A számlák összértéke 105.546 Ft. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a kérelem elfogadásáról. 

   

A képviselő – testület a kérelmet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2012. (II.01.) határozata 

Wolf Sándor bérlő szolgálati lakás felújításának megtérítéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Wolf Sándor bérlő felújítási 

munkálatainak megtérítéséről szóló kérelmét és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület a felújítás ellenértére tekintettel Wolf Sándor bérlőt 2012. február 1. napjától 2012. 

április 30. napjáig mentesíti a bérleti díj megfizetése alól.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a kérelmezőt és a 

pénzügyi előadót. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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b. A galgagutai 0145/2 hrsz.-ú önkormányzati földút értékesítése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy megérkezett a 0145/2 hrsz.-ú 

földút vagyonkataszteri értékéről szóló kimutatás, Homolya Jánosné pénzügyi előadó kiszámolta az 

értékesítéshez kapcsolódó összes járulékos költséget, így kialakult a teljes vételár számszerű összege.  

A számlák és a vagyonkataszteri érték összesen: 150.000 Ft. 

Orgoványi László polgármester elmondja, hogy az út eladásáról már korábban döntés született, a kérelmező 

az összes kapcsolódó feltételt teljesítette, már csak a pontos összeg megállapítására volt szükség, ezért 

javasolja annak elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a kérelem elfogadásáról. 

   

 A képviselő – testület a kérelmet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2012. (II.01.) határozata 

A galgagutai 0145/2 hrsz.-ú önkormányzati földút értékesítéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a galgagutai 0145/2 hrsz.-ú 

önkormányzati földút értékesítését. 

 

Az önkormányzat figyelembe véve az 58/2010.(VI.08.) képviselő testületi határozatot a galgaguta 0145/2 

hrsz-ú külterületi ingatlan vételárát 150.000 Ft-ban, azaz egyszáz-ötvenezer forintban állapítja meg, mely 

tartalmazza az önkormányzati vagyonkataszter szerinti értéket és az átírással járó összes költség összegét. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére és az adásvételi 

szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Határidő: 2012. február 29. 

 

 

 

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

nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 16 óra 40 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                         Körjegyző 

                 Megbízásából: 

                Oravecz István 

            Jegyzőkönyvvezető 


