
 1 

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 

3/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. február 13-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                       Pleva Norbert képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Homolya Jánosné pénzügyi ügyintéző, Mohácsi László 

igazgató. 

  

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. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a 

meghívóban szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre az Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt 

ülés/ napirendi ponttal. Kéri, döntsenek javaslatáról.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendek 

kiegészítésére tett javaslatot elfogadta.   

Orgoványi László polgármester 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 munkáról.  

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

   2./ Önkormányzat és intézményei 2012 évi költségvetésének 

   I. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                3./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 

                                          2007-2013 pályázat kivitelező kiválasztása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                4./ Döntés a dohányzásról szóló helyi rendelet megalkotásáról. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                            5./ Kommunális szemétdíj 2012 évi módosítása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                 6./ A helyi szociális rendelet módosítása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

  7./ A Körjegyzőségi Hivatal köztisztviselőivel szemben meghatározott  

      teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása.  

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                                 8./ Rendeletalkotás közterületek fellobogózásáról nemzeti ünnepek alkalmával. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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                              9./ Gépjármű-üzemeltetési szabályzat elfogadása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 
  10./ Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzőségében a köztisztviselők szociális, jóléti 

kulturális és egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet 

elfogadása. 

    Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzőség közszolgálati szabályzatának elfogadása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 11./ Egyebek. 

 

                              12./ 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 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.        Önkormányzat és intézményei 2012 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

    /Írásos anyag mellékelve/ 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a 2012. évi 

költségvetés I. fordulós tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták a költségvetés tervezetét, kéri, a 

községi önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét egyenként tárgyalja meg.  

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Orgoványi László polgármester: Az SZJA és a cafetéria szabályváltozásai miatt 2012. évtől az alkalmazottak 

közül csak azok vehetik igénybe a rendeletben megállapított 300 Ft étkezési kedvezményt, akik a konyhán 

dolgoznak, illetve mivel a konyha az óvodával egy épületben van az óvodai dolgozók. Hogy a többi 

alkalmazottat ne érje hátrány, a támogatásból kiesők részére havi 5.000 Ft étkezési támogatás került beépítésre a 

költségvetésbe. Javaslom ezzel összefüggésben a szociális étkezésről szóló rendelet módosítását is. 

 

Imró Jánosné képviselő testületi tag: A polgármester által tett javaslatokkal egyetért. 

 

Homolya Jánosné pénzügyi előadó: A korábban tárgyalt és jóváhagyott élelmezésvezető tanulmányi 

támogatására megállapított összesen 90.000 Ft támogatást módosítani szükséges, mert 4 félév helyett csak 3 

félév az iskola elvégzésének ideje, így a megállapításkor figyelembe vett hátralévő félévekre számolt támogatás 

csak 60.000 Ft, ezért azt módosítani kell. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

10/2012. (II.13.) határozata 

Az önkormányzat és intézményei 2012 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásának jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2012. évi 

költségvetését első fordulóban. 

A költségvetés végleges kidolgozásához az alábbi módosításokat fogadja el. 

 

1. Az önkormányzat költségvetésének tervezetébe 5.000 Ft étkezési utalvány kerüljön betervezésre azon 

dolgozók részére, akik az étkezési kedvezményt nem vehetik igénybe (kivétel polgármester és 

köztisztviselők).  

2. Az önkormányzat költségvetésének tervezetébe 60.000 Ft támogatás kerüljön betervezésre az 

élelmezésvezető tanulmányaival kapcsolatban. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 2012.évi 

költségvetését, ezen határozat alapján dolgozza ki. 

 

Határidő: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A „Manóvár” tagóvoda költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

11/2012.(II.13 .) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Manóvár” tagóvoda 2012. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A „Manóvár” tagóvoda költségvetés tervezetével 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, ill.: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

 A „Kincskereső” Általános Iskola költségvetése: 

 

Mohácsi László Igazgató: Az iskola költségvetése az elmúlt évekhez képest annyiban változott, hogy idén már 

egész évben teljes állásban dolgoznak a pedagógusok. Idén plusz kiadásként jelentkezik a két pedagógus 25 

éves jubileumi jutalmának kifizetése, mely az egyhavi bérük kétszeres összesen majdnem 650.000 Ft, ennek 

kifizetése a törvény szerint kötelező. Tervezésre került továbbá 1 fő 4 órás fejlesztő pedagógus is, mert 1-2 

tanuló esetében erre szükség van. Várhatóan a 2012/2013 tanévben az iskola létszáma emelkedni fog, így 

valószínűleg a létszámhoz kapcsolódó normatívák is. 

 

Homolya Jánosné pénzügyi előadó: Ami még nem lett betervezve, az 1 fő takarító bére, melynek összege 

357.800 Ft, ezt a kiadásokhoz még hozzá kell venni. 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

12/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Kincskereső” Általános Iskola 2012. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

„Kincskereső” Általános Iskola 2012. évi költségvetés tervezetét 1 fő 

takarító bérével kiegészítve elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a 

kistérségi normatívák megállapításáról, települési lebontásáról 

intézkedjék. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

13/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd 2012. évi költségvetését, és 

az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 

 

Körjegyzőség költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

14/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Bercel – Becske – Galgaguta Községek Körjegyzőségének 2012. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Körjegyzőség I. fordulóra beterjesztett 

költségvetési javaslatával 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, ill.: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
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Orvosi Ügyeleti Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

15/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Orvosi Ügyeleti Társulás 2012. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

Fogászati Alapellátási Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

16/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fogászati Alapellátási Társulás 2012. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

17/2012.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Szolgálat I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2012. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
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Az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása: 
 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 

GALGAGUTA községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

 

1/2012./II.15./ önkormányzati rendelete  

az étkezési ellátást biztosító intézményekben 

fizetendő térítési díjakról  

 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat kivitelező 

kiválasztása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

feladatainak ellátására az előírt határidőre visszaérkeztek az ajánlatok, melyeket Petri Ákos közbeszerzési 

tanácsadó 2012. február 13-án a közbeszerzési bizottság jelenlétében felbontott.  Petri Ákos közbeszerzési 

tanácsadó a bontásról jegyzőkönyvet készített és megküldte a kiválasztáshoz a határozati javaslatot. 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 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2012. (II.13.) határozata 

A „HUSK1001/2.5.1/034 Szélessávú Internet kapcsolat létesítése 12 önkormányzat területén projekt 

Galgaguta - Balassagyarmat-országhatár közötti 37,09 km-es nyomvonalon 24 szálas optikai kábel 

kiépítése 2LPE40 csővel és a településeken az előfizetőket ellátó WIFI rendszer telepítése az előfizetői 

oldal nélkül, vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelező 

kiválasztásáról. 

 

Tárgy: „HUSK1001/2.5.1/034 Szélessávú Internet kapcsolat létesítése 12 önkormányzat területén projekt 

Galgaguta - Balassagyarmat-országhatár közötti 37,09 km-es nyomvonalon 24 szálas optikai kábel kiépítése 

2LPE40 csővel és a településeken az előfizetőket ellátó WIFI rendszer telepítése az előfizetői oldal nélkül, 

vállalkozási szerződés keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye. 
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Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kivitelezési szerződés HUSK 1001/2.5.1/0034 

projekt” kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás eredményéről dönt.  

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság csatolt jegyzőkönyve alapján az eljárás 

nyertesének a WATT22 Kft-t (1116 Budapest, Hunyadi János út 162.) kihirdeti.  

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy a szerződés az alábbi hatályba léptető 

rendelkezés kikötésével és szerződésben történő rögzítésével kerüljön megkötésre: „A jelen szerződés kizárólag 

akkor lép hatályba, ha a projektre vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került”. 

 

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

(összegezés megküldése), valamint a kivitelezési szerződés megkötéséről az ajánlattételi felhívásban megjelölt 

időpontban (összegezés megküldése: 2012. február 17., szerződéskötés: 2012. február 29.). 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Döntés a dohányzásról szóló helyi rendelet megalkotásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvényt (továbbiakban: Nvt.) módosító 2011. évi XLI. törvény 2012. január 1-jétől hatályos 

rendelkezései új, helyi jogalkotási feladatokat tartalmaznak. Az Nvt. 2012. január 1-jétől hatályos új, 2/A §-a 

úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat rendeletben az Nvt.  2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl 

közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. Az önkormányzat rendeletében a dohányzási korlátozás 

hatókörét olyan módon kell részletesen szabályozni, hogy az Nvt-ben foglalt, dohányzóhely-kijelölési 

kötelezettségüknek a kötelezettek eleget tehessenek. A nemdohányzó közterület kijelölésére az Nvt. 2. § (7) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A közterületet érintő dohányzási korlátozások betartását az Nvt. 7. §-

ban foglaltakon túl - az önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel - a közterület-felügyelet is 

ellenőrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért megszegőjét az Nvt. 7.§ (5) bekezdése szerinti helyszíni 

bírsággal sújthatja. Az így befolyt bírság az önkormányzat bevétele. Orgoványi László polgármester kéri, 

vitassák meg és döntsenek arról, hogy a törvényi szabályozáson felül kíván-e a képviselő testület más nem 

dohányzó helyet is kijelölni. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Nem javaslom, hogy a törvényi szabályozáson felül más hely kijelölését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2012. (II.13.) határozata 

A dohányzásról szóló helyi rendelet megalkotásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényt 

(továbbiakban: Nvt.) módosító 2011. évi XLI. törvényben kapott önkormányzati rendeletalkotási lehetőségét. 
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti jogszabályban kapott rendeletalkotási jogával 

nem él, további szabályozásokat nem kíván életbe léptetni. 

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert, a körjegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző  

 

5. Kommunális szemétdíj 2012 évi módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az egyes 

törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény   (továbbiakban: módosító 

törvény) 196. § (2) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba léptető 

és átmeneti rendelkezések alcíme a következő 57. §-sal egészül ki: „A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete 

által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.” 

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a módosító törvény kihirdetését, hatálybalépését megelőzően 

megalkotta - jogalkotási hatáskörben megfelelően eljárva – a 2012. évi hulladékkezeléssel összefüggő 

közszolgáltatási díjakról szóló rendeletet és ebben magasabb díjakat határozott meg, mint 2011. évben, a fentiek 

értelmében újabb döntés szükséges, hatályon kívül kell helyezni 2012. január 1-ig visszamenőleg a magasabb 

szintű jogszabállyal ellentétes önkormányzati díjmeghatározást. Orgoványi László polgármester kéri, vitassák 

meg és döntsenek a hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a törvényi szabályozásnak eleget téve a 2011. évi hulladékkezelési 

közszolgáltatási díjra történő módosítást. 

 

Több 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 

2/2012./II.15./ önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló  

11/2011./XII.24./ önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

 

6. A helyi szociális rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az előzetes 

felmérés alapján szükségesnek tartja a tűzifa támogatással kapcsolatos helyi rendelet módosítását, hogy a 

rászorulók minél szélesebb köre részesülhessen támogatásban. Orgoványi László polgármester az alábbi 

módosításokat javasolja elfogadni: 
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1) Azon családok is részesülhessenek támogatásban ahol tartósan beteg személy él. 

2) A rendelet (5) bekezdése az alábbi módosítást tartalmazza: 

„(5) A (3) bekezdésben felsorolt feltételek mellett az is jogosult tűzifa-támogatásra, akinél a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban a háztartás egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 71.250 Ft-ot.” 

 

Orgoványi László polgármester kéri, vitassák meg és döntsenek a rendelet módosításáról. 
 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Javaslom elfogadásra a polgármester által előterjesztett módosításokat. 

 

Több 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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012./II.15./ önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló 15/2011./XII.31./ önkormányzati rendelet 

kiegészítéséről, módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
 

 

7. A Körjegyzőségi Hivatal köztisztviselőivel szemben meghatározott teljesítmény követelmények 

alapját képező célok meghatározása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az írásos 

anyagot megkapták, kéri a képviselő – testület tagjait, valamint a körjegyzőt, hogy tegyék meg kérdéseik, 

javaslataik, mondják el véleményüket. 

 

 Kérdés, hozzászólás: 
 

Várszegi György körjegyző: 

Elmondja, hogy a képviselő-testületek az elmúlt évben hosszasan tárgyalták ezt a napirendet. Ismerteti a 

jogszabályi hátteret. A határozati javaslatban az általános elvek és követelmények kerültek meghatározásra. 

Ezek elfogadása után a polgármesterek a körjegyző részére, a körjegyző pedig a köztisztviselők részére 

egyénileg, a munkaköri leírásokhoz kötötten határozza meg a teljesítménykövetelményt.   

A köztisztviselők illetményének teljesítmény szerinti differenciálását még nem gyakorolta, nem is fogja. Erre 

nincs külön alap. Csak úgy lehetne megoldani, ha az egyik köztisztviselőtől elveszik, a másiknak pedig 

odaadják az összeget.  A köztisztviselők illetménye nem olyan magas, hogy ebből még el lehessen venni.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

20/2012. (II.13.) határozata 

A Körjegyzőségi Hivatal köztisztviselőivel szemben meghatározott teljesítmény követelmények alapját 

képező célok meghatározásának elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) 

bekezdése alapján a melléklet szerint dönt a 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. 

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján az 

érintett polgármesterekkel közösen 

- gondoskodjon a körjegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények 2012. február 15-ig történő 

kidolgozásáról, és a körjegyző részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról; 

- a körjegyző teljesítményértékelését 2012. december 31-ig végezze el, és arról a képviselő-testületet 

tájékoztassa; 

- folyamatosan kísérje figyelemmel a körjegyző köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos 

feladatellátását. 

 

Határidő: 2012. február 15., illetve 2012. december 31. 

Felelős:     Jánvári Andrásné polgármester 

                  Szalatnyainé Zsigmond Éva polgármester 

                  Orgoványi László polgármester 

Melléklet: 1 db 

 

8. Rendeletalkotás közterületek fellobogózásáról nemzeti ünnepek alkalmával. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

Törvény 7.§ (6) bekezdése – mely 2012. január 1-jén hatályba lépett – úgy rendelkezik, hogy a közterületeket a 

nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni. Orgoványi László 

polgármester kéri, vitassák meg és döntsenek Galgaguta település közterületeinek fellobogózásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Nem javaslom, hogy a törvényi szabályozáson felül más hely kijelölését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2012. (II.13.) határozata 

A közterületek fellobogózása nemzeti ünnepek alkalmával tárgyú helyi rendelet megalkotásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben kapott önkormányzati 

rendeletalkotási lehetőségét. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti jogszabályban kapott rendeletalkotási jogával 

nem él, további szabályozásokat nem kíván életbe léptetni. 

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert, a körjegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős:    Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző  

 

9. Gépjármű-üzemeltetési szabályzat elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a 

korábban végzett belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a meglévő gépjármű-

üzemeltetési szabályzatot módosítani kell. Orgoványi László polgármester elmondja, hogy az írásos anyagot 

megkapták, kéri a képviselő – testület tagjait, hogy tegyék meg kérdéseik, javaslataik. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy a falubusz üzemanyag-fogyasztása ismételten kerüljön 

bemérésre, mert a hatóság megállapítása nem egyezik a ténylegesen tapasztalt fogyasztással. Ennek ismételt 

megállapítását követően kerüljön elfogadásra és alkalmazásra a gépjármű-üzemeltetési szabályzat. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2012. (II.13.) határozata 

A gépjármű-üzemeltetési szabályzat elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta I. fordulóban a gépjármű-üzemeltetési 

szabályzat módosításának előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ismételt bemérést követően II. fordulóban fogadja el a 

gépjármű-üzemeltetési szabályzatot és határozza meg alkalmazásának kezdő időpontját. 

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Orgoványi László polgármester  

 

10. Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzőségében a köztisztviselők szociális, jóléti kulturális 

és egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet elfogadása. 

Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzőség közszolgálati szabályzatának elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy 

az írásos anyagot megkapták, kéri a képviselő – testület tagjait, hogy tegyék meg kérdéseik, javaslataik. 

 

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: 
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Galgaguta Közégi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 

juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól. 

(A rendelet teljes szövege a jkv. melléklete.) 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2012. (II.13.) határozata 

Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzőség közszolgálati szabályzatának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta Községek 

Körjegyzőségi Hivatala Közszolgálati szabályzatát, és azt elfogadja.  

(Az elfogadott szabályzat a jkv. melléklete.). 

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Orgoványi László polgármester  

 

11. Egyebek 

 

a. „Manóvár” tagóvoda zárva tartásának engedélyezése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

óvoda éves, szükséges nyári nagytakarításával kapcsolatos kérelmet az intézményvezető előkészítette.  

Amennyiben a képviselő testület az időpontot jóváhagyja, úgy a szülők, szociális étkezők ez alapján lesznek 

kiértesítve. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a javaslat 

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 

24/2012. (II.13.) határozata 

Az óvoda szokásos éves nagytakarításának megállapításáról 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a galgagutai óvoda éves, szükséges nyár 

nagytakarításával kapcsolatos előterjesztést. 

A takarítás időpontja és ezzel együtt az óvoda zárva tartása: 

2012. július 02-től – augusztus 5-ig. 

Nyitás 2011. augusztus 6-án. 

A szociális étkeztetés tekintetében a zárva tartás 2011. július 02-tól – július 15-ig tart. 

 

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

meg. 
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Határidő: A zárva tartást megelőző 30 nap. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Döntés ÉMOP-3.1.3. pályázat benyújtásáról. 

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 határidőre elkészül, annak benyújtásához szükséges az önkormányzat pozitív 

döntése az önrész biztosításáról. Ezt követően felolvassa a határozati javaslatot, majd felkéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy vitassák meg, véleményezzék a javaslatban foglaltakat és döntsenek a benyújtásról, valamint az 

önrész biztosításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének  

25/2012.(II.13.) határozata 

Az ÉMOP-3.1.3. pályázat benyújtásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-3.1.3-11 pályázat 

benyújtására tett javaslatot és a pályázat benyújtása mellett döntött, melyhez a szükséges önerőt az alábbiak 

szerint vállalja: 

 

Projekt címe: Kisléptékű útfejlesztés és közösségi ház felújítás Galgaguta Községben 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Galgaguta, Balassagyarmati Kistérség, Nógrád megye, 

Észak-Magyarország Régió, 2686, 62/2. hrsz., 289 hrsz.,223 hrsz., 74 hrsz. 

A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-3.1.3-11 

A projekt összes költsége: 95 905 574 Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 95 905 574 Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege és forrása: 

 4 795 279 Ft 

Az igényelt támogatás összege:  91 110 295 Ft 

 

A ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét  Galgaguta Község 

Önkormányzata a költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő: Pályázati kiírás szerint 

Felelős: Orgoványi László polgármester   

 

c. Döntés a köztisztviselők cafetéria szabályzatának elfogadásáról  

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Napirend keretén belül Várszegi György körjegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy 2012. évre 

vonatkozóan a képviselő testületnek döntenie kell a köztisztviselők cafetéria szabályzatának elfogadásáról, 

csakúgy, mint tavaly. A szabályzat úgy került összeállításra, hogy figyelembe vették a jogszabályi előírást, 



 14 

miszerint a köztisztviselők cafetéria kerete nem lehet kevesebb az alapilletmény ötszörösénél. A cafetéria keret 

az adókkal növelt összeget jelenti. A szabályzat tartalmazza a cafetéria rendszerben választható juttatások 

fajtáját és mértékét, valamint a felhasználás módját. A költségvetésben a kötelező, minimum értéket tervezték, 

ezt javasolja elfogadni. 

 

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 

26/2012. (II.13.) határozata 

A köztisztviselők cafetéria szabályzatának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyta Bercel – Becske – Galgaguta Községek Körjegyzőségének Cafetéria Szabályzatát.  

 

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző               

 

d. Döntés további szociális tűzifa vásárlásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

től nyert támogatásból vásárolt tűzifa kiosztása lehetővé vált. A megnövekedett igények szükségessé tennék 

további tűzifa kiosztását a támogatáson felül. Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeit figyelembe véve a 

korábbi, képviselő-testületi tagokkal történt egyeztetéseknek megfelelően Orgoványi László polgármester 

javasolja, a helyi erdészettől 10m³ tűzifa vásárlását az önkormányzat költségén. Orgoványi László polgármester 

kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot, korábban ezt már megbeszéltük, több fára van szükség, mint 

gondoltuk. 

 

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 

27/2012. (II.13.) határozata 

Szociális tűzifa vásárlásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa önköltségen történő 

beszerzésére tett javaslatot és az alábbi döntést hozta: 
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Galgaguta Községi Önkormányzat 10m³ tűzifát vásárol saját költségén, melyet rászorultsági alapon oszt szét a 

település lakói között. 

 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Orgoványi László polgármester  

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 18 óra 55 perc. 

 

Kmft 

 

       Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

          Polgármester                                                                                      Körjegyző 


