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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 

6/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. március 8-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné, 

                       Pleva Norbert, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő 

 

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

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 

határozatképes, mert a 4 fő képviselőből 4 fő megjelent, így az ülést megnyitja. Orgoványi László 

polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a helyi 

szociális rendelet módosítása napirendi ponttal. Kéri, döntsenek javaslatáról.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a 

napirendek kiegészítésére tett javaslatot 

elfogadta.   

Orgoványi László polgármester 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 munkáról.  

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

   2./ Galgaguta Község Önkormányzat költségvetésének IV. 

negyedéves rendeletmódosítása /Írásos anyag mellékelve/. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                3./ Önkormányzat és intézményei 2012 évi költségvetésének 

   II. fordulós tárgyalása. /Írásos anyag mellékelve/. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

4./ Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelennek 

minősülő vagyonból nemzetgazdasági szempontból  kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonná történő átminősítéséről. 

(Vagyonrendelet módosítása.) 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

5./ A helyi szociális rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 6./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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 7./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /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 a beszámolót tudomásul vette. 

 

2. Önkormányzat és Intézményei 2011 évi költségvetésének IV.negyedévi 

költségvetés rendeletének módosítása. /Írásos előterjesztés a jkv. mellékelve/ 

            Előterjesztő: Orgoványi László polgármester   

      

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – 

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. Felkéri Homolya Jánosné pénzügyi ügyintézőt, 

hogy a szóbeli tájékoztatását tartsa meg. Homolya Jánosné pénzügyi ügyintéző ismerteti a 

főbb módosításokat. 

 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a 2011. évi költségvetési rendelet 

módosításáról. 

A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2012. (III.09.) önkormányzati rendelete  

a többször módosított 2011. évi költségvetésről szóló 

4/2011.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Önkormányzat és intézményei 2012 évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása.   

/Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében ismerteti a 2012. évi költségvetés 

szöveges indoklását és az első fordulóban tárgyaltak módosítását, majd felkéri Homolya 

Jánosné pénzügyi előadót, hogy számszakilag ismertesse a testülettel a módosított 

költségvetést és a felmerülő kérdéseket válaszolja meg a képviselő testület tagjainak. 

Homolya Jánosné pénzügyi ügyintéző ismerteti a főbb módosításokat, elmondja, hogy 

Babinka Mihályné támogatása is beépítésre került a költségvetésbe a módosítás szerint. 

Orgoványi László polgármester elmondja, hogy az új államháztartási törvény rendelkezése 

alapján az önkormányzatnak határozatban kell megállapítani a saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a költségvetési évet követő három évre 

vonatkozóan. Erről készült határozati javaslat, melyet a képviselők megkaptak. Kéri, 

döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról 
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Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a két határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2012. (III.08.) határozata 

Babinka Mihályné tanulmányainak támogatásáról. 
 

1. A Képviselő-testület a korábban megállapított 30.000 Ft/félév támogatást mindhárom 

félévre jóváhagyja Babinka Mihályné óvodai dolgozó tanulmányi támogatásra, mely 

támogatást vissza kell fizetnie a támogatottnak, ha az adott félév vizsgája nem sikerül. A 

támogatás összegét minden félév első hónapjának végéig kell folyósítani a támogatott 

részére. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2012. (III.08.) határozata 

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek 2013-2015. évekre várható összegéről. 

 

A Képviselő-testület a melléklet szerint állapítja meg az önkormányzat saját bevételeinek, 

valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§ (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

2013-2015. évekre várható összegét. (a kimutatás a jkv. melléklete) 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester javasolja a 2012. évi költségvetés elfogadását. 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             
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4. Döntés az önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelennek minősülő 

vagyonból nemzetgazdasági szempontból  kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná 

történő átminősítéséről. (Vagyonrendelet módosítása) 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

Várszegi György körjegyző elmondja, hogy 2012. január 1. napjától hatályos törvényi 

szabályozás lehetővé teszi, hogy az önkormányzat – képviselő-testületi döntés alapján – 

jelenlegi törzsvagyonának forgalomképtelen vagyonrészéből vagyontárgyat átminősítsen 

kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná. Ez korlátozást jelent. Mai ismeretei alapján azt 

javasolja, hogy nem kellene egy vagyontárgyat sem átminősíteni kiemelt jelentőségű nemzeti 

vagyonná.  

Kérdés, hozzászólás: 

Orgoványi László polgármester: Egyetért Várszegi György körjegyző javaslatával. Kéri a 

képviselőket, mondják el véleményüket, javaslataikat.  

Több Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, döntsenek Várszegi György körjegyző 

javaslatáról, mely szerint a képviselő-testület nem minősít át vagyontárgyat kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonná.   

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 

4/2003.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(A rendelet teljes szövege a jkv. melléklete.) 

 

5. A helyi szociális rendelet módosítása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében javasolja a képviselő-testület tagjainak, 

hogy az elfogadott költségvetés ismeretében a hatályos szociális rendeletből kerüljön ki a 

méltányossági ápolási díj megállapítása, a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása, 

valamint javasolja, hogy a közgyógyellátás megállapításánál a törvényi mértéket és 

értékhatárokat alkalmazzák, hogy a kiadásokat ezzel is csökkenteni tudják. Várszegi György 

körjegyző ismerteti azon pontokat, amelyek a hatályos szociális törvény szerint adható 

kategóriába esnek és nem kötelezőek. 

 

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 4 igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta: 
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Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012./III.09./ önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló 3/2012./II.15./ 

önkormányzati rendelet kiegészítéséről, módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

6. Egyebek 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

1. Óvoda és iskola alapító okiratának módosítása. 

 

Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az alapító okiratok 

módosítására azért van szükség, mert a jogszabályi változások miatt néhány fogalmat 

átneveztek és ezeket módosítani szükséges az alapító okiratban.  

Orgoványi László polgármester javasolja a módosítások elfogadását, egyben kéri, tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az alapító okirat módosításáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2012. (III.08) határozata 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községi Önkormányzatok Óvodája 

és Bölcsődéje Többcélú Intézménye alapító okiratának módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a Bercel – Becske 

– Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községi Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje 

Többcélú Intézménye alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és elfogadja a 

benne foglalt módosításokat.(a módosított alapító okirat a jkv. melléklete) 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a módosított alapító okirat aláírására.  

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2012. (III.08) határozata 

Bercel – Becske – Galgaguta - Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája 

alapító okiratának módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a Bercel – Becske 

– Galgaguta - Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája alapító okiratának 

módosításáról szóló előterjesztést és elfogadja a benne foglalt módosításokat.  

(a módosított alapító okirat a jkv. melléklete) 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, a módosított alapító okirat aláírására.  
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Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy az idő 

előrehaladta és a fáradságra való tekintettel az egyedi állampolgári kérelmek elbírálását a 

következő képviselő testületi ülésen tárgyalják meg. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslatáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2012. (III.08) határozata 

 

Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete az idő előrehaladta és a 

fáradságra való tekintettel az egyedi állampolgári kérelmek elbírálását a következő képviselő 

testületi ülésen tárgyalja meg. 

 

Orgoványi László polgármester megköszönte a Képviselő-testületi tagok megjelenését és az 

ülést berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 20 óra 40 perc. 
 

Kmft. 

 

       Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

          Polgármester                                                                                      Körjegyző 

 


