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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
8/2012. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. április 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Nagy Jenő, Pleva Norbert, Dr. Antalics Zsolt képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Imró Jánosné képviselő, Orgoványi László polgármester később érkezik.
Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Homolya Jánosné pénzügyi ügyintéző.
Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület
ülése határozatképes, mert a 5 fő képviselőből 3 fő megjelent, így az ülést megnyitja. Dr. Antalics
Zsolt alpolgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek sorrendjében történjen
módosítás, a 4. napirendi pont kerüljön a 2. napirendi pont elé. Kéri, döntsenek javaslatáról.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a
napirendek kiegészítésére tett javaslatot
elfogadta.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester javaslatára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirend
tárgyalását fogadta el:

N A P I R E N D:

1./ Döntés Kovács Olivér rádi lakos területrendezési ügyeiben.
Előterjesztő: Dr. Antalics Zsolt alpolgármester
2./ Döntés Seres Sándor kérelméről.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
3./ Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta
végzett munkáról.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
4./ Galgaguta Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának
elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
5./ Az esélyegyenlőségi terv elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
6./ A 2011. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés
elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
7./ Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
8./ A hulladékszállítási szolgáltatás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
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9./ ÖNHIKI pályázat megtárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
10./ Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
11./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
1. Döntés Kovács Olivér rádi lakos területrendezési ügyeiben.
Előterjesztő: Dr. Antalics Zsolt alpolgármester
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester köszönti az ülésen Kovács Olivér földtulajdonost, majd
felkéri Várszegi György Körjegyzőt, ismertesse az ügy előzményeit.
Várszegi György körjegyző ismerteti a megjelentekkel az előzményeket, az elmúlt időszakban
történt egyeztetések eredményeit.
Kovács Olivér földtulajdonos: Kiegészíteném a kérésemet azzal, hogy a földemen lévő építési
törmeléket, melyet a falu lakossága hordott oda, az önkormányzat segítsen eltakarítani. Ha jól
emlékszem 2004-ben már volt erről szó, de azután nem lett belőle semmi. Ezt még felvenném
a listára, mert egy régi ígéret volt az önkormányzat részéről.
Az utolsó probléma, amit felvetek a vízelvezető árokból kitermelt föld, mely az én földemre
lett téve, hiába mondtam, hogy a másik oldalra rakják, mert útban lesz. Így most kb. 1 hektár
területet nem tudok művelni. Én hozzájárulok, hogy az önkormányzat munkagépe bejöjjön a
területre és eligazítsa azt.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester: úgy gondolom a földelterítés megoldható, viszont írásos
engedélyt kérek, hogy a gép bemehet.
Kovács Olivér földtulajdonos: Hozzájárulok, engedélyezem és ezt írásban is hajlandó vagyok
megerősíteni.
Kovács Olivér földtulajdonos: az árokkal kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy
azt az önkormányzat ásatta ki, nem zavar, de ki kellene táblázni, nehogy baleset estén
felelősségrevonás legyen, hisz az én földemen van.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester: Mivel Kovács Olivér földje magánterület, senkinek nincs
joga ott motorozni, vagy mást csinálni az engedélye nélkül.
Kovács Olivér földtulajdonos: Sajnos a jog és az igazság nem jár egy cipőben, rendben, én
csak szólok ez ügyben, mielőtt baj lenne.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester: Nos itt most három dologról kell beszélnünk. Az egyik a
földelterítés, ami jogos, meg kell csináltatni, hogy művelhető legyen, a ravatalozóhoz vezető
út cseréje a második és a tározó területének tulajdonrendezése a harmadik. A térképen zöld
színnel lettek jelölve azon útszakaszok, melyek jobb és bal oldalán lévő földterületek
kizárólag Kovács Olivér tulajdonában vannak.
Kovács Olivér földtulajdonos: Hiányolom a zöld színt arról az útszakaszról, ami a tanyától
megy kifelé, mert ott is mindkét oldalon lévő terület az enyém. Az utakat nem azért kérem és
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akarom lezárni, mert versenyeket akarok szervezni, hanem vagyonbiztonsági szempontok
miatt, mert a fa- és vaslopások annyira elszaporodtak a földjeimen.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester: Hasonló cipőben járok, mint Kovács Olivér, nekem is
vannak külterületi földjeim, ott is történtek tulajdon elleni vétségek, lopások, de akkor sem
zárhatom le a külterületi földutakat, hiába, hogy arrafelé csak két ember tulajdonában van az
egész terület. Sajnos az egyetlen megoldás, ha a tulajdonos körbekeríti a területét, de az sem
garancia, sem én, sem az önkormányzat nem zárathat le utat.
Kovács Olivér földtulajdonos: Ha olyan útról lenne szó, melynek csak egy szakasza az, ahol
mindkét oldala az enyém, akkor azt a szakaszt zárnám le és mindenkinek adnék kulcsot,
akinek az után még van földje, hogy ne keljen kerülnie, s ezt írásban is tudom vállalni.
Várszegi György körjegyző: Ez már olyan mély útügyi ismeretet igényel, hogy szakember
nélkül most erről a testület helyesen nem tud dönteni, tehát ha magánút lesz, akkor azon belül
közforgalomtól elzárt, vagy nem, célforgalom mehet-e rajta, vagy nem.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester: Abban megegyezhetünk, hogy bejelölt és a kimaradt, de
most megjelölt külterületi földutak, melyek kizárólag Kovács Olivér területein mennek
keresztül, és máshová nem vezetnek, azokat az önkormányzat cserélje el, a többi út esetében
meg kell kérdezni, hogy van-e jogi akadálya.
Várszegi György körjegyző: Azt javaslom, ha a képviselő-testület kialakítja végső
álláspontját, akkor annak közlésétől számított 15 napon belül Kovács Olivér válaszoljon,
hogy elfogadja-e, vagy sem és azt követően, ha nem, akkor induljon meg a bírósági peres
eljárás, mint utolsó jogi lehetőség.
Kovács Olivér földtulajdonos: Rendben, én szeretnék megegyezni az önkormányzattal.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester: Megköszönöm Kovács Olivérnek, hogy megjelent az
ülésen, az elhangzottakról tájékoztatom Orgoványi László polgármestert, s a képviselőtestület közös álláspontját kialakítva határozatba fogja foglalni cserejavaslatát, melyről
értesítjük.
Kovács Olivér földtulajdonos: Köszönöm, további jó munkát kívánok.
Kovács Olivér távozott az ülésről.
Orgoványi László polgármester megérkezett.
Orgoványi László polgármester a képviselő testületi ülés vezetését átveszi az
alpolgármestertől.
Dr. Antalics Zsolt alpolgármester tájékoztatja Orgoványi László polgármestert a Kovács
Olivér ügyében tárgyaltakról.
Orgoványi László polgármester: Megjegyezni kívánom, hogy az önkormányzat által az
árokból kitermelt, elmondása szerint 1 hektár föld megművelése okoz Kovács Olivér számára
gondot, holott a többi földjét sem műveli évek óta. Ettől függetlenül a kompromisszum és az
előrehaladás érdekében javaslom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat vállalja fel a
kitermelt föld elsimítását.
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Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy ajánljuk fel csereterületként azon külterületi
önkormányzati tulajdonban lévő útszakaszokat, melyek kizárólag Kovács Olivér
földtulajdonos területeihez vezetnek, annak fejében, hogy hozzájárulását adja a 023 hrsz.-ú
osztatlan közös tulajdonú terület tulajdonközösségének megszüntetéséhez, melyet a szerződés
aláírásával erősít meg, továbbá a ravatalozóhoz vezető 067/5 hrsz.-ú területen lévő útszakaszt
csereterületként az önkormányzat tulajdonába adja, melyet szintén a szerződés aláírásával
erősít meg, valamint külön megállapodásban legyen rögzítve, hogy a 0122/16 hrsz-ú
földterületén lévő ároknál a gépi erővel végzett karbantartási munkák idejére bejárást,
használatot engedélyez.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012. (IV.26.) határozata
Kovács Olivér rádi lakos területrendezési ügyeiben.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta Kovács Olivér rádi
lakos területrendezési ügyét és az alábbi döntést hozta:
Annak fejében, hogy Kovács Olivér (Rád, Szent István út 16.) írásban hozzájárul a 023 és
03/2 hrsz-ú külterületi osztatlan közös földtulajdon önkormányzat által kezdeményezett
megszüntetéséhez, valamint a 067/5 hrsz-ú fölterületén lévő 067/2 hrsz-ú ravatalozóig vezető
aszfaltozott műút önkormányzati tulajdonba adásáért cserébe Galgaguta Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi
külterületi földutakat:
A sportpálya és a 072/1 találkozásától a 072/2 és 072/3 találkozásáig vezető önkormányzati
külterületi földutat, valamint a 086/10, 076/7, 077/3 hrsz.-ú földterületek találkozásától
(Dióstető) a 086/9 (Márta major) éas a 087 hrsz.-ú külterületi földút találkozásáig vezető
önkormányzati külterületi földutat.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntés kézhezvételétől számított
8 naptári napon belül kéri Kovács Olivért az ajánlat megválaszolására. A határidő
eredménytelen leteltét követően a képviselő-testület bírósági úton fogja érvényesíteni a fent
megjelölt igényeit.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről értesítse Kovács Olivért,
a határidő leteltét követően, pedig a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012.05.31.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Kiss István Károly (Seres Sándor telekszomszédja) megérkezett.
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2. Döntés Seres Sándor kérelméről.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester felkéri Várszegi György körjegyző, ismertesse az ügy
előzményeit.
Várszegi György körjegyző elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy Kiss István Károly
bejelentést tett szomszédja, Seres Sándor ellen, mert – bár ügyvéd előtt kötött megállapodásuk
van arról, hogy Kiss István Károly bejárást engedélyez Seres Sándornak ingatlana
megközelítéséhez – elmondása szerint megállapodásuk ellenére Seres Sándor több
alkalommal nyitva hagyta a bejárásra szolgáló kaput, mely cselekményével veszélyeztette
Kiss István Károly vagyonát. Várszegi György körjegyző elmondja, hogy a bejelentést
követően helyszíni bejárásra került sor, melynek során meghallgatta Seres Sándor galgagutai
lakost, aki a bejárásról készült jegyzőkönyvben kérte az önkormányzat segítségét abban, hogy
más módon és útvonalon meg tudja közelíteni ingatlanát. A bejárás során megtekintésre került
az alternatív útvonal is, de az idős Seres Sándor annak kialakítására önerejéből valóban
képtelen.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy Kiss István Károllyal közösen segítsünk
Seres Sándornak abban, hogy az alsó út felől meg tudja közelíteni ingatlanát. Átereszt
megpróbálunk beszerezni, hogy az árokba be lehessen tenni, majd a tetejére teszünk
zúzalékot.
Kiss István Károly: Köszönöm a segítséget, milyen határidővel tudjuk megoldani ezt?
Orgoványi László polgármester: Véleményem szerint ez kivitelezhető június végéig.
Kiss István Károly: Abban lehetne még segíteni neki, hogy az ingatlanán egy utat csinálni,
hogy a fát szállító autó be tudja vinni neki a fát.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Ismerek a közelben traktoros, majd megkérjük, hogy tolólappal
csináljon neki egy feljáratot.
Kiss István Károly: Köszönöm.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012. (IV.26.) határozata
Seres Sándor kérelméről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta Seres Sándor
kérelmét és az alábbi döntést hozta:
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A képviselő – testület Kiss István Károly közreműködésével, közösen bejárást tesz lehetővé
Seres Sándor ingatlanára a 194 hrsz.-ú belterületi út felől, mely nem érinti a felek közötti
szolgalmi jogra vonatkozó megállapodást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2012.06.30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Kiss István Károly távozott az ülésről.
3. 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 4 igen szavazattal tudomásul vette.
4. Galgaguta Község Önkormányzata 2011. évi zárszámadásának elfogadása.
/Írásos anyag 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 adatokat.
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 zárszámadási rendelet
elfogadásáról.
A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
5. Az esélyegyenlőségi terv elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend keretében elmondja, hogy törvényi
kötelezettségként van előírva a helyi esélyegyenlőségi terv elkészítése és elfogadása. A tervet
erre szakosodott szakértő elkészítette, írásos anyagként a képviselők megkapták, kéri, tegyék
meg kérdéseiket, javaslataikat és döntsenek az esélyegyenlőségi terv elfogadásáról
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az esélyegyenlőségi terv elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012. (IV.26.) határozata
Galgaguta esélyegyenlőségi tervének elfogadásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő – testülete megismerte Galgaguta
esélyegyenlőségi tervét és elfogadja a benne foglaltakat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
6. A 2011. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadása. /Írásos
anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
Várszegi György körjegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzési csoport elkészítette Galgaguta
Község Önkormányzatának 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését, melyet a képviselők
írásos anyagként megkaptak, ismerteti a főbb megállapításokat, majd kéri, tegyék meg
kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, döntsenek az összefoglaló jelentés
elfogadásáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2012. (IV.26.) határozata
A 2011. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadásáról
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balassagyarmati
Kistérség Többcélú Társulásának Galgaguta község Önkormányzatánál 2011. évben végzett
belső ellenőrzéséről készített „Összefoglaló ellenőrzési jelentés”-t.
Az abban foglalt megállapításokkal egyetért, és a jelentést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Jelentésben foglaltak szerint.
Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző
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7. Helyi rendeletek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Várszegi György körjegyző
Várszegi György körjegyző a napirend elmondja, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2012.
április 15-én hatályba lépő 254. §-ának (2) bekezdése értelmében az önkormányzatok 2012.
május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket. Várszegi György körjegyző ismerteti azon önkormányzati
rendeleteket, amelyek szabálysértési rendelkezéseket tartalmaznak, majd javasolja, hogy a
törvényi rendelkezésnek eleget téve a képviselő-testület a helyi rendeletek szabálysértési
rendelkezéseit helyezze hatályon kívül.
Orgoványi László polgármester kéri, vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról és a
rendeletek módosításáról.
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
10/2012./IV.27./ önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon
kívül helyezéséről
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
8. A hulladékszállítási szolgáltatás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület
tagjainak, hogy a jelenlegi hulladékszállító cég, amely a KVG Zrt. anyagi veszteségei miatt
fel kívánja mondani a jelenlegi hulladékszállítási szerződést. A szerződés szerint a felmondási
idő 6 hónap, de elképzelhető, hogy addig sem maradnak, így viszont nálunk maradna a
befizetett jólteljesítési biztosíték, amely a három településen összesen kb. 4 millió forint.
Orgoványi László polgármester elmondja, hogy tett egy javaslatot feléjük, mely szerint a
jólteljesítési biztosíték fejében adnának egy szállítóautót, mellyel ideiglenesen magunk
oldanánk meg a szállítási feladatokat, de a mai napig nem érkezett rá válasz. Idő közben
megkeresett bennünket az ASA nevű szállító cég, mely ajánlata szerint 100-120 L-es kuka
esetében, ha az önkormányzat szedi be a díjat, akkor nettó 360 Ft/ürítés, ha ők, akkor nettó
412 Ft/ürítés ellenében végeznék. Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg
kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Gondolkodjunk rajta, várjuk meg mit válaszol a KVG Zrt. a
javaslatra.
Orgoványi László polgármester: Egyetértek Dr. Antalics Zsolt képviselő javaslatával, váruk
meg a választ és annak ismeretében térjünk vissza a kérdésre, amennyiben pedig egyik napról
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a másikra levonul, akkor a jólteljesítési biztosíték birtokában lehetőségünk van ideiglenesen
ellátni a feladatot, amíg új szállítót nem találunk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012. (IV.26.) határozata
A hulladékszállítási szolgáltatás igénybevételéről.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékszállítási
szolgáltatás igénybevételének lehetőségeit és úgy határozott, hogy a Kaposvár
Városgazdálkodási Zrt.-nek (7400 Kaposvár, Cseri u. 16.) tett javaslat válaszának birtokában
ismételten visszatér a kérdésre, addig érdemben nem dönt.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a KVG Zrt. válaszáról haladéktalanul
értesítse a képviselő-testület tagjait, hogy az érdemi döntést meghozhassák.
Határidő: A KVG Zrt. válaszának megérkezését követően azonnal.
Felelős: Orgoványi László polgármester
9. ÖNHIKI pályázat megtárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület
tagjainak, hogy Galgaguta Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalásakor
felvetődött, hogy az önkormányzat – a pályázati feltételek megléte esetén - élni kíván az
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó
pályázat benyújtásának lehetőségével.
A Magyar Köztársaság 2012.évi költségvetésről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény 6.sz.
melléklete 2.pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásárt felelős miniszter egyetértésével a 3/2012.(III.I.) BM
rendeletében határozta meg a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
ellenőrzésének részletes szabályait.
E rendelet meghatározza az igénylés kötelező mellékleteit, többek között a pályázatra
vonatkozó testületi határozat tartalmi elemeit is.
Az önkormányzatnak a pályázati anyag benyújtását megelőzően határozatban kell nyilatkozni
a 2012. évi költségvetésről szóló 6.sz. melléklet 2.pontjában meghatározott igénybevételi
feltételek meglétéről. A pályázati anyag benyújtásához kéri a testületet, hogy a pályázati
feltételek meglétéről határozatban nyilatkozzon. Ezzel kapcsolatban kéri, tegyék meg
kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012. (IV.26.) határozata

Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat benyújtásának
lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Galgaguta Községi Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Galgaguta Községi Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.

Galgaguta Községi Önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 677 fő, és
Bercel székhelyű körjegyzőséghez tartozik.

II.

Galgaguta Községi Önkormányzat 2012 évben helyi adó jogcímen 3.500 ezer forint
összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 15.911 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.

IV.

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.

V.

Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 50.§ (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Orgoványi László polgármester
10. Egyebek
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
1. A berceli mentőállomás támogatása.
Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítványa mentőautóinak felszereltsége érdekében támogatási kérelemmel
fordult Galgaguta Község Önkormányzata felé Bercel Mentőállomás mentéstechnikai
eszközeinek fejlesztése érdekében. Orgoványi László polgármester ezt követően ismerteti a
képviselő-testülettel az alapítvány kérelmező levelét.
Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy támogassuk a mentőszolgálatot valamilyen
összeggel a nemes cél érdekében. Az én javaslatom 40.000 Ft egyszeri támogatás nyújtása.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az alapítvány támogatásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2012. (IV.26.) határozata
Az Országos Mentőszolgálat Alapítványának támogatásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta az Országos
Mentőszolgálat Alapítványa, Bercel Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek fejlesztése
érdekében írott kérelmét és 40.000 Ft támogatásban részesíti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012.05.31.
Felelős: Orgoványi László polgármester
2. A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” (kódszám:
ÉMOP-3.1.2/E-11) tárgyú pályázat közbeszerzésének lebonyolítása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) tárgyú
pályázat kivitelezése kapcsán szükség van közbeszerzés lebonyolítására, ajánlattételi
felhívások megküldésére és a közbeszerzéssel összefüggésben egy bírálóbizottság
felállítására, ezért kéri, döntsenek ezek jóváhagyásáról a határozati javaslat alapján.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012. (IV.26.) határozata
A ,,Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Galgaguta településen'' tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése szerinti,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció elfogadásáról.
1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja a ,,Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Galgaguta településen''
tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
dokumentációját elfogadásáról.
2. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi szakértő
személyeket jelöli ki:
1. Dr. Kovács Péter - hivatalos közbeszerzési tanácsadó és jogi szakterület
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2. Homolya Jánosné - pénzügyi szakterület
3. Juhász Sándor Bert – műszaki szakterület
3. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
a.) GEMX Építőipari Kft. - 1022 Budapest, Bimbó u. 10/A.
b.) Kelet-Épszer Kft. - 4032 Debrecen, Bencsik Sándor u. 5.
c.) R-CARNET SERVICE Kft. - 2687 Bercel, Széchenyi István út 59.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Orgoványi László - polgármester
3. 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
elmondja, hogy a 2012.02.13-án tartott testületi ülésen a képviselők úgy döntöttek, hogy nem
alkotnak külön rendeletet, de a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztálya levelében észrevételezte és törvényességi felhívással élve jelezte, hogy
a törvény értelmében a rendelet megalkotása kötelező. Orgoványi László polgármester kéri,
tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy a fellobogózás 3 helyen történjen,
nevezetesen az önkormányzat épülete előtti közterületen, a millenniumi emlékműnél és a
focipálya melletti emelvényen, mert ezen helyeken van megfelelő zászlótartó.
Pleva Norbert képviselő: Támogatom a javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012./IV.27./ önkormányzati rendelete
A közterületek fellobogózásáról nemzeti ünnepek alkalmával.
(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 35 perc.
Kmft.

Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Körjegyző

