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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 

10/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. május 29-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Pleva Norbert, Dr. Antalics Zsolt, Imró Jánosné képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető 

  

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./  Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta  

                                      végzett munkáról. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

2./ Galgaguta Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése.  /Írásos 

anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető, Várszegi György 

körjegyző 

  

3./ A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” 

(kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-11) tárgyú pályázat közbeszerzésének tárgyalása. 

                                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

4./ Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás SZMSZ és Társulási 

megállapodás elfogadása. 

 /Írásos anyag mellékelve/ 

                                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

   5./ Egyebek. 

     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

   6./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/. 

     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

1. Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett munkáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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. 
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2. Galgaguta Község Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése. 

 /Írásos anyag mellékelve/ 

            Előterjesztő: Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető, Várszegi György körjegyző   

      

Napirend keretén belül Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető tájékoztatja a képviselő testület 

tagjai, hogy az értékelést minden évben szükséges elkészíteni, melynek határideje május 31. 

Fábiánné Boros Beáta ismerteti a képviselő testület tagjaival az értékelés jogi hátterét, a részletes 

feladatokat, valamint a szolgálat működési rendszerét. Tájékoztatást adnak továbbá Galgaguta 

település vonatkozásában az intézkedést igénylő esetek számáról, kihangsúlyozva, hogy a 

településen kevés probléma merült fel, melyet kiemelkedően jónak tartanak. Várszegi György 

körjegyző tájékoztatást nyújt a képviselő testület tagjainak a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról. Ezt követően Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2012. (V.29) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

átfogó értékeléséről. 

(az értékelés a jkv. melléklete) 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról készített beszámolót megtárgyalta. 

Megállapítja, hogy a beszámolók a GYVT. 96. szakaszának (6) bekezdésében meghatározott és a 

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A szakaszában részletezett szempontok alapján készített 

átfogó értékeléseket tartalmaz a 2011. évre. 

A képviselő-testület az átfogó értékeléseket elfogadja. 

Felkéri az előterjesztőket, hogy az írásos átfogó értékeléseket a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 

 

Határidő: 2012. június 15. 

Felelős: Várszegi György körjegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető 

 

3. A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” (kódszám: ÉMOP-3.1.2/E-

11) tárgyú pályázat közbeszerzésének tárgyalása.   

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a fenti tárgyú pályázat 

kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzés eljárás keretében a kiküldött 3 ajánlatból 2 érkezett 

vissza határidőre. A bontást követően a közbeszerzési bizottság tagjai értékelték a beérkezett 

ajánlatokat, melyeket az előírásoknak, kritériumoknak megfelelő, hiánytalan ajánlatoknak 

minősítettek. A tárgyalás során a 2 ajánlattevő közül az R-Carnet Service Kft. adta a 

legalacsonyabb árat, ezért a közbeszerzési bizottság e céget javasolja kihirdetni az eljárás 

győztesének. Kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a közbeszerzési bizottság javaslatáról. 

 

A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2012. (V.29.) határozata 

A „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Galgaguta településen” elnevezésű beruházás 

kivitelezőjének közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Településrekonstrukció az 

árvíz sújtotta Galgaguta településen” elnevezésű beruházás kivitelezési munkálataira benyújtott 

pályázatokat és az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület eredményesnek nyilvánítja a közbeszerzési eljárást: 

 

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

 

Név: R-CARNET SERVICE Kft.     

Címe: 2687 Bercel, Széchenyi út 59.  

 

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 12.500.000,-Ft, azaz: nettó tizenkettőmillió-ötszázezer forint. 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Az ajánlattételi határidő előtt benyújtott ajánlat mindenben 

megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentációban, valamint a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 71. §. (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb 

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása. 

A Kbt. 73. §-a alapján az ajánlattevő az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. §. (2) bekezdés a) pontjában 

meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztása bírálati 

szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című 

dokumentumot küldje meg az ajánlattevőknek. 

 

Határidő: 2011.05.31. 

Felelős: Orgoványi László – polgármester 

          

4. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás SZMSZ és Társulási megállapodás 

elfogadása. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy Galgaguta település szintén tagja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak, és ebben a minőségében 

kell elfogadnia a társulás alapító okiratának, SZMSZ-ének módosítását. Orgoványi László 

polgármester elmondja a képviselő – testület tagjainak, hogy az írásos anyagot megkapták, kéri, 

tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Orgoványi László polgármester: El szeretném mondani, hogy annak idején a társulás állandó tagja 

volt az A.S.A Kft. és a Börzsöny-Cserhát Kft., mely cégeknek „elmaradt haszon” címen óriási 

összeget kellett kifizetni, mikor ki kellett lépniük a társulásból, mert az EU támogatás 

folyósításának egyik feltétele az volt, hogy a társulásnak csak non-profit tagjai lehetnek. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az SZMSZ és a társulási megállapodás 

elfogadásáról. 

 

A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2012. (V.29.) határozata 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Szervezeti 

és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és elfogadja a benne foglaltakat.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a társulást. 

 

Határidő: 2011.05.31. 

Felelős: Orgoványi László – polgármester 

 

A Képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

56/2012. (V.29.) határozata 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztést és elfogadja a benne foglaltakat. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a társulást. 

 

Határidő: 2011.05.31. 

Felelős: Orgoványi László – polgármester 

 

5. Egyebek 

a. Döntés Wolf Sándor kérelméről. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a szolgálati lakás éves elszámoló áramszámlája több mint 150 ezer forint fizetendő 

összeget mutatott. Ennek oka, hogy amikor a lakás kiadásra kerül a havidíj nem lett megemeltetve. 

A szolgálati lakás lakója, Wolf Sándor nem zárkózik el a díjkülönbözet megfizetésétől, de ekkora 

összeget egyszerre nem tud kifizetni, ezért kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy 

részletekben fizethesse meg. Orgoványi László polgármester felolvassa a kérelmet, majd javasolja, 

hogy a képviselő-testület a kérelemben szereplő háromhavi részletfizetést engedélyezze a bérlőnek. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2012. (V.29.) határozata 

Wolf Sándor kérelméről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szolgálati lakás bérlőjének,  

Wolf Sándornak a kérelmét és engedélyezi az éves elszámoló áramszámla háromhavi részletben 

történő megfizetését (június, július, augusztus). 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Wolf Sándor bérlőt. 

 

Határidő: 2012. június 8. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Döntés iskolai kirándulás támogatásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

szóban megkereste a „Kincskereső” Általános Iskola Hugyecz Pálné pedagógusa azzal a kéréssel, 

hogy a szlovák nyelvet tanulóknak (minden diákot érint) kirándulást szervezne a tanév végével 

Bánkra, melyhez az önkormányzat támogatását kéri. Ezt követően Orgoványi László polgármester 

kéri, hogy ezzel kapcsolatban tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Hugyecz Pálné elmondta, hogy a galgagutai falubuszt kérnék el a 

kirándulás lebonyolítására, de tájékoztattam, hogy abba csak 8 személy és a sofőr fér el, így 

egyszerre nem tudnak elmenni. Ezt követően javasolta, hogy a szomszéd település, Nógrádsáp 

iskolabuszába minden diák és tanár beférne, azt el tudná kérni, ezért annak igénybevételéhez kérné 

az önkormányzat támogatását. A sápi árakat ismerve Bánk oda-vissza kb. 60 km, véleményem 

szerint 15.000 Ft-ból megoldható, ezért javaslom ezen összeggel támogatni a tanulók kirándulását. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Egyetértek a javaslattal, kiegészíteném azzal, hogy az összeg (15.000 

Ft) legyen a maximum és számlát kérjenek róla az elszámolhatóság miatt. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

58/2012. (V.29.) határozata 

A „Kincskereső” Általános Iskola tanulóinak kirándulásához nyújtandó támogatásról. 

 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kincskereső” Általános 

Iskola tanulóinak kirándulásához nyújtandó támogatási kérelmet az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000 Ft támogatást hagy jóvá a kirándulás 

lebonyolításához, melyet számla ellenében kell kifizetni. 

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

és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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c. Az éves falugyűlés időpontjának meghatározása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

törvényi kötelezettság alapján – minden évben szükséges legalább egy alkalommal falugyűlést 

összehívni. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy ennek megtartására június hónapban 

kerüljön sor, lehetőség szerint olyan napon, amikor a lakosság széles köre el tud jönni. 

Ezt követően kéri javaslatának elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Javaslom pontosan egy hónap múlva a június 29-i napot, amely 

péntekre esik, így péntek délután a lakosok legtöbbje el tud jönni. 

 

Orgoványi László polgármester: Támogatom Dr. Antalics Zsolt képviselő javaslatát, az időpont 

legyen délután 18ºº óra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

59/2012. (V.29.) határozata 

A Falugyűlés megtartásának időpontjáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a galgagutai falugyűlés 

időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

A Falugyűlés időpontja: 2012. június 29. du. 18ºº óra 

 

Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy az időpontról időben értesítse a lakosságot. 

 

Határidő: 2011. június 25. 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

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

nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 18 óra 15 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


