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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 

12/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. június 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                        Pleva Norbert, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

  18 fő állampolgár 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Bán Imréné Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Várszegi 

György körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

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

határozatképes, mert a 5 fő képviselőből 5fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

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 önkormányzat és a képviselő –  

 testület 2011 évi munkájáról tájékoztató a 2012 évi tervekről. 

  (közmeghallgatás) 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

2./ Döntés hulladékszállítási szolgáltató váltásról. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                3./ Döntés galgagutai szennyvíztelep rekonstrukciós pályázat  

                                      benyújtásáról. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

 4./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

1. Polgármester beszámolója az önkormányzat és a képviselő – testület 2011. évi 

munkájáról tájékoztató a 2012. évi tervekről (közmeghallgatás). 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester köszönti a megjelent állampolgárokat a Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnökét, mindkét képviselő – testület tagjait, a Körjegyzőt és a munkatársakat, 

majd tájékoztatja a megjelent állampolgárokat az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, az 

elmúlt közmeghallgatás óta eltelt időszakban végzett munkájáról, ismerteti az önkormányzat 

2011. évi beszámolójának és a 2012. évi költségvetésnek főbb számadatait. Beszámol a 

folyamatban lévő pályázatokról, ismerteti a jövőbeli elképzeléseket és az önkormányzat 

gazdasági programját. 

(a teljes írásos beszámoló a jkv. melléklete) 

 

Ezt követően felkéri Bán Imréné Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Elnökét, hogy tartsa meg 

beszámolóját. 
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Bán Imréné Elnök tájékoztatja a megjelent állampolgárokat a Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzat működéséről, az elmúlt időszak fontosabb szlovák eseményeiről, a kisebbségi 

képviselő – testületi választások óta eltelt időszakban végzett munkájáról, ismerteti a Szlovák 

Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolójának és a 2012. évi költségvetésnek a főbb 

számadatait. Beszámol a folyamatban lévő pályázatokról, ismerteti a jövőbeli elképzeléseket. 

 

Orgoványi László polgármester felkéri Lányi András egyetemi tanárurat, hogy tartsa meg 

tájékoztatóját.  

 

Lányi András: Vidékfejlesztési elképzeléseink keretében termelői piacokat hoztunk létre 

Nagymaroson, Vácott és Budapesten jól működnek és egyre többen igénylik, hogy 

tisztességes ételt egyenek, továbbá hajlandóak megfizetni annak magasabb árát is. Vajon 

mikor éri meg a falvakban újra felállítani a fóliasátrakat, gyümölcsfákat ültetni, vagy éppen 

disznót tartani? A földből ma is meg lehet élni. Egyre több őstermelő viszi áruját a termelői 

piacokra. Országos, megyei, kistérségi szinten tervek készülnek bevonva az egyetemeket is, 

hogy a falusi emberek miben látják, vagy nem látják a földből, gyümölcsből stb. történő 

megélhetés lehetőségeit, ezért vagyok ma itt Önökkel, hogy erre keressem a választ. Van-e 

olyan szülő ma aki mezőgazdálkodásra tanítja gyermekét, lehet- e ma ilyen tanulmányokat 

folytatni a környéken? 

 

Orgoványi László polgármester kéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 

tegyék meg kérdéseiket, hozzászólásaikat 

 

Kumich Mihály: Talán későn gondolkodunk, talán az EU csatlakozás előtt kellett volna, mert 

most ők szablyák a feltételeket. 

 

Lányi András: Ez a kormány részéről a csatlakozási tárgyalások alkalmával lett elrontva, 

nem hiába vannak a földek például repcével bevetve, ilyen az EU támogatási rendszer. 

Felülről jót ne várjanak. Ha mi nem próbálunk magunk kilábalni ebből, más nekünk segíteni 

nem fog. 

 

Várszegi György: Van-e már pozitív tapasztalat? 

 

Lányi András: Akad. A termelői piacok az említett helyeken mindig tele vannak, a piac újra 

működőképes. 

 

Petyerák Istvánné: Régen nem voltak ilyen EU-s és állami támogatások, mégis volt 

földművelés. 

 

Orgoványi László polgármester: A tanár úr ébresztő gondolatait meg kellene szívlelni és a 

kerteket újra művelés alá vonni minden háznál, mert most el vannak hanyagolva. Biztatni 

szeretnék mindenkit, hogy kezdjék el otthonaikban és tanítsák meg gyermekeiknek is, jó 

példával szolgálva előttük. 

 

Urbán János: Sajnos Galgagután sok olyan ház van ahol nem laknak és ott senki sem fogja 

művelni a kertet. 

 

Lányi András távozott a közmeghallgatásról. 

 

Urbán János: Egy másik problémát szeretnék felvetni. Sajnálattal értesültem, hogy újra 

emelni fogják a szemétszállítási díjat, így is nagyon sok, nem rakunk ki olyan sok szemetet. 

Kérdésem, hogy hová szállítják, hogy ilyen drága, mérik-e a szemetet, aki 4-5 kg szemetet rak 
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ki az is ugyanannyit fizet mint aki telerakja. Hogyan lehetne csökkenteni a díjat, esetleg 

áttérni kétheti szállításra. El kéne gondolkodni, hogyan lehet segíteni a lakosságon.  

 

Orgoványi László polgármester: A szemétszállítási díjfizetés mindig is nagy probléma volt 

a településen, megpróbálom tájékoztatni a jelenlévőket, hogy miért „csak” 18-20 ezer forint 

Galgagután a díja. Annak idején létrejött egy 106 településből álló önkormányzati társulás, 

amely elméletileg non-profit. Jelenleg azon települések, melyek ezen tárulással szállíttatnak 

30.000 Ft díjat fizetnek. Az önkormányzat úgy tudja ezt 18-20 ezer forintos szinten tartani, 

hogy külön a szállítást más céggel végezteti el, ráadásul az a cég profitorientált, mégis 

olcsóbbá tudjuk tenni alakosság számára. A hulladékszállítási szolgáltatás három részre 

bontható. Díjat kell fizetni a hulladék gyűjtéséért és elszállításáért, azután a lerakóban az 

ürítésért, végül az ártalmatlanításért. Mivel a társulás tagjai vagyunk, csak a szállítással 

tudunk variálni, mert üríteni és ártalmatlanítani a kötelezően megjelölt Nógrádmarcalban lévő 

hulladéklerakóban kell, illetve tehető meg, melynek díjai a társulásban lévő önkormányzatok 

számára tonnára lebontva ugyanannyi, azaz fixáras. Három település, köztük Galgaguta az, 

akik, mint „renitensek” ne a társulással szállíttatnak, továbbá a gyűjtés és szállítás alkalmával 

a nógrádkövesdi KÉV telepen lévő digitális mérőhelyen mindhárom település (Galgaguta, 

Nógrádkövesd, Szécsénke) hulladékát külön lemérik, hogy még igazságosabb legyen ki, 

mennyi szemetet termel, illetve szállít a lerakóba. Sajnos az ma még kivitelezhetetlen, hogy 

mint más szolgáltatásnál, itt is a kukákat minden háznál külön mérnék, és nyugtát adva 

lehetne lakásonként a díjat fizetni tényleges adatok alapján. A szolgáltatást az is drágítja, 

hogy olyan alacsony, 10 éves amortizációval számol a társulás vezetése a lerakók telítettsége 

kapcsán, mely véleményem szerint hibás, nem elfogadható. Az alacsony amortizációs 

időintervallum miatt magasabb az ürítés és ártalmatlanítás díja, mert természetesen a díjba 

már bele kell kalkulálni a következő lerakók megépítési költségeit is. Az önkormányzat 

jelenleg is hozzájárul a szállítási díjfizetésre, ennél többre jelenleg nem képes, sajnos ennél 

csak nehezebb idők jönnek még e téren. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2012. (VI.29) határozata 

A Polgármester beszámolójáról az önkormányzat és a képviselő – testület 2011. évi 

munkájáról, a 2012. évi tervekről. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orgoványi László polgármester 

előterjesztésében a polgármester beszámolóját az önkormányzat és a képviselő – testület 

2011. évi munkájáról és a 2012. évi tervekről szóló tájékoztató elfogadja. 

 

Orgoványi László polgármester megköszönte a jelenlévőknek a figyelmet és a 

hozzászólásokat, majd a közmeghallgatást berekeszti, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezt 

követően nyilvános testületi ülésre kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghív minden 

érdeklődőt. 

 

Nagy Jenő Képviselő távozott az ülésről. 

 

2. Döntés hulladékszállítási szolgáltató váltásról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

      

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjai, 

hogy a Kaposvár Városgazdálkodási Zrt. június 15. napjával beszüntette hulladékszállításai 

tevékenységét Galgagután, ezért haladéktalanul intézkedni kellett másik szállító megbízásáról 
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a zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében. A gyors intézkedésnek köszönhetően 

eredményes tárgyalásokra került sor az A.S.A. Magyarország Kft.-vel, mely bár drágábban, 

mint a korábbi szállító, mégis a többi szállító céghez képest kedvező ajánlatot adott, így a 

Kaposvár Városgazdálkodási Zrt. által a településen hagyott jólteljesítési biztosíték 

összegéből az önkormányzat fedezni tudja ezen kiadásokat és a lakosságot sem kell 

díjemeléssel terhelni. Ezt követően Orgoványi László polgármester kéri, fogadják el 

hulladékszállító szolgáltatónak az A.S.A. Magyarország Kft.-t. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

62/2012. (VI.29) határozata 
A hulladékszállítási szolgáltató váltásról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Orgoványi László polgármester 

előterjesztésében megtárgyalta a hulladékszállítási szolgáltatóváltásról szóló javaslatát és az 

alábbi döntést hozta: 

1. A Kaposvár Városgazdálkodási Zrt. kötött hulladékszállítási szerződést Galgaguta 

Község Önkormányzata közös megegyezéssel felbontja a jólteljesítési biztosíték 

fejében. 

2. 2012. június 21. napjától 2012. december 31. napjáig Galgaguta település a 

hulladékszállítási feladatainak ellátására az A.S.A. Magyarország Kft.-t bízza meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat 

nevében írja alá. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

3. Döntés galgagutai szennyvíztelep rekonstrukciós pályázat benyújtásáról.   

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

tagjainak, hogy pályázati lehetőség nyílik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és 

Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú „Szennyvízelvezetés és – tisztítás 

megvalósítása” elnevezésű konstrukció keretében a meglévő szennyvízhálózat, valamint a 7 

település által létrehozott, DMRV Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíztelep rekonstrukciójára. 

Ezt követően Orgoványi László polgármester ismerteti a pályázati kiírás részleteit, majd kéri a 

képviselő – testület tagjait, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Mindenféleképpen támogatásra javasom a pályázat 

benyújtását, hogy egyrészt végre ne a településen mennyen át a szennyvíz, ezzel 

megszüntetve a bűzhatást, másrészt a szennyvíztelep egy elavult konstrukció, folyamatosan 

bírságol az illetékes szakhatóság, mert meghaladja az előírt határértékeket, addig kell 

felújítani amíg be nem zárják. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a pályázat benyújtását 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Mindenképp adjuk be. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a pályázat benyújtásáról. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

63/2012. (VI.29.) határozata 

A „Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása” elnevezésű pályázat benyújtásáról. 
 

Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú „Szennyvízelvezetés és 

– tisztítás megvalósítása” elnevezésű konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani.  

 

A pályázati felhívásban közölt feltételeket megismerte és elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez és 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételével.  
Határidő: Azonnal 
Felelős: Orgoványi László – polgármester 

          

4. Egyebek 

a. A galgagutai Kincskereső Tagiskola minőségirányítási programjának 

elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy az írásos anyagot megkapták, ismerteti, hogy a galgautai „Kincskereső” 

Általános Iskola, tagiskolaként történő csatlakozása miatt az Intézményi Minőségirányítási 

Programot át kellett dolgozni, melyet a tantestület már elfogadott, s a képviselő – testületnek 

is szükséges a jóváhagyó döntése. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület 

tagjait, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2012. (VI.29.) határozata 

A galgagutai Kincskereső Tagiskola minőségirányítási programjának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercel-Becske-Szanda-

Galgaguta Községi Önkormányzatok Általános Iskolája Intézményi Minőségirányítási 

Programját és jóváhagyva azt elfogadja a benne foglaltakat. 

(a program teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az intézményvezetőt. 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Döntés Kovács Olivér ügyében. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

a 2012. április 26-án tárgyalt és elfogadott döntés közlése Kovács Olivér felé megtörtént 
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válaszadási határidő kitűzése mellett. A kért határidőn belül (2012. május 31.) Kovács Olivér 

nem válaszolt a képviselő-testület levelére, ezért Orgoványi László polgármester javasolja a 

jogi eljárás megindítását. 

Ezt követően Orgoványi László polgármester kéri, hogy ezzel kapcsolatban tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Ismerve a helyi körülményeket, javasolja a területek kimérését, 

majd a kimérési pontok helyszíni bemutatását, jegyzőkönyvi átvételét a földmérőtől. 

 

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 

65/2012. (VI.29.) határozata 

Az önkormányzatot érintő területek (út, árok) kisajátításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Kovács Olivér 2613 Rád, Szent 

István út 16. szám alatti lakos közötti vitás területrendezési ügyben az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzata új ügyvéd kiválasztását követően jogi eljárás megindítását 

kezdeményezi a vitás területrendezési ügyekben.  

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

intézkedést tegye meg. 

Határidő: Azonnal, ill. folyamatosan 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

c. Döntés Falunap megtartásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjai, 

hogy ismételten eljött az ideje a szokásos évenként megrendezendő Falunap 

megtárgyalásának javasolja, hogy az idén is kerüljön megrendezésre. 

Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2012. (VI.29.) határozata 
A galgagutai falunap megtartásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2012. évi Falunap 

megtartását, a költségvetésben betervezett összegben.  

A Falunap időpontja: 2012. augusztus 18. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel 

el. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 20 óra 20 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


