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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 

15/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. július 23-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                        Pleva Norbert, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

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

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

polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendekhez kerüljön felvételre 3. napirendi 

pontként az egyedi állampolgári kérelmek. 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./ Döntés a közösen üzemeltetett galgagutai szennyvíztelep 

„Szennyvíztisztító és rendszere” rekonstrukciós pályázat 

benyújtásáról. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

 2./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

1. Döntés a közösen üzemeltetett galgagutai szennyvíztelep „Szennyvíztisztító és 

rendszere” rekonstrukciós pályázat benyújtásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a közös testületi ülésen a pályázati lehetőséggel kapcsolatban (Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú 

„Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása” elnevezésű konstrukció) minden, a 

döntéshez szükséges fontos információ elhangzott, javasolja a korábbi pozitív döntés 

megerősítését. Ezt követően Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, 

tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, erősítsék meg a pályázat benyújtásáról hozott korábbi 

döntésüket a társulás létrehozásának elfogadásával együtt. 

 

A Képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

68/2012. (VII.23.) határozata 

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

Galgaguta 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. 

 

Galgaguta Önkormányzata Képviselő testülete Bercel Községi Önkormányzat, Legénd 

Községi Önkormányzat, Nógrádkövesd Községi Önkormányzat, Nógrádsáp Községi 

Önkormányzat, Szécsénke Községi Önkormányzat és Becske Községi Önkormányzat 

települések önkormányzataival közösen jogi személyiség nélküli társulást kíván létrehozni, 

melyet az 1.2.0/09-11 kódszámú „Szennyvízelvezetés és – tisztítás megvalósítása” elnevezésű 

pályázat pozitív elbírálása esetén jogi személyiségű társulattá kívánnak átalakítani. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez és 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételével, valamint a társulási megállapodás 

megkötésére. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Orgoványi László – polgármester 

 

2. Egyebek 

a. Döntés Falunap megtartásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

hogy korábban döntés született a falunap megtartásáról, de a szennyvíztelep pályázata akkora 

terhet ró az önkormányzatra, hogy javasolja, az idén ne kerüljön megrendezésre a falunap, 

hanem annak tervezett költsége is a benyújtandó pályázat önerejére kerüljön felhasználásra. 

Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2012. (VII.23.) határozata 
A galgagutai falunap megtartásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elveti a 2012. évi Falunap megtartását, 

a költségvetésben betervezett összeget a szennyvíztelep rekonstrukciós pályázat önerejének 

biztosításához kívánja felhasználni.  

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert a lakosság és az érdeklődők tájékoztatására. 
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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 35 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                        Körjegyző  


