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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 

17/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

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

 

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

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Homolya Jánosné pénzügyi előadó, Várszegi György 

körjegyző, Molcsányi Éva pedagógus 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

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

testület ülése határozatképes, mert a 5 fő képviselőből 5 fő 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 elmúlt képviselő-testületi ülés óta 

végzett munkájáról. 

                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2012.I. félévi rendeletmódosítása és 

intézményeinek 2012.I. félévi beszámolója 

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

     /írásos anyag mellékelve/ 

 

3./ Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községi 

Önkormányzatok Óvodája és Iskolája alapító okiratának módosítása.  

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

4./ A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

            5./ Az önkormányzat minőségirányítási programjának elfogadása. 

   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

6./ Egyebek. 

 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

   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. 
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Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a beszámolót tudomásul vette. 

 

2. Az önkormányzat 2012.I. félévi rendeletmódosítása és intézményeinek 2012.I. 

félévi beszámolója. /Írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Az önkormányzat 2012.I. félévi rendeletmódosítása: 
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Amennyiben kérdésük van, kéri, tegyék fel neki, vagy 

Homolya Jánosné pénzügyes kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló 

6/2012.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

                                     

                                       (a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)             

 

Az önkormányzat és intézményeinek 2012.I. félévi beszámolója: 
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Amennyiben kérdésük van, kéri, tegyék fel neki, vagy 

Homolya Jánosné pénzügyes kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a beszámolók elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2012. (VIII.29) határozata 

A Galgaguta Község Önkormányzatának 2012 évi I. féléves beszámolójának 

elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012 évi I. féléves 

beszámolót és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(a beszámoló teljes szövege a jkv. melléklete) 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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Körjegyzőség beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

74/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta 

Községek Körjegyzőségének 2012. évi I. féléves 

beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Körjegyzőség I. féléves 

beszámolójával változatlan formában egyetért és 

elfogadja. 

(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

Fogászati Alapellátási Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

75/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Fogászati Alapellátási 

Társulás 2012. évi I. féléves beszámolóját, és az 

alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás beterjesztett I. 

féléves beszámolójával változatlan formában 

egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

A háziorvosi ügyeleti ellátás beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

76/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás 

2012. évi I. féléves beszámolóját, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület az ügyelet beterjesztett I. 

féléves beszámolójával változatlan formában 

egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  
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Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Bercel-Becske-Galgaguta-Nógrádsáp-Szanda Közoktatási Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

77/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Bercel-Becske-Galgaguta-

Nógrádsáp-Szanda Közoktatási Társulás 2012. évi I. 

féléves beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás beterjesztett I. 

féléves beszámolójával változatlan formában 

egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 

döntéssel járó intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 
 

 

 

3. Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községi Önkormányzatok 

Óvodája és Iskolája alapító okiratának módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület 

tagjai az írásos anyagot megkapták. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a módosítás a 

fenntartó neve és székhelye, melyre egy pályázat miatt van szüksége Bercel Község 

Önkormányzatának. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, tegyék 

meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslatok elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2011.(VIII.29.) határozata 

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

alapító okiratának módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske – 

Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Községi Önkormányzatok Óvodája alapító okirat 

módosítására vonatkozó előterjesztést. 
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A képviselő-testület az alapító okirat 9. és 10. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„9. Fenntartó szerv neve, székhelye: 

a. Bercel Községi Önkormányzat  

2687 Bercel, Béke út 1.                                                                                                                                                                        

10. Intézmény típus szerinti besorolása:
 

- tevékenység jellege alapján: közszolgáltató, 

- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, 

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv. 

A közintézmény önállóan működő, de nem önállóan (részben) gazdálkodó szervezet. A 

gazdálkodási jogkört, mint fenntartó Bercel község Önkormányzata látja el.” 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Alapító Okirat módosításának hatályba 

lépésére csak a Társulásban lévő valamennyi önkormányzat Képviselő-testületeinek 

jóváhagyó határozatát követően kerül sor. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 

döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. augusztus 31.  

Felelős:    Orgoványi László polgármester      

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2011.(VIII.29.) határozata 

Bercel – Becske – Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája 

alapító okiratának módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske – 

Galgaguta – Szanda Községi Önkormányzatok Általános Iskolája alapító okirat 

módosítására vonatkozó előterjesztést. 

A képviselő-testület az alapító okirat 11. és 12. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„11. Fenntartó szerv neve, székhelye: 

b. Bercel Községi Önkormányzat  

2687 Bercel, Béke út 1.                                                                                                                                                                        

12. Intézmény típus szerinti besorolása:
 

- tevékenység jellege alapján: közszolgáltató, 

- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény, 

- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv. 

A közintézmény önállóan működő, de nem önállóan (részben) gazdálkodó szervezet. A 

gazdálkodási jogkört, mint fenntartó Bercel község Önkormányzata látja el.” 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Alapító Okirat módosításának hatályba 

lépésére csak a Társulásban lévő valamennyi önkormányzat Képviselő-testületeinek 

jóváhagyó határozatát követően kerül sor. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a 

döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2012. augusztus 31.  

Felelős:    Orgoványi László polgármester 
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4. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy az írásos anyagot megkapták. A megállapodás megkötésére a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159.§.(3) bekezdése alapján van szükség. 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, tegyék meg kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a megállapodás elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2012.(VIII.29.) határozata 

A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás tervezetét és változtatás nélkül elfogadja a benne foglaltakat. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a megállapodást 

kösse meg, valamint, a további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

(a megállapodás a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

5. Az önkormányzat minőségirányítási programjának elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy az írásos anyagot megkapták. A közoktatási társulás költségvetésében 

szerepel a program elkészítésének költsége, jogszabály írja elő elfogadását. Az 

önkormányzati, társulási minőségirányítási programban szereplő célok, feladatok ismeretében 

kell kidolgozni az intézmények minőségirányítási programját. Orgoványi László polgármester 

kéri a képviselő – testület tagjait, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a program elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

 



 7 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2012.(VIII.29.) határozata 

Az önkormányzat minőségirányítási programjának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete – a polgármester előterjesztésében – 

megtárgyalta az önkormányzat minőségirányítási programjának tervezetét és változtatás 

nélkül elfogadja a benne foglaltakat. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

(a megállapodás a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

6. Egyebek. 

 

a. Döntés a Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 sikeres pályázatának kivitelezéséhez szükséges hitel 

felvételéről. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a határon átnyúló 

pályázat kivitelezéséhez hitel felvételére van szükség, mert az önkormányzat a teljes saját erő 

összegével nem rendelkezik. Orgoványi László polgármester ismerteti a határozati javaslatban 

foglaltakat, majd elmondja, hogy ennek elfogadása és jóváhagyása a képviselő-testület 

hatásköre ezért kéri, vitassák meg és döntsenek a hitel felvételéről. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a hitel felvételét, hiszen e nélkül nem valósulhat 

meg a pályázat, s természetesen mikor belevágtunk a pályázat megvalósításába előre tudtuk, 

hogy szükség lesz a hitel felvételére.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

82/2012.(VIII.29.) határozata 

Magyarország-Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres 

pályázatának kivitelezéséhez szükséges hitelfelvételről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország-

Szlovákia Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 sikeres pályázatának 

komplett kivitelezéséhez szükséges hitelfelvételről szóló előterjesztést és a hitelt az alábbiak 

szerint kívánja felvenni: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat az Európai Unió Fejlesztési Alap pályázatán 

HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt kódon pályázati támogatást nyert. 
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Ennek keretében két szakaszban optikai gerinckábel épül az országhatáron átnyúló 

microhullámú összeköttetéssel és a 12 települést ellátó szélessávú Internetet biztosító WiFi 

berendezések telepítésével. A projekt megvalósítása érdekében az utólagos finanszírozású 

támogatási összeg biztosítására támogatás megelőlegezési hitelt kíván igénybe venni az OTP 

Bank Nyrt.-től: 

 

Hitel összege: 400.000,. Euró  

Hitel típusa: Éven belüli lejáratú rulírozó jellegű támogatás megelőlegezési hitel 

Hitel végső lejárata: 2014.03.31. 

Rendelkezésre tartás, igénybevétel ütemezése: 2012.09.15 – 2014.03.31 

Hitel törlesztésének ütemezése: A támogatás megérkezésekor rulírozó jelleggel 

Hitel fedezete: Támogatási összeg  

 

Galgaguta Község Önkormányzata nem esik jogszabályi korlátozások tiltó hatálya alá. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkérelem kidolgozására, és a 

hitelszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2012. szeptember 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Iskola tantárgyfelosztásának megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Molcsányi Éva pedagógus 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy mint ismeretes, a kormány elfogadta a kötelező mindennapi testnevelésről 

szóló előterjesztést, ezért ezzel összefüggésben az iskola tantárgyfelosztását is el kell fogadni. 

Amennyiben kérdésük van, kéri, tegyék fel Molcsányi Éva pedagógusnak. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Molcsányi Éva pedagógus: A törvény rendelkezése szerint minden nap kötelező 1 tornaóra, s 

ez plusz 2 órát jelent hetente. Erre az évre vonatkozóan ez 41.100 Ft pluszköltséget jelent. 

 

Orgoványi László polgármester: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a tantárgyfelosztás elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2012.(VIII.29.) határozata 

A galgagutai Kincskereső Általános Iskola tantárgyfelosztásának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a galgagutai 

„Kincskereső” Általános Iskola igazgatója által jóváhagyásra megküldött tantárgyfelosztását. 

A Képviselő Testület tudomásul veszi és elfogadja a 2012/2013 tanév I. félévére vonatkozó 

tantárgyfelosztást.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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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: 18 óra 25 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

     Polgármester                                                                        Körjegyző  
 


