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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 

19/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2012. szeptember 25-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Imró Jánosné 

                       Pleva Norbert, Antalics Zsolt képviselők. 

 
Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő 
 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző 

 

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./ Az étkeztetés alapszolgáltatás szakmai programjának elfogadása 

                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

     /írásos anyag mellékelve/ 

 

2./ Döntés a „Kincskereső” Általános Iskola fenntartásáról.  

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

3./ A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 

módosítása. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

4./ Egyebek 

 

 

1. Az étkeztetés alapszolgáltatás szakmai programjának elfogadása. /Írásos anyag 

mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

testület tagjai az írásos anyagot megkapták. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala 2012. évi ellenőrzése során az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai 

programját hiányosnak találta, ezért rendelkezett annak aktualizálásáról. A szakmai program 

átdolgozásra került, melyet a képviselő – testületnek jóvá kell hagynia. Orgoványi László 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a szakmai program elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2012. (IX.25) határozata 

Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az étkeztetés szociális 

alapszolgáltatás szakmai programját és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(a szakmai program teljes szövege a jkv. melléklete) 

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szakmai programot küldje meg a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

2. Döntés a „Kincskereső” Általános Iskola fenntartásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 

2012. évi CXXIV. törvény 32.§. (7) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészült ki: 

„32. § (7) Az Nkt. 97. §-a a következő (23)-(26) bekezdéssel egészül ki: 

„(23) A 76. § (1) bekezdés szerint a működtető tulajdonát azok a taneszközök képezik, 

amelyeket a 2013. január 1-jei leltár tartalmaz. 

(24) 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó 

központnak és 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő 

tanévtől 

a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól képes 

átvállalni.” 

 

A fentiekre való tekintettel Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, 

hogy vitassák meg a „Kincskereső” Általános Iskola működtetésének átvállalását, illetve 

tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Nem lehet tudni, hogy a működtetés átvállalása esetén az 

államtól kapnánk-e működtetésre annyi támogatást, hogy önerőt nem kellene hozzátenni, de 

nem valószínű. A polgármester kollégákat megkérdeztem ez ügyben, és mindenki azt mondta, 

át fogják adni a működtetést az államnak. 

 

Várszegi György körjegyző: Tényleg nehéz eldönteni, mivel a szakmai részét már átvette az 

állam, jelenleg a működtetés átvállalásáról van szó. A törvény szerint amennyiben nyolc szülő 

kéri, kötelező helyben iskolát, óvodát működtetni, ezért azt gondolom az iskola működése 
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nincs veszélyben. Valóban én sem hallottam, hogy bármely település felvállalná a 

működtetést.  

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom az iskola működtetését az állam fenntartásában 

hagyni. 

 

Pleva Norbert képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

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 

90/2012.(IX.25.) határozata 

A „Kincskereső” Általános Iskola fenntartásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kincskereső” 

Általános Iskola működtetésének átvállalásáról szóló előterjesztését és az alábbi döntést 

hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésére álló saját és 

átengedett bevételek terhére nem képes a helyi „Kincskereső” Általános Iskola működtetését 

az államtól átvállalni. Felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről értesítse az érintetteket. 

 

Határidő: 2012. október 30.  

Felelős:    Orgoványi László polgármester    

   

3. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosítása. /írásos 

anyag mellékelve/. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy az írásos anyagot megkapták. A Szociális és Gyámhivatal a szociális 

szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. 

( XII. 29. ) Korm. Rendelet 22/A. §-a alapján hatósági ellenőrzést végzett a „Belső-Cserhát” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szociális szolgáltatónál. Az ellenőrzésről XIII-C-

10/171-6/2012. számon Ellenőrzési Összefoglaló készült, melyben a következő észrevételt 

tette a Szociális és Gyámhivatal:   

 

„Az Alapító Okiratban az intézmény fenntartójaként 17 települési önkormányzat szerepel.  

Társulásra utalás nincs. 

Az alapító Okiratot a fenntartóra vonatkozó részben módosítani kell.” 

 

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

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az alapító okirat módosításáról. 
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A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2012.(IX.25.) határozata 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belső-Cserhát” 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okirat módosítására vonatkozó 

előterjesztést. 

A képviselő-testület az alapító okirat 8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„8. Az intézmény fenntartója: 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő 

Társulás  

A társulás tagjai:  

Alsótold Községi Önkormányzat 

Becske Községi Önkormányzat 

Bercel Községi Önkormányzat 

Bokor Községi Önkormányzat 

Cserháthaláp Községi Önkormányzat 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat 

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat 

Debercsény Községi Önkormányzat 

Felsőtold Községi Önkormányzat 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Garáb Községi Önkormányzat 

Herencsény Községi Önkormányzat 

Kutasó Községi Önkormányzat 

Magyarnándor Községi Önkormányzat 

Mohora Községi Önkormányzat 

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat 

Szécsénke Községi Önkormányzat 

Az intézmény felügyeleti szerve: 

Alsótold Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bokor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Cserháthaláp Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Cserhátsurány Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Debercsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Felsőtold Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 
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Garáb Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Kutasó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarnándor Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Mohora Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Nógrádkövesd Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

Szécsénke Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete 

 

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. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

4. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel keretében kéri a képviselő – testület tagjait, 

tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket, melyeket a napirendi pont keretében tárgyalni 

szeretnének. 

 

a. Óvodai konyhai kisegítő alkalmazása. 

Előterjesztő: Imró Jánosné képviselő 

 

Imró Jánosné képviselő a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az óvodában az elmúlt 

napokban járt az állategészségügyi ellenőr és az étkezéssel kapcsolatban mindet rendben 

talált, de javasolta egy fő konyhai kisegítő hat órás alkalmazását, mellyel jómagam is 

egyetértek. 

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

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Új státuszt biztosítani nem tudunk, mert egyrészt nincs 

betervezve a költségvetésünkbe, másrészt, ha lenne is tervezve, nem tudjuk kigazdálkodni. A 

balassagyarmati munkaügyi központnak nincs pénze, nem tud támogatni a 

közfoglalkoztatásban. Az ügyben megoldást fog jelenteni, hogy levélváltás történik az Emberi 

Erőforrások Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályával a közérdekű önkéntes munka 

szabályairól, annak érdekében, hogy az aktív korú ellátásban részesülők közül, aki vállalja és 

más módon nem tudja a 30 nap kötelező munkaviszonyt felmutatni, az önkéntes alapon 

vállalhatja az iskola takarítását, tízórai kihordását. Ebben az esetben a jelenleg 

közfoglalkoztatott Hugyecz Józsefné el tudja látni a konyhai kisegítői feladatokat és nem kell 

a tízórait elvinni az iskolába.  
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Imró Jánosné képviselő: Köszönöm a tájékoztatás, próbáljuk meg így, remélem, megoldja a 

gondot, jövőre, pedig meglátjuk a költségvetés tervezésénél, hogy milyen lehetőségeink 

lesznek. 

 

b. Fűtéskorszerűsítés pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a 2012. évi „Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka 

mintaprogram” (Kazán 2.0 program) keretében lehetőség van pályázatot benyújtani 

kazáncserére és 2 fő közfoglalkoztatott 1 éves foglalkoztatásának igénylésére 8 órás 

munkaviszony keretében az üzemeltetéshez. Ezt követően Orgoványi László polgármester 

ismerteti a pályázati kiírás elemeit. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület 

tagjait, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat a pályázat benyújtása kapcsán. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Mint említettem Galgaguta benne van azon 695 településben, 

melyek a felmérés eredményeként pályázhatnak. A környékünkről Legénd és Nógrádkövesd 

település szerepel még a kiválasztottak között. Véleményem szerint az iskolában nem 

szükséges a kazáncsere, hiszen most lett beépítve egy új a napkollektoros fűtésrásegítő 

pályázatunk során. Az óvodába jó lenne, de szerintem ott a művelődési ház felújításával 

együtt kellene megoldani egy közös kazánház keretében, mert a jelenlegi művelődési ház 

állapota nem alkalmas a fűtéskorszerűsítésre. A polgármesteri hivatal épülete esetében úgy 

vélem nem kivitelezhető, nincs hova építeni. Javaslatok? 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Ha most nem lépünk, akkor kiesünk? 

 

Orgoványi László polgármester: Igen, szeptember 26. a határidő 

 

Orgoványi László polgármester: Nem javaslom a beadását az általam említett okok miatt. 

 

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 

92/2012.(IX.25.) határozata 

Fűtéskorszerűsítés pályázat benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi „Bio- és 

megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram” (Kazán 2.0 program) című pályázat 

benyújtásáról szóló előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem vesz részt a pályázaton. 

 

Határidő: 2012. szeptember 26.  

Felelős:    Orgoványi László polgármester 
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Orgoványi László polgármester megköszönte a Képviselő-testületi tagok megjelenését és az 

ülést berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 35 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

     Polgármester                                                                        Körjegyző  
 


