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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 

21/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2012. október 18-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Pleva Norbert és Nagy Jenő képviselők 

 

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 3 fő megjelent, így az ülést megnyitja. 

Javaslatára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  
 

N A P I R E N D:    
 

2./ Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozás. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

3./ Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

2. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő csatlakozás. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiírásra került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, 

melyhez a csatlakozás ismételt testületi döntést igényel. 

Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a hátrányos helyzetben lévő családok 

gyermekeit idén is támogatásban részesítsék a felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom az ösztöndíj pályázatot, segítsük továbbra is a galgagutai 

ifjúságot. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én is támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 

történő csatlakozásról. 

 A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

94/2012.(X.18.) sz. képviselő-testületi határozata 

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő Testülete csatlakozik a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 

2013 évi fordulójához. 

A képviselő testület elfogadja az ösztöndíjpályázat 2013 évi kiírás általános szerződési 

feltételeit. Feléri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja alá a csatlakozási 

nyilatkozatot és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére határidőn belül juttassa vissza. 

 

Határidő: 2011. október 26. 

Felelős: Orgoványi László polgármester   

 

3. Egyebek. 

 

a. ÖNHIKI pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy Galgaguta Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalásakor 

felvetődött, hogy az önkormányzat – a pályázati feltételek megléte esetén - élni kíván az 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtásának lehetőségével. 

A Magyar Köztársaság 2012.évi költségvetésről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény 6.sz. 

melléklete 2.pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásárt felelős miniszter egyetértésével a 3/2012.(III.I.) BM 

rendeletében határozta meg a támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 

ellenőrzésének részletes szabályait. 

E rendelet meghatározza az igénylés kötelező mellékleteit, többek között a pályázatra 

vonatkozó testületi határozat tartalmi elemeit is. 

 

Az önkormányzatnak a pályázati anyag benyújtását megelőzően határozatban kell nyilatkozni 

a 2012. évi költségvetésről szóló 6.sz. melléklet 2.pontjában meghatározott igénybevételi 

feltételek meglétéről. A pályázati anyag benyújtásához kéri a testületet, hogy a pályázati 

feltételek meglétéről határozatban nyilatkozzon. Ezzel kapcsolatban kéri, tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2012. (10.18.) határozata 

Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról. 

 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására vonatkozó pályázat benyújtásának 

lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Galgaguta Községi Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 

    2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt    

    nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 

2. Galgaguta Községi Önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő  

   önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő  

   nyilatkozatot teszi: 

 

   I.          Galgaguta Községi Önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 677 fő, és  

               Bercel székhelyű körjegyzőséghez tartozik.     

 

II. Galgaguta Községi Önkormányzat 2012 évben helyi adó jogcímen 3.500 ezer forint 

összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 13.443 ezer forint összegű 

működési célú hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem 

kötelezett. 

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 50.§ (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

 

Határidő: Értelemszerűen 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

b. Az állattartásról szóló rendeletek felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző  

 

Várszegi György körjegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

(továbbiakban: Éltv.) módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5.§ rendelkezése szerint 

az „Éltv. 6.§ a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

(6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható.” 

A 2012. október 1-jén hatályba lépő rendelkezés egységes végrehajtása érdekében, a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§ (2) bekezdése által biztosított jogkörben 

eljárva gondoskodni kell a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról, az állattartást tiltó, 

illetőleg korlátozó előírások hatályon kívül helyezéséről.  

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

javaslataikat a pályázat benyújtása kapcsán. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Van-e ilyen rendeletünk? 

 

Várszegi György körjegyző: Igen. A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 

tartalmaz állattartásra vonatkozó korlátozó szabályokat. 

 

Orgoványi László polgármester: Akkor javaslom a képviselő-testületnek a helyi rendelet 

módosítását a törvényi szabályozás miatt. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012.(X.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 7/2003.(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1. §. 

A rendelet 7. §.(5) bekezdése az 1. sz. melléklettel együtt hatályon kívül helyezve. 

2. §.  

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

Galgaguta, 2012. október 18. 

  Orgoványi László sk.                                                                              Várszegi György sk. 

     polgármester                                                                                                  körjegyző 

Kihirdetve: 2012. október 19. 

                                                                                                                    Várszegi György sk. 

                                                                                                                             körjegyző 

 

c. Utca-névtáblák beszerzése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy ajánlat érkezett Török Béla címfestő részéről utcanév-és házszámtáblák 

elkészítésével kapcsolatban. Orgoványi László polgármester ezt követően ismerteti az 

ajánlatban foglaltakat méretek és árak szerint, majd kéri a képviselő – testület tagjait, tegyék 

meg kérdéseiket, javaslataikat a beérkezett ajánlattal kapcsolatban. 
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Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Az árajánlatban foglaltakat ismertettem, jó volna előbb-

utóbb, ha a településen szépen elkészített egységes utcanév- és házszámtábla kerülne 

kihelyezésre, ezzel is vonzóbbá téve településünket, továbbá ezzel segítenénk a nem helyi 

postások munkáját, valamint a településre látogatókat a tájékozódásban. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot, de egyben javaslom, hogy szerezzünk 

be több ajánlatot, hogy azokat versenyeztetve kiválaszthassuk a legkedvezőbbet. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom Dr. Antalics Zsolt képviselő javaslatát, szerezzünk be 

még két ajánlatot és a legkedvezőbbet kiválasztva döntsünk. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a beérkezett ajánlat elfogadásáról. 

 A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2012.(X.18.) sz. képviselő-testületi határozata 

Az utcanév-és házszámtáblák beszerzéséről. 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az utcanév-és 

házszámtáblák elkészítésével és beszerzésével kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testület 

a döntést elnapolja, amíg újabb ajánlatok be nem érkeznek, hogy a legkedvezőbbet 

kiválasztva dönthessen. 

A képviselő testület feléri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében kérjen be még két 

árajánlatot a döntés meghozatala érdekében. 

 

Határidő: Soron következő testületi ülés. 

Felelős: Orgoványi László polgármester   

 

d. HUSK pályázattal kapcsolatos tájékoztató. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület 

tagjainak, hogy a határon átnyúló pályázat kivitelezése szépen halad, a közelmúltban 

megtörténtek az első kifizetések a programban résztvevő vállalkozások felé, hogy az első 

kifizetési kérelem benyújtása kapcsán a támogatások lehívásra kerülhessenek. 

 

 

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

ülést berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 15 óra 30 perc. 
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

     Polgármester                                                                        Körjegyző  
 


