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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 

24/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. december 14-én megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Nagy Jenő, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző. 

 

Bejelentéssel távol van: Pleva Norbert és Imró Jánosné képviselők. 

  

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő testület ülése határozatképes, 

mert az 5 fő képviselőből 3 fő megjelent, így az ülést megnyitja. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a 

meghívóban szereplő napirendek közül az 5. pontban szereplő HUSK pályázat kapcsán kölcsönfelvétel megtárgyalása 

tárgyú napirendi pont kerüljön le a napirendekről, mivel azt még nem sikerült kidolgozni, továbbá a 6. pontban 

szereplő egyebek napirendi pont helyébe kerüljön felvételre a Társulási megállapodások módosítása, alapító okiratok 

jóváhagyása, megszüntetése napirendi pont. Kéri, döntsenek javaslatáról.  

A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 5. napirend 

levételére tett javaslatot elfogadta.   

 

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

 

N A P I R E N D:   1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének rendelet-módosítása.  

                                     /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 2./ Döntés iskola átadás-átvétel ügyében. 

                                        Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                               3./ Adósságkonszolidáció megtárgyalása.  

                                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

       

                               4./ Hulladékszállítási rendeletmódosítás. 

                                    /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              5./ Társulási megállapodások módosítása, alapító okiratok jóváhagyása, megszüntetése. 

 Orgoványi László polgármester 

 

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének rendelet-módosítása. 

/írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták. Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 

2012. évi költségvetési rendelet módosítására a HUSK pályázat kapcsán, a hazai támogatás keretében előleg 

címén lehívott és beérkezett pénzösszeg miatt van szükség. Orgoványi László polgármester javasolja a 

napirenddel kapcsolatban kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítási javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló 

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

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

             

2. Döntés iskola átadás-átvétel ügyében. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

parlament az iskolák állam részére történő fenntartási és működési átadására megalkotta a köznevelési 

feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 

CLXXXVIII. törvényt.  

A törvény rendelkezései szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes balassagyarmati 

tankerületi igazgatóságával kell az átadásra vonatkozó megállapodást megkötni 2012. december 15-ig. A 

megállapodáshoz a helyi általános iskolánál az ingatlanra és ingóságokra vonatkozó adatok összesítésre 

kerültek. A helyi önkormányzat nevében a megállapodás az ingó és ingatlan vagyontárgyakra vonatkozik, a 

foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatokat a berceli székhely önkormányzat megállapodásában kell 

szerepeltetni. Orgoványi László polgármester kéri, a megállapodás törvény szerinti megkötéséhez járulnak 

hozzá, vegyék tudomásul. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

118/2012. (XII.14.) határozata 

Döntés iskola átadás-átvétel ügyében. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. § alapján a 

galgagutai „Kincskereső” Általános Iskola működtetésének, fenntartásának állami feladat átadását 

tudomásul veszi. 

Az átadás, átvételre 2012. december 15-ig történő megállapodás megkötésével kerül sor. Az önkormányzat 

képviseletére átadóként, a megállapodás aláírására felhatalmazza Orgoványi László polgármestert.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Balassagyarmati Tankerületének Igazgatójával írja alá. 

 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

3. Adósságkonszolidáció megtárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták. Orgoványi László polgármester ismerteti Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban 

foglaltakat és az állami adósságátvállalás részleteit, feltételeit. Orgoványi László polgármester kéri a 

képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék az adósságkonszolidációval kapcsolatban 

elhangzottakat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a határozati javaslat elfogadását, hiszen az adósságkonszolidáció 

feltételei törvényileg szabályozottak és nyílván minden önkormányzat elfogadja azt. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

119/2012. (XII.14.) határozata 

Galgaguta település adósságkonszolidációjának megtárgyalásáról. 

1. A képviselő-testület Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 

egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a 

költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, 

hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat 

helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak. 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb 

költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 

b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé 

és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben 

azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb 

számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, 

illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál,  
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6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar 

Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, 

információkat, megismerje és kezelje.  

 

Határidő: 2012. december 17. 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

4. Hulladékszállítási rendeletmódosítás. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő – testület tagjai, hogy a 

jelenlegi szemétszállítási díj változtatása, emelése szükséges. Az érvényben lévő tarifák igen kedvezőek a 

környéken ismert szállítási díjakhoz képest, nem tartható tovább az alacsony áron történő díjmegállapítás, 

mert a szállítási költségek növekedése miatt nem fedezné a bevétel a kiadásokat. Várhatóan 2013. január 1-

től új hulladékgazdálkodási törvény lép hatályba, amely szabályozza az emelés mértékét 4,2%-ban. A 4,2%-

os emelés nem biztosítja a teljes összegű bevételt. Javasolja, hogy december 28-tól állapítsák meg az új 

díjakat.  Kéri a képviselő-testületet, hogy tegyenek javaslatot a díj mértékére. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy az előzetes kalkuláció szerint a 120L-es kuka díja a fenti 

időponttól legyen 25.000 Ft/év, a 80L-es kuka díja, pedig 21.000 Ft/év, mert ez az összeg fedezi a 

hulladékszállítás költségeit, továbbá a 2013. évre díjemelésként lehetővé váló 4,2%-os emelést a képviselő 

testület ne alkalmazza. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat és a rendelettervezet elfogadásáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő – testületének 

17/2012./XII.15./ önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló  

2/2012./II.15./ önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

5. Társulási megállapodások módosítása, alapító okiratok jóváhagyása, megszüntetése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban tájékoztatja a képviselő – testület tagjai, hogy a 

Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás dokumentumaiból az iskolák fenntartásának átadása miatt 

módosítani szükséges a társulási megállapodást, valamint az alapító okiratot. A társulási megállapodásból és 

az alapító okiratból kikerül az általános iskolai feladatellátás. Orgoványi László polgármester ismerteti a 

módosított okiratokat, majd kéri, döntsenek a módosításokról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a módosításokat, hiszen a nógrádkövesdi 

József Attila Általános Iskola feladatellátásának átadása Galgaguta Község Önkormányzatát nem érinti. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás társulási 

megállapodásának és alapító okiratának módosításáról. 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

120/2012. (XII.14.) határozata 

A Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és  a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján felülvizsgálta az Intézményirányító Társulás 

Társulási Megállapodását, melyet az oktatási közfeladat ellátásának állami fenntartásba, az intézménynek 

állami működtetésbe kerülése miatt a határozat melléklete szerint fogadott el.  

 

Határidő: 2012. december 20. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

   Várszegi György körjegyző 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

121/2012. (XII.14.) határozata 

Az Intézményirányító Társulás egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. 

törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm.rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal – a korábbi 

módosítások figyelembe vételével - felülvizsgálta és egységes szerkezetbe foglalta az Intézményirányító 

Társulás Nógrádkövesd Alapító Okiratát, tekintettel arra, hogy az oktatási közfeladat ellátásának 

kötelezettsége a költségvetési szerv megszüntetése nélkül kerül az állam fenntartásába a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján.  

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat mellékletét képezi. 

Az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának meg kell 

küldeni. 

 

Határidő: 2012. december 20. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

   Várszegi György körjegyző 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel keretén belül tájékoztatja a képviselő – testület tagjai, hogy a 

berceli közoktatási intézményirányító társulásnál egyrészt az iskola állami fenntartásba történő átadása miatt 

kikerülnek a társulási megállapodásból és alapító okiratból az iskolára vonatkozó rendelkezések, másrészt a 

társulási tanács tagjai kezdeményezték a közoktatási társulás teljes megszüntetését. 2013. január 1-től a 

javaslat szerint minden önkormányzat önállóan látja el az óvodai nevelési feladatokat. A fentiekben 

ismertetett indokok alapján az oktatási társulás megszüntetéséhez az alábbi döntéseket javasolja meghozni: 

 Társulás megszüntetése 

 Társulási tanács, mint intézmény alapító okiratának megszüntetése 

 Társulás óvodája alapító okiratának megszüntetése 
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 Galgagutai Manóvár óvoda alapító okiratának elfogadása 

 Az óvoda óvodavezetőjének megbízatása 

 A manóvár óvoda óvodavezetői állására pályázat kiírása 

 

Orgoványi László polgármester ismerteti a módosított okiratokat, majd kéri, döntsenek a módosításokról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a társulási tanács tagjai 

ülésükön azért döntöttek a társulás megszüntetése mellett, mert az állam már nem ad plusz normatívát a 

társulások után, továbbá, mert Bercel település nem akarta tovább mások helyett finanszírozni a társulás 

költségeit. Mindezek alapján javaslom, hogy fogadjuk el a módosításokat és a jelenlegi tagóvoda vezetőjét, 

Megyeri Attilánét bízzuk meg az óvodavezetői feladatok ellátásával. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a berceli Közoktatási Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának és alapító okiratának, valamint a berceli közös óvoda alapító okiratának 

megszüntetéséről, továbbá a galgagutai Manóvár Óvoda új alapító okiratának elfogadásáról és az 

óvodavezető megbízatásáról. 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

122/2012. (XII.14.) határozata  

A Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás társulási 

megállapodás megszűntetéséről. 

 

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

Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulásban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 

feladatokról szóló előterjesztést.   

A képviselő-testület a Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás 

társulási megállapodását 2012. december 31. napjával megszűnteti.  

Felkéri a polgármestert, a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

123/2012. (XII.14.) határozata  

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás megszűntető 

okiratának elfogadása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta – 

Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás megszűntető okiratának tervezetét, és azt elfogadja.    

(Megszűntető okirat a határozat melléklete.) 

Felkéri a polgármestert, a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2012. (XII.14.) határozata  

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

Többcélú Intézménye megszűntető okiratának megszüntetése. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel – Becske – Galgaguta – 

Nógrádsáp – Szanda Községi Önkormányzatok Óvodája és Bölcsődéje Többcélú Intézménye megszűntető 

okiratának tervezetét, és azt elfogadja.  

(Megszűntető okirat a jkv. melléklete.)  

Az óvodai és bölcsődei feladatellátást 2013. január 1. napjától az önkormányzat önállóan látja el.  

Felkéri a polgármestert, a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

125/2012. (XII.14.) határozata  

A galgagutai Manóvár Óvoda alapító okiratának elfogadásáról és Megyeri Attiláné óvónő vezetői 

feladatok ellátásával történő megbízatásáról. 

 

1. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a galgagutai Manóvár Óvoda alapító 

okiratának tervezetét, és azt elfogadja.  

(Az elfogadott alapító okirat a határozat melléklete.) 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.  

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

2. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Galgautai Manóvár Óvodánál (2686 Galgaguta, 

Kossuth út 70.) a magasabb vezetői állású vezetői feladatok ellátásával 2013. január 1. napjától a pályázati 

eljárás eredményes lefolytatásáig, legfeljebb 2013. augusztus 15. napjáig megbízza Megyeri Attiláné 2686 

Galgaguta, Béke út 74. szám alatti lakost, óvónőt, a Manóvár Óvoda közalkalmazottját. 

A magasabb vezető pótlék összege: 40.000,- Ft/hó. 

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2012. december 31., ill. értelemszerűen 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést 

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 10 óra 40 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                         Körjegyző 


