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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
1/2013. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. február 1-jén megtartott Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Dr. Antalics Zsolt, Pleva Norbert, Imró Jánosné,
Nagy Jenő képviselők.
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./ Az intézményi térítési díjak 2013. évi megállapítása.
/írásos előterjesztés mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
2./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program
2007-2013 pályázat eszközbeszerző kiválasztása.
/írásos előterjesztés mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
3./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program
2007-2013 pályázat hitelfelvételének tárgyalása.
/írásos előterjesztés mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László
4./ Az önkormányzat tulajdonában álló 0148 hrsz-ú külterületi földterület iparterületté átminősítése.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
5./ Döntés a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.-ből történő kilépésről és csatlakozás az

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületéhez.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
6./ Becske, Nógrádkövesd, Szécsénke települések fogadása a közös hivatalhoz.
/írásos előterjesztés mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
7./ Egyebek
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester

8./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása.
/zárt ülés/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
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1. Az intézményi térítési díjak 2013. évi megállapítása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták,
javasolja, hogy az önkormányzati támogatások összege maradjon a 2012. évben megállapított összeg, azaz
óvodai ellátás és iskolai menza esetében 50,-Ft, a „Manóvár” Óvoda dolgozói esetében pedig 300,-Ft/nap.
Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a
rendelettervezet elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
1/2013./II.04./ önkormányzati rendelete
az étkezési ellátást biztosító intézményekben
fizetendő térítési díjakról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
2. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat
eszközbeszerző kiválasztása.
/írásos előterjesztés mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a határon átnyúló pályázat abba a
szakaszába érkezett, hogy ki kell kiválasztani az eszközbeszerző személyét. Ezen eljárás során az
eszközbeszerző esetében kiválasztásra került 3 cég, akiktől ajánlatot kérünk. Orgoványi László polgármester
tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy új közbeszerzési szabályzat került elfogadásra 2012.11.28-án,
mert az új közbeszerzési törvény szerint a bírálóbizottság megválasztott tagjai között nem lehet döntéshozó
személy, azaz képviselő-testületi tag, csak, mint delegált. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy az
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lefolytatásához új bírálóbizottsági tagokat jelöljön ki az új
közbeszerzési szabályzat szerint. Fentiek elfogadása és jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre ezért
kéri, vitassák meg és döntsenek a javaslatok elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslatok elfogadásáról.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II.01) határozata
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat
eszközbeszerző kiválasztásáról.
Tárgy: „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt WIFI adatátviteli berendezéseinek beszerzése a dokumentációban
részletezett mennyiségben és minőségben történő leszállítása szállítási szerződés keretében.” tárgyú
beszerzés lebonyolítása.
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Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUSK/1001/2.5.1/0034 sikeres pályázat WIFI
adatátviteli berendezések beszerzésének teljes körű lebonyolítására beszállító kiválasztására irányuló
beszerzés lefolytatásáról dönt.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nettó 13 000 000 Ft, azaz: Tizenhárommillió 00/100 Forint
+ ÁFA, a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja
szerinti elegendő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a korábban kiválasztott hivatalos közbeszerzési
tanácsadónál a közbeszerzési eljárás megkezdéséről intézkedjen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyására,
valamint felhatalmazza a bonyolítót, hogy a Kbt. 122. § (8) bekezdésének megfelelően az alábbi 3 gazdasági
szereplőnek küldje ki a polgármester által szignált ajánlattételi felhívást:
1) ADATKÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., Telefon: 1-3280886; Fax: 328-0887; E-mail: sutus.daniel@adat-kozpont.hu; kapcsolattartó: Sutus Dániel ügyvezető)
2) Inter Crown Europe Zrt. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., telephely: 1139 Budapest,
Frangepán u.11., Fax: +36-1-329-1687; E-mail: Mezei.Gabor@intercrown.hu; kapcsolattartó: Mezei
Gábor)
3) Szintézis Informatikai Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 2., telefon: +36 96 502-200; fax:+36 96 318658; E-mail: szdorka@szintezis.hu, kapcsolattartó: Szalontai Dorka
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 01.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II.01) határozata
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat
eszközbeszerző kiválasztásával összefüggésben a bírálóbizottság felállításáról.
Tárgy: „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt WIFI adatátviteli berendezéseinek beszerzése a dokumentációban
részletezett mennyiségben és minőségben történő leszállítása szállítási szerződés keretében.” tárgyú
beszerzés lebonyolításához a Bíráló Bizottság felállítása.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt WIFI
adatátviteli berendezéseinek beszerzése a dokumentációban részletezett mennyiségben és minőségben
történő leszállítása szállítási szerződés keretében.” tárgyú beszerzés lebonyolítása kapcsán a beszállító
kiválasztására irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pont szerint) lefolytatásáról döntött.
Galgaguta Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának megfelelően a Képviselőtestület felkéri a
polgármestert, hogy a Bíráló Bizottság összehívásáról gondoskodjon, állítsa össze annak munkatervét a fent
nevezett hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatban, a Kbt. 22. § (4)
bekezdésének megfelelően. „A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése,
az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az
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eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.”.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Elnök: Várszegi György Körjegyző
Tag: Petri Ákos Közbeszerzési tanácsadó
Tag: Homolya Jánosné Pénzügyi előadó
Tag: Krizbai István Műszaki szakértő
A Képviselő-testület felkéri a megválasztott Bíráló Bizottsági tagokat az összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat
hitelfelvételének tárgyalása.
/írásos előterjesztés mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a határon átnyúló pályázat
lebonyolításához hitel felvételére van szükség, mert az önkormányzat a teljes beruházás összegével nem
rendelkezik, a pályázat viszont utófinanszírozású. Orgoványi László polgármester elmondja, hogy a korábbi
hitelfelvételi döntések és kérelmek végül nem vezettek eredményre, de a mostani OTP Bank Nyrt.-vel
történt egyeztetések bíztató eredménnyel zárultak, a hitelfeltételek és a határozati javaslatok kidolgozásra
kerültek. 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, mert a pályázat e nélkül nem valósulhat meg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(II.01.) 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:
A hitel összege: 466.496 EUR
Igénybe vehető: a feltételek teljesítésétől 2013.10.30-ig
Lejárata: 2013.12.20.
Kamat: 3 havi EURIBOR+5,5 % megfizetése negyedévente
Kezelési költség: évi 0,5 %, megfizetése a kamattal negyedévente
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 2 %, megfizetése a kamattal negyedévente
Szerződéskötési díj: egyszeri 0,5 %, megfizetése a szerződés megkötését követően egy összegben
A Képviselő-testület a hitelfelvételt, annak járulékait és a számlák kifizetéséhez szükséges saját erő
biztosítását, illetve a jelen beruházás megvalósításával kapcsolatban esetlegesen felmerülő, de a
támogatással nem finanszírozható kiadásokat a 2013. évi költségvetésbe betervezi. A hitel fedezete az
önkormányzat 2013. évi bevételei.
Galgaguta Község Önkormányzata nem esik jogszabályi korlátozások tiltó hatálya alá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a hitelszerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző
Megérkeznek Bodó Lajos és Visnyovszky Áron Urak.
4. Az önkormányzat tulajdonában álló 0148 hrsz-ú külterületi földterület iparterületté
átminősítése.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester köszönti a testületi ülésen Bodó Lajos Ügyvezetőt a Bola 95 Kft.
képviseletében és Visnyovszky Áron Kirendeltségvezetőt a Benninghoven Hungária Kft. részéről.
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Bola 95 Kft. részéről
megkeresés érkezett az önkormányzathoz aszfaltkeverő telep létesítéséhez alkalmas földterület ügyében,
majd ismerteti a megkereső levelet.
Orgoványi László polgármester kéri a megjelent Bodó Lajos Ügyvezetőt és Visnyovszky Áron
Kirendeltségvezetőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Bodó Lajos Ügyvezető: A cég családi tulajdonú, 1995 óta foglalkozunk útépítéssel és közművesítéssel,
Szentendrén már van egy keverőtelepünk. Egy pályázati lehetőség keretében megvalósuló keverőtelep
Nógrád megyei megépítése kapcsán gondoltunk több település közül Galgaguta településre, ahová ipartelep
létesítése esetén telephelyként jelentkeznénk be, így a település hamar adóbevételre tehetne szert.
Imró Jánosné képviselő: A nógrádkövesdi keverőtelep nem konkurencia?
Bodó Lajos Ügyvezető: Mi nem szeretnénk velük konkurálni, a keverőtelep egy kisebb teljesítményű 80100 tonnás konstrukció lenne, hogy kisebb mennyiségi igény esetén is érdemes legyen beindítani. Mi nem
kívánunk konkurálni a nagyobb cégekkel, inkább a kisebb útburkolati munkák kivitelezését, járda, árok
szegélyépítéseket végezzük. A nagyobb tendereken nem lehetünk versenytársaik, sok esetben indultunk
ugyanazon tenderen de nagyobb mennyiségek előállítása esetén a nagyobb cégek előnyben vannak nagyobb
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keverőgépeik révén, nagyobb mennyiségi igények esetén nekünk is tőlük kellene megvásárolni az anyagot,
így már az előállítási költségeink magasabbak lennének, mint az övék. A 80 tonna sem kevés, de ez a létező
majdnem legkisebb berendezés. Mint említettem van egy kisebb keverőtelepünk Szentendrén, amivel a
kisebb burkolati munkákat el tudjuk végezni és most egy pályázati lehetőség kapcsán vásárolnánk egy újat,
melyet Galgagután helyeznénk el.
Orgoványi László polgármester: Az előzetes egyeztetések alapján az önkormányzat tulajdonát képező 0148
hrsz-ú külterületi földterület alkalmas lenne a telep kialakítására, de a teljes terület tulajdonba adását nem
javaslom, inkább a bérbe adást. Természetesen a rendezési terv módosításának költségét vállalniuk kell.
Imró Jánosné képviselő: Feltétlen eladásra számítanak, vagy a bérlet is járható út, mert az eddigi
gyakorlatunk mindig is a bérlet volt.
Bodó Lajos Ügyvezető: Ez egy elég nagy beruházás, mi azért gondoltunk erre, hogy a beruházónak
nyugodtabb helyzete legyen, nekünk elég kisebb terület is.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Mi nem 5 évre, hanem hosszú távra adnánk bérbe.
Orgoványi László polgármester: Akkor ez még megbeszélés tárgyát fogja képezni, mi nem állunk egymástól
távol, nekünk az a fontos, hogy ipar települjön ide, Önöknek, pedig, hogy idetelepüljenek.
Visnyovszky Áron Kirendeltségvezető: Pár szót szeretnék mondani a cég nevében. Magyarországon már
2001 óta jelen vagyunk, maga a cég egy német családi vállalkozás, mely nem rég volt 100 éves.
Leányvállalatunk karbantartó céggel is rendelkezik. Magyarországon 13 aszfaltkeverő telepünk van, melyet
mi gyártottunk és adtunk el. A megépítendő keverőtelep 80 tonna aszfaltot kever meg 1 óra alatt. Megfelelő
karbantartással minden károsanyag-kibocsátást a határérték alatt tudunk tartani.
Orgoványi László polgármester: A megépítendő aszfaltkeverőből már építettek Magyarországon?
Visnyovszky Áron Kirendeltségvezető: Ilyen kicsi még nincs, de Európában már több helyen építettünk.
Orgoványi László polgármester: Azért kérdeztem ezt, mert javasolnám a képviselő testületnek egy ilyen
keverőtelep meglátogatását, hogy a területén milyen környezeti hatást vált ki.
Visnyovszky Áron Kirendeltségvezető: Referenciaként említeném Dunakeszit, amely bár nagyobb de
emisszió tekintetében azonos, a Magyar Aszfaltnak is van hasonló keverője Budapesten, illetve
Dunaharasztiban található még hasonló keverőtelep.
Pleva Norbert képviselő: Illatok, rezgések tekintetében mi várható?
Visnyovszky Áron Kirendeltségvezető: Megfelelő karbantartás mellett az emissiós határértékeket tartani
lehet. Minden keverőnek külön porleválasztó berendezése van, mely teljes mértékben elszívja a gázokat, és
több porzsák szűri azokat. A hőhatás minimális. Zajártalom tekintetében tompító berendezések működnek,
melyek segítségével egy kamionforgalomhoz lehetne hasonlítani a kibocsátott zaj mértékét, mely tovább
csökkenthető zajszűrő falazat felépítésével.
Pleva Norbert képviselő: A talajra milyen hatással van?
Visnyovszky Áron Kirendeltségvezető: Ebben a kiszerelésben minimális, mert a fő komponensek nem
beton talapzatra kerülnek, hanem tömörített zúzalékos alapra kerülnek, így a vibráció minimális.
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Dr. Antalics Zsolt képviselő: Az egész beruházás mekkora összegű?
Bodó Lajos Ügyvezető: Körülbelül 400 millió forint.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Üzemelés szempontjából egész évben üzemelne, vagy csak időszakosan?
Bodó Lajos Ügyvezető: Tavasztól őszig.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Az üzem hány embert foglalkoztatna?
Visnyovszky Áron Kirendeltségvezető: A keverő esetében 6 fővel lehet számolni (keverőmesterek,
karbantartók, rakodógépesek), továbbá a mérlegkezelő és biztonsági őrség személyzete, összesen kb. 15 fő.
Bodó Lajos Ügyvezető: Ezen felül a be-és kiszállító járművek sofőrjei.
Pleva Norbert képviselő: Ha most igent mondunk, mikor indulna be?
Bodó Lajos Ügyvezető: Két év.
Orgoványi László polgármester: A rendezési terv költségeit fel kell vállalniuk és előre kifizetniük, mert az
önkormányzatnak jelenleg erre nincs pénze.
Bodó Lajos Ügyvezető: Mint már nyilatkoztuk, természetesen vállaljuk, itt az a kérdés, amit mérlegelni
kéne, hogy eladás, vagy bérlet, mi az eladást preferáljuk.
Orgoványi László polgármester megköszöni Bodó Lajos Ügyvezető és Visnyovszky Áron
Kirendeltségvezető megjelenését és tájékoztatásukat.
Bodó Lajos és Visnyovszky Áron Urak távoznak a testületi ülésről.
Orgoványi László polgármester: A 0148 hrsz-ú területet 2.4 millió forintért vettük a felét 1 millió forintért
ne adjuk oda.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Ne adjuk oda, hosszú távú bérletet javaslok, mondjuk 20 év.
Orgoványi László polgármester: Szerintem 20 év alatt térül meg nekik a befektetés, az kevés lesz.
Orgoványi László polgármester: Javaslatokat kérek.
Orgoványi László polgármester: Javaslom, ne adjuk el, legyen bérlet és a bérleti díj az éves nettó árbevétel
valamennyi százaléka.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Legyen akkor a bérlet 30 év, majd mondanak rá valamit. Határozzuk meg a
bérleti díjat.
Imró Jánosné képviselő: Ha nem kell nekik bérletbe, csak tulajdonba?
Orgoványi László polgármester: Javaslom, legyen a bérleti díj az éves nettó árbevétel 1%-a. Kérem a
képviselőket olyan testületi döntés meghozatalára, melyben megbízzák a polgármestert a tárgyalások
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lefolytatására és amennyiben sikerül a céggel azonos álláspontot kialakítani, a végleges döntést a képviselőtestület fogja kimondani a következő testületi ülésen.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II.01.) határozata
A 0148 hrsz-ú terület iparterületté minősítéséről és bérbeadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bola 95 Kft. földterületvásárlásról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Orgoványi László Polgármestert, hogy
bocsátkozzék tárgyalásokba a Bola 95 Kft. vezetőjével, Bodó Lajos Úrral, mely során ismertesse a
képviselő-testület azon elsődleges álláspontját, mely szerint a 0148 hrsz.-ú földterületet 30 évre kívánja
bérbe adni és bérleti díjként a Galgaguta településre eső az éves nettó árbevétel összegének 1%-át kéri.
A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy a döntéssel járó feladatokat hajtsa végre, értesítse az
érintetteket és kezdje meg a tárgyalásokat, hogy a soron következő testületi ülésen végleges döntést
hozhassanak.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Folyamatos.
5. Döntés a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft.-ből történő kilépésről és csatlakozás az Ipoly-menti
Palócok Térségfejlesztő Egyesületéhez.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat kapcsolatai
más kistérségekhez, nem úgy lettek kialakítva, hogy a Cserhátalja LEADER HACS Nonprofit Kft.
pályázatainál eredményesek tudtunk lenni. A LEADER csoport működési ideje alatt a település egyetlen
sikeres (piackialakítás) pályázatot nyert, melyet alulfinanszírozottság miatt nem tudott elkészíteni.
Orgoványi László polgármester elmondja, hogy a LEADER csoportok átszervezésre fognak kerülni,
mégpedig a választási körzetek felosztása szerint. Orgoványi László polgármester ennek megfelelően
javasolja olyan szándéknyilatkozat meghozatalát, mely szerint kilép a Cserhátalja LEADER HACS
Nonprofit Kft. szervezetéből és be kíván csatlakozni az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületéhez.
Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (II.01.) határozata
A LEADER HACS akciócsoport tagságának módosításáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a LEADER HACS akciócsoport
tagságának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a Cserhátalja LEADER HACS
Nonprofit Kft. tagságából történő kilépésről és az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületéhez
történő csatlakozásról.
A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy a döntéssel járó feladatokat hajtsa végre, értesítse az
érintetteket.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Folyamatos.
Nagy Jenő képviselő távozott az ülésről.
6. Becske, Nógrádkövesd, Szécsénke települések fogadása a közös hivatalhoz.
/írásos előterjesztés mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták,
ismerteti a képviselő-testülettel, hogy Becske, Nógrádkövesd, Szécsénke települések jelezték csatlakozási
szándékukat a Berceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Orgoványi László polgármester felkéri Várszegi
György körjegyzőt, hogy ismertesse a napirenddel kapcsolatos döntési folyamatokat.
Várszegi György körjegyző: A közös hivatalhoz történő csatlakozásról szóló döntések előtt kéri a
képviselőket, hogy a 2012. december 27-én elfogadott körjegyzőséget megszüntető, közös hivatalt létrehozó
alapító okiratot és megállapodást módosítsák. A Magyar Államkincstár a Bercel-Galgaguta
Önkormányzatok által létrehozott közös hivatal törzskönyvi bejegyzésekor felszólította az érintett
önkormányzatok képviselő testületeit, hogy módosítsák az előzőekben felsorolt dokumentumokat. Erre
jogszabálysértés kiküszöbölése miatt van szükség. Az eredeti dokumentumokban mindenhol a hivatal
elnevezéseként Bercel-Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatal szerepelt. A törvény (Möt.) kötelezően
előírja a hivatal névhasználatát, mely a székhelytelepülés nevével szerepelhet a következők szerint: Berceli
Közös Önkormányzati Hivatal. Javaslom a módosítás elfogadását, illetve a Becske, Nógrádkövesd,
Szécsénke Önkormányzatok csatlakozásához szükséges alapító okirat és megállapodás módosítását. A
közös hivatalhoz történő csatlakozásra 2013. március 1-jétől kerül sor.
Orgoványi László polgármester kéri, hogy külön-külön döntsenek a dokumentumok elfogadásáról.
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (II.01.) határozata
Bercel – Becske – Galgaguta Községek Körjegyzősége megszűntető okiratának módosítása.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - 126/2012.(XII.27.) számú határozatával
jóváhagyott - Bercel – Becske – Galgaguta Községek Körjegyzősége megszűntető okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
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- 2. pont helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. Megszűntető szerveinek megnevezése, székhelye
Bercel Község Önkormányzata 2687 Bercel, Béke út 1.
Galgaguta Község Önkormányzata 2686 Galgaguta, Kossuth L. út 86.
Becske Község Önkormányzata 2693 Becske, Petőfi út 1/A.”
- 3. pont helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3. A megszűnés módja
Jogutódos átalakulás”
- Az 5.1. pontban (2 helyen) „Bercel – Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyett Berceli
Közös Önkormányzat Hivatal szövegrész kerül.
- Az 5.3. pont helyébe az alábbi 5.3. pont lép:
„5.3. A költségvetési szervnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések
meghatározása, a határidők kijelölése, a közfeladatokat a továbbiakban ellátó szervek részéről
történő továbbfoglalkoztatás lehetősége
A jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről (közös vagyon, kötelezettségvállalás, munkáltatói
intézkedések stb.) 2012. december 31. napjáig Bercel – Becske – Galgaguta Községek Körjegyzőségének
fenntartója többoldalú megállapodást köt a közfeladatot jövőben ellátó Berceli Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartójával. Ennek során a 2012. december 31. napján fennálló állapotot figyelembe véve a
megszűnő, Bercel – Becske – Galgaguta Községek Körjegyzőségénél közszolgálati jogviszonyban állók
munkáltatói jogutódlását a megszüntető okirat 1. számú melléklete részletezi.”
- Záradék rész kiegészül Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, megszűntető okiratot
elfogadó határozatával, valamint a megszűntető okiratot Becske község polgármesterének is alá kell írnia.
(A módosított megszűntető okirat a határozat. melléklete.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megszűntető okirat aláírására, illetve a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (II.01.) határozata
A közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 127/2012.(XII.27) sz. határozatával jóváhagyott –
a közös hivatal fenntartására és működtetésére vonatkozó megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
„1.1. A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése
A közös önkormányzati hivatal elnevezése: Berceli Közös Önkormányzati Hivatal”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására, illetve a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (II.01.) határozata
A közös hivatal létrehozására vonatkozó alapító okirat módosítása.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 128/2012.(XII.27) sz. határozatával jóváhagyott –
közös hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
- 1.1. pont helyébe az alábbi 1.1. pont lép:
„1.1. Megnevezése: Berceli Közös Önkormányzati Hivatal”
- A 4. pontban (1 helyen) „Bercel – Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe Berceli
Közös Önkormányzat Hivatal szövegrész kerül.
- A 8.1. pontban (1 helyen) „Bercel – Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész helyébe Berceli
Közös Önkormányzat Hivatal szövegrész kerül.
(A módosított alapító okirat a határozat melléklete.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megszűntető okirat aláírására, illetve a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (II.01) határozata
A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosítása.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a
Berceli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás módosításának tervezetét, és
az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület támogatja Becske, Nógrádkövesd és Szécsénke Önkormányzatok csatlakozását a
Berceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2013. március 1. napjával.
A képviselő-testület a megállapodás tervezetének 4.1.4. pontjában meghatározott alternatívák közül az „A
változatot” fogadja el:
„A saját önkormányzati költségvetésükbe tervezik, és abból finanszírozzák.”
A képviselő-testület a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás
módosítását elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit
értesítse, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított megállapodást a képviselő-testület
nevében írja alá, illetve a további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. március 01.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

12

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (II.01) határozata
A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó alapító okirat módosítása.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a
Berceli Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására vonatkozó tervezet.
A képviselő-testület a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását elfogadja.
(A módosító okirat a jkv. melléklete.)
A képviselő-testület a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal – módosításokkal – egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jkv. melléklete.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a képviselő-testület
nevében írja alá, illetve a további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. március 01.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
7. Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
a. Megyeri Attiláné iskoláztatási támogatása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy Megyeri Attiláné óvodavezető
vezetői képzésének támogatása iránti kérelmet nyújtott be. A képzés 4 félév és 100.000 Ft/félév a költsége.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a kérelmező
támogatásáról. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a támogatás mértéke legyen a vezetői képzés
teljes költségének 50%-a.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a kérelem elfogadásáról.
Imró Jánosné képviselő nem vett részt a szavazásban.
A képviselő – testület a kérelmet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (II.01.) határozata
Megyeri Attiláné iskoláztatási támogatásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Megyeri Attiláné óvodavezető iskolai
továbbképzésének támogatási kérelmét és az alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület Megyeri Attiláné óvodavezető vezetői képzésének költségeihez 50% támogatást nyújt
számla bemutatása mellett, mely a 4 félév esetében 200.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a kérelmezőt és a
pénzügyi előadót, intézkedjen a támogatás kiutalásáról, tanulmányi szerződés megkötéséről.
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Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László polgármester
b. Pályázati kiírás elfogadása óvodavezetői állásra.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az óvodai társulás 2012. december
31. napjával megszűnt. Az érintett önkormányzatok saját intézményei lettek az óvodák így a Galgagutai
Manóvár Óvoda is, melynek élére óvodavezetőt kell kinevezni. Mint ismeretes jelenleg Megyeri Attilánét
bízta meg a képviselő-testület az óvodavezetői feladatok ellátásával. Orgoványi László polgármester
ismerteti a pályázati kiírásban foglaltakat, majd, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek
a pályázati kiírás elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a pályázati kiírás elfogadásáról.
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (II.01.) határozata
Az óvodavezetői állásra kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a Galgagutai Manóvár Óvoda
óvodavezetői állására előterjesztett pályázati felhívást és az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Galgagutai Manóvár Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére.
A képviselő-testület a pályázati kiírásban részletezett teljes körű feltételeket – figyelembe véve a
jogszabályi kötelező előírásokat – változatlan elfogatta. (a pályázati felhívás teljes szövege jkv. melléklete)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Pályázati kiírásra: 2013. március 20.
Pályázati eljárás lefolytatására 2013. augusztus 15.
c. Házi-és gyermekorvosi szerződés tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár tájékoztatása szerint az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXXVI. törvény által módosított önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltak
szerint a praxisjoggal rendelkező háziorvos és a települési önkormányzat közötti feladat-ellátási
szerződésnek a törvény 2/B. §-ában meghatározott tartalommal kell rendelkeznie. Fentiekre tekintettel
elkészültek a házi-és gyermekorvosi szerződésmódosítások, mely aláírásra kerültek 2012.december 20-án.
Ezzel összefüggésben kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mivel a rendelési időben és az egyéb
önkormányzatot és betegellátást érintően változás nem történt, utólag fogadják el a megbízási szerződések
módosítását.

14
Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi és házi
gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátását tartalmazó módosított megbízási
szerződések elfogadásáról.
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (II.01.) határozata
A háziorvosi megbízási szerződés módosításáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a megbízási szerződéstervezetet.
A képviselő-testület a háziorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó módosított
egységes szerkezetbe foglalt, a polgármesterek által aláírt megbízási szerződést jóváhagyólag tudomásul
veszi. (a megbízási szerződés teljes szövege jkv. melléklete)
A háziorvosi szolgáltatásra praxisjoggal rendelkező egészségügyi szolgáltató: „Gyó-Gyul” Háziorvosi és
Foglalkozás-egészségügyi Betéti Társaság.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: 2013. február 15.
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (II.01.) határozata
A házi gyermekorvosi megbízási szerződés módosításáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a megbízási szerződéstervezetet.
A képviselő-testület a házi gyermekorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó
módosított egységes szerkezetbe foglalt, a polgármesterek által aláírt megbízási szerződést jóváhagyólag
tudomásul veszi. (a megbízási szerződés teljes szövege jkv. melléklete)
A házi gyermekorvosi szolgáltatásra praxisjoggal rendelkező egészségügyi szolgáltató: TOMEK-MED Kft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: 2013. február 15.
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d. A váci mentőalapítvány támogatása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a váci mentőállomás részéről
támogatási kérelem érkezett kapnográf /légzésfigyelő monitor/ beszerzéséhez. Kéri a képviselő-testület
tagjait, vitassák meg és döntsenek a kérelmező támogatásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslok 20.000 Ft támogatást megítélni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a kérelmet és a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (II.01.) határozata
Váci Mentőállomás részére támogatás megállapításáról
Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 1027
Budapest, Margit krt. 44. szám alatti közhasznú szervezet részére egyszeri 20.000 Ft támogatást állapít meg
a Váci Mentőállomás számára kapnográf /légzésfigyelő monitor/ beszerzéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Azonnal.
e. A berceli mentőalapítvány támogatása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a berceli mentőállomás részéről
támogatási kérelem érkezett kapnográf /légzésfigyelő monitor/ beszerzéséhez. Kéri a képviselő-testület
tagjait, vitassák meg és döntsenek a kérelmező támogatásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslok szintén 20.000 Ft támogatást megítélni, mint a váci kérelem
esetében.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a kérelmet és a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (II.01.) határozata
Berceli Mentőállomás részére támogatás megállapításáról
Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 1027
Budapest, Margit krt. 44. szám alatti közhasznú szervezet részére egyszeri 20.000 Ft támogatást állapít meg
a Berceli Mentőállomás számára kapnográf /légzésfigyelő monitor/ beszerzéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Azonnal.
f. Döme Zsolt Balassagyarmati Kapitányságvezetői kinevezésének véleményezése.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője részéről megkeresés érkezett, melyben tájékoztatja az önkormányzatot, hogy 2012.
szeptember 16-i hatállyal a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával
Döme Zsolt r. alezredest bízta meg. Orgoványi László polgármester ezt követően felolvassa Némedi Gábor
r.ezredes rendőrségi főtanácsos mb. rendőrfőkapitány levelét, majd kéri a képviselő-testület tagjait
tárgyalják meg és véleményezzék Döme Zsolt r. alezredes megbízatását.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Személyesen ismerem Döme Zsolt r. alezredest és mondhatom
lelkiismeretes, kitűnő munkát végez a rendőrkapitányságon, javaslom, támogassuk mb. kapitányságvezetői
kinevezését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a kérelmet és a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (II.01.) határozata
Döme Zsolt Balassagyarmati Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői kinevezésének
véleményezése.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Döme Zsolt r. alezredes
Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyért Döme Zsolt r. alezredes kapitányságvezetői
megbízatásával.
A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy a véleményezést juttassa el az érintettekhez.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Azonnal.
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g. Bíróczi Zoltán árajánlatának megtárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Bíróczi Zoltán munkavédelmitűzvédelmi-környezetvédelmi tanácsadó átalánydíjas ajánlattal fordult a képviselő-testület felé az
önkormányzat és intézményei (óvoda) teljes körű munkabiztonsági és tűzvédelmi tevékenységének
ellátásával kapcsolatban. Az átalánydíj havi összege: 10.000 Ft/hó. Orgoványi László polgármester, kéri a
képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a az ajánlat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom az ajánlat elfogadását, eddig is Bíróczi Zoltán látta el ezt a
feladatot, munkájával maradéktalanul meg voltam elégedve.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a kérelmet és a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (II.01.) határozata
Bíróczi Zoltán árajánlatának elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bíróczi Zoltán munkavédelmitűzvédelmi-környezetvédelmi tanácsadó átalánydíjas ajánlatát és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bíróczi Zoltán munkavédelmi-tűzvédelmikörnyezetvédelmi tanácsadót bízza meg az önkormányzat és intézményei (óvoda) teljes körű
munkabiztonsági és tűzvédelmi tevékenységének ellátásával 10.000 Ft/hó átalánydíj fejében 2013. március
1. napjától.
A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy a véleményezést juttassa el az érintettekhez.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Azonnal.
Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el. A
nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 40 perc.
Kmft.
Orgoványi László
Polgármester
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Jegyző

