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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 

3/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. február 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                       Pleva Norbert képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Homolya Jánosné pénzügyi ügyintéző. 

 

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. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a 

meghívóban szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a Kommunális szemétszállítási díj díjmódosítása és az Egyedi 

állampolgári kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ napirendi ponttal. Kéri, döntsenek javaslatáról.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendek 

kiegészítésére tett javaslatot elfogadta.   

Orgoványi László polgármester javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta 

el:  

 

N A P I R E N D:   1./ Önkormányzat és intézményei 2013 évi költségvetésének 

   I. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                2./ A szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                            3./ Kommunális szemétszállítási díj módosítása. 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 4./ Egyebek. 

              Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              5./ Egyedi állampolgári kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

1. Önkormányzat és intézményei 2013 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

    /Írásos anyag mellékelve/ 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a 2013. évi 

költségvetés I. fordulós tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták a költségvetés tervezetét, kéri, a 

községi önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét egyenként tárgyalja meg.  

 

Kérdés, hozzászólás:  
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Orgoványi László polgármester: Javaslom az előterjesztés elfogadást. 

 

Imró Jánosné képviselő testületi tag: Javaslom az óvoda esetében a 71.000 Ft útiköltség térítés kivételét. 

 

Homolya Jánosné pénzügyi előadó: Javaslom a pénzmaradványként jelentkező talajterhelés díjbevétel 

bevezetését a költségvetésbe. 

 

Orgoványi László polgármester: Az ésszerűség határain belül nincs mit tenni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2013. (II.11.) határozata 

Az önkormányzat és intézményei 2013 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásának jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2013. évi 

költségvetését első fordulóban. 

A költségvetés végleges kidolgozásához az alábbi módosításokat fogadja el. 

 

1. Az önkormányzat költségvetésébe kerüljön bevezetésre a talajterhelési díj számlán szereplő összeg. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 2013.évi 

költségvetését, ezen határozat alapján dolgozza ki. 

 

Határidő: 2013. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

22/2013.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Intézményirányító Társulás Nógrádkövesd 2013. évi költségvetését, és 

az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2013. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 

 

A Galgagutai Manóvár Óvoda költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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23/2013.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Manóvár” tagóvoda 2013. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A Galgagutai Manóvár Óvoda költségvetésének tervezetéből kerüljön 

ki az útiköltség térítés. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2013. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

  

Orvosi Ügyeleti Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

24/2013.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2013. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

25/2013.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Szolgálat I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2013. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Fogászati Alapellátási Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 



 4 

 

26/2013.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fogászati Alapellátási Társulás 2013. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával 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, ill.: 2013. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 

 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

27/2013.(II.11.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Bercel – Becske – Galgaguta Községek Körjegyzőségének 2013. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Körjegyzőség I. fordulóra beterjesztett 

költségvetési javaslatával 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, ill.: 2013. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György körjegyző 

 

2. A szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása: 
 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 

 

GALGAGUTA községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

2/2013./II.12./ önkormányzati rendelete  

az étkezési ellátást biztosító intézményekben 

fizetendő térítési díjakról  

 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
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3. Kommunális szemétszállítási díj módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 2013. január 1-jei hatálybalépésével 

kapcsolatban a Htv. 108.§-a hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, 

melynek 23.§ f) pontja adott felhatalmazást a települési önkormányzat képviselő-testülete részére a 

szemétszállítási díj mértékének megállapítására, így a települési önkormányzat képviselő-testületének nincs 

szemétszállítási díjmegállapító jogköre.  A Htv. 47.§ (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg 

rendeletben.  Orgoványi László polgármester kéri, hogy a szemétszállítási díj megállapításáról szóló 

rendeletet a képviselő-testület helyezze hatályon kívül. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a módosító 

törvény kihirdetését, hatálybalépését megelőzően megalkotta - jogalkotási hatáskörben megfelelően eljárva – a 

2013. évi hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási díjakról szóló rendeletet és ebben magasabb díjakat 

határozott meg, mint 2012. évben, a fentiek értelmében újabb döntés szükséges, hatályon kívül kell helyezni a 

magasabb szintű jogszabállyal ellentétes önkormányzati díjmeghatározást. Orgoványi László polgármester kéri, 

vitassák meg és döntsenek a hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a törvényi szabályozásnak eleget tenni. 

 

Több 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: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő – testületének 

3/2013./II.12./ önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a 

közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló  

17/2012./XII.14./ önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. Egyebek 

 

a. „Manóvár” tagóvoda zárva tartásának engedélyezése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

óvoda éves, szükséges nyári nagytakarításával kapcsolatos kérelmet az intézményvezető előkészítette.  

Amennyiben a képviselő testület az időpontot jóváhagyja, úgy a szülők, szociális étkezők ez alapján lesznek 

kiértesítve. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a javaslat 

jóváhagyásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2013. (II.11.) határozata 

Az óvoda szokásos éves nagytakarításának megállapításáról 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a galgagutai óvoda éves, szükséges nyár 

nagytakarításával kapcsolatos előterjesztést. 

A takarítás időpontja és ezzel együtt az óvoda zárva tartása: 

2013. július 1-től – augusztus 5-ig. 

Nyitás 2013. augusztus 6-án. 

A szociális étkeztetés tekintetében a zárva tartás 2013. július 1-től – július 14-ig tart. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedést tegye 

meg. 

 

Határidő: A zárva tartást megelőző 30 nap. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Ritz Sándor épületbontási segítségnyújtási kérelme. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

 

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

Galgaguta, Velencei út 6. szám alatti épületet a balassagyarmati építéshatóság veszélyesnek ítélte és elrendelte 

annak lebontását. Ritz Sándor – az ingatlan egyik résztulajdonosa – megkereste az önkormányzatot, hogy 

segítséget kérjen az épületbontás ügyében. Orgoványi László polgármester javasolja a képviselő testületnek, 

hogy amennyiben az összes résztulajdonos jelképes összegért az önkormányzatnak adja el résztulajdonát, akkor 

az önkormányzat saját költségén bontassa el az épületet.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő testületi tag: Amennyiben sikerül az összes résztulajdonossal megegyezni a 

tulajdon-átruházás ügyében, úgy javasolja elfogadni az indítványt. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2013. (II.11.) határozata 

A Galgaguta, Velencei út 6. szám alatti épület elbontásának megtárgyalása. 
 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Galgaguta, Velencei út 6. szám alatti 

épület elbontásának ügyét és amennyiben a résztulajdonosok nyilatkoznak arról, hogy a bontást követően 

csekély összegért értékesítik az ingatlant az önkormányzat részére, úgy átvállalják a bontás költségeit, 

amennyiben az ingatlan per-és tehermentes. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 



 7 

 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

  

Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el. A nyilvános 

testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 55 perc. 

 

Kmft 

 

       Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

          Polgármester                                                                                           Jegyző 


