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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 

8/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. április 15-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő. 

 

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 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./ Galgaguta Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának 

    elfogadása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                2./ Galgaguta Község Önkormányzata vagyonrendeletének felülvizsgálata 

   /Írásos anyag mellékelve/. 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György jegyző. 

 

 3./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 4./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

1. Galgaguta Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának elfogadása.   

/Írásos anyag mellékelve/. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták, 

javasolja a zárszámadás rendelet tervezet szerinti elfogadását. 

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 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

  7/2013. (IV.16) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 
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2. Galgaguta Község Önkormányzata vagyonrendeletének felülvizsgálata. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György jegyző 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták, ezt 

követően felkéri Várszegi György jegyző urat, hogy a felmerülő kérdéseket válaszolja meg, illetve a 

rendelettervezet készítésével kapcsolatos észrevételeit ossza meg a képviselő-testület tagjaival. 

Orgoványi László polgármester kéri, vitassák meg és döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Várszegi György jegyző: Jogszabály tette kötelezővé a nemzeti vagyonról szóló törvény hatályba lépését 

követően, hogy a helyi önkormányzatnak is kell egy új vagyonrendeletet alkotni. A rendelettervezet 4. 

számú függeléke tartalmazza azt a versenyeztetési eljárási szabályzatot ami alapján az önkormányzat 

ingatlant, vagy ingóságot adhat el. A rendelettervezet 23.§.-a tartalmazza azon értékhatárokat melyek 

alapján ingó-és ingatlanvagyon esetében a versenyeztetési eljárást le kell folytatni. Ezen értékhatárokat a 

képviselő-testületnek kell meghatároznia, a tervezetben ezért van üresen hagyva. Több ilyen rendelettel 

találkoztam már, volt olyan ahol ingó vagyontárgy esetében a 200 eFt-ot meghaladó esetében már kellett 

versenyeztetési eljárást lefolytatni, de volt 500 eFt-os értékhatár is. A 2013. évi költségvetési törvény annyi 

megkötést tartalmaz, hogy a 25 millió Ft ingatlan értékhatár felett már kötelezően kell tartani 

versenyeztetési eljárást. A differenciálások a százezres határtól a milliós határig megtalálhatóak a különböző 

önkormányzatok esetében. A testületnek ezen értékhatárokat kell most eldöntenie. 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslatokat kérek a képviselő-testülettől. 

 

Imró Jánosné képviselő: Az ingóságok esetében 200-300 eFt-ot javaslok. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Legyen az ingóságok esetében 300 eFt. 

 

Orgoványi László polgármester: Igazából ingóságok esetében nincs az önkormányzatnak olyan 

vagyontárgya, amely a 300-500 eFt-ot meghaladná. Javaslom, legyen 300 eFt, míg ingatlan esetében 10 

millió forint. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslatok és ezzel összefüggésben a rendelettervezet 

elfogadásáról. 

   

A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2013.(IV.16.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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a. A 028/5 hrsz-ú bérbe adott önkormányzati terület bérlő általi elkerítésének 

tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a 028/5 hrsz-ú területet, melyet az 

önkormányzat bérbe adott Sztraka József őstermelőnek, a bérlő elkerítette, mondván, hogy azon a területen 

eltakarította az ott lévő építési törmeléket és nem szeretné, ha oda újra sitt kerülne, mert valaki odahordaná.  

Orgoványi László polgármester elmondja, hogy ez ügyben már beszélt a bérlővel és felvilágosította, hogy az 

elkerítés lehetőségét nem tartalmazta a bérleti szerződés, javasolja, hogy a képviselő-testület erre 

nyomatékosan hívja fel a bérlő figyelmét. 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat 

elfogadásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: A faluban már több állampolgártól hallottam, hogy Sztraka József elkerítette a 

fenti területet, elmentem megnézni és azt tapasztaltam, hogy többek között az ott kialakított utat is 

elkerítette. Disznók víz engedély  

 

Orgoványi László polgármester: Elmondta neki, hogy mint bérlő köteles lett volna értesíteni a bérbe adó 

önkormányzatot, hogy ilyen irányú tervei vannak és engedélyt kellett volna kérnie hozzá. Sztraka József, 

mint bérlő a sitt eltakarítását vállalta, elkerítésről szó nem volt. Elmondtam a bérlőnek, hogy a következő 

testületi ülésen a képviselőkkel közösen ezt meg fogjuk tárgyalni. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Javaslom írjunk a bérlőnek egy levelet és kérdezzük meg, hogy az elkerítés 

milyen célt szolgál, mi a terve a bérleti idő alatt a bérelt terület hasznosítását illetően. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2013. (IV.15.) határozata 

A 028/5 hrsz-ú bérbe adott önkormányzati terület bérlő általi elkerítésének tárgyalásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 028/5 hrsz-ú bérbe adott 

önkormányzati terület bérlő általi elkerítésének ügyét és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület felkéri Várszegi György Jegyző Urat, hogy az önkormányzat nevében hivatalos levél 

formájában kérdezze meg a bérlőt, hogy az elkerítés milyen célt szolgál, mi a terve a bérleti idő alatt a bérelt 

terület hasznosítását illetően.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a bérlőt. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Várszegi György Jegyző 

 

b. A 8/2013 (III.29) BM rendelet „Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás 2013” című pályázati lehetőség tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a 8/2013 (III.29) BM rendelet 

„Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” című pályázat lehetőség biztosít olyan 

térfigyelő rendszer kialakítására, amely a belügyminisztériumi adatbázissal online összeköttetésben van. 

Azonnali információval szolgál az autóról és annak üzembentartójáról, a forgalmi-és műszaki vizsgák 

érvényességéről, beazonosítja a saját hatáskörben megfigyelt rendszám adatbázisból a gyanús autókat, a 

járművek biztosítási adatait, kameraképek széleskörű, gyors és hatékony lekérdezési lehetőségeit biztosítja, 

visszakeresi a gépjármű-, szín-, típus-, illetve időpont alapján. A pályázat 80%-os támogatású. Orgoványi 

László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a pályázat benyújtásáról.  

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a pályázat benyújtását, mivel olyan térfigyelő rendszer kerül 

kialakításra, mellyel visszaszorítható, illetve felderíthető a lakóingatlanokba történő betörések száma, illetve 

felderíthetővé válik a gyanús, vagy lopott autók településen belüli közlekedése. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a pályázat benyújtását. 

 

Imró Jánosné képviselő: Én is támogatom a pályázat benyújtását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2013. (IV.15.) határozata 

Az „Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 2013” című pályázat 

benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati feladatokhoz 

kapcsolódó fejlesztési támogatás 2013” című pályázati kiírást és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

2013” című pályázati kiírásra a település térfigyelő kamerarendszerének kiépítése érdekében. 

A pályázat összköltsége: 7.389.299 Ft 

A pályázathoz kapcsolódó 1.477.860 Ft (20%) önerőt a képviselő-testület a 2013. évi költségvetésébe 

előirányzat-módosítással biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kidolgozására és benyújtására. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

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                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                                Jegyző 

                  


