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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 

10/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. május 13-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Imró Jánosné képviselő. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző, Petri Ákos közbeszerzési tanácsadó. 

 

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./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 

                                       2007-2013 pályázat üzemeltető kiválasztása. 

                                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

 fejlesztési támogatás 2013” című pályázati lehetőség újratárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester. 

 

 3./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

1. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat 

üzemeltető kiválasztása.   

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

ismerteti a képviselő testülettel, hogy a korábban üzemeltetésre vonatkozóan megkötött együttműködési 

megállapodást fel kell mondani, mert az összeghatár miatt közbeszerzési eljárás keretében kellett volna 

kiválasztani a nyertest, de nem így történt, ezért javasolja a határozati javaslatok elfogadását és az 

egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Mint utóbb kiderült az üzemeltető kiválasztása helytelenül, a közbeszerzés 

törvény figyelembe vétele nélkül került kiválasztásra, ezt helyesbíteni kell, ezért a megkötött szerződést fel 

kell bontani és a közbeszerzési eljárást le kell folytatni. 
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Petri Ákos közbeszerzési tanácsadó: A közbeszerzési törvény 127.§.(1) a.) pontja alapján a jelen szerződést 

semmisnek kell tekinteni, és fel kell bontani, mert az értékhatár eléri a közbeszerzési törvény szerinti 

értékhatárt, ezért közbeszereztetni kell. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2013. (V.13.) határozata 

A HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt fenntartási időszakára kötött szolgáltatási szerződés felmondásáról 

és közbeszerző megbízásáról. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata 2012. október hó 11. napján szolgáltatási szerződést kötött az IP Park 

Kft-vel a projekt keretén belül kialakított hálózat üzemeltetésére. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás 

becsült értéke meghaladja a nettó 8 000 000,- Ft-ot, a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 

 

Ennek megfelelően a jelenleg életben lévő szerződés a Kbt. 127.§ (1) bekezdés a) pontja szerint nem 

tekinthető érvényesnek, annak (jogi szabályozásnak megfelelő) felmondásával Galgaguta Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás bonyolításával kapcsolatban vegye 

fel a kapcsolatot a projektben korábban együttműködő közbeszerzési szakértővel. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2013. (V.13.) határozata 

A HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt fenntartási időszakára kötendő szolgáltatási szerződés biztosítására 

3 árajánlat bekérésével a szolgáltató kiválasztásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a projekt keretén belül kialakított hálózat 

üzemeltetésére közbeszerzési eljárást bonyolít le. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke (a 

fenntartási időszakra készített fenntarthatósági terv alapján) a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény (továbbiakban Kbt.) 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nettó 24 000 000,- Ft, a Kbt. 122.§ (7) 

bekezdés a) pont szerinti  hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást szükséges lefolytatni. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás bonyolításával megbízott 

közbeszerzési szakértő az alábbi három (Kbt. 122.§ (8) bekezdés szerinti) gazdasági szereplőnek küldje meg 

az eljárást megindító felhívást: 

1. Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft.               2151 Fót, Szent Benedek park 75-77 

2. IP-Park Távközlési Szolgáltató Kft.                    1116 Budapest, Hunyadi János út 162. 

3. PolarNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.         5650 Mezőberény, Árpád utca 48. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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2. A 8/2013 (III.29) BM rendelet „Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

2013” című pályázati lehetőség újratárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

„Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” című pályázat kapcsán az elbíráló 

szervezet hiánypótlásra szólította fel önkormányzatunkat, mert a pályázatban szerepeltetett összeg nem 

egyezett meg a képviselő testületi döntéssel egy számszaki hiba miatt (árajánlat kevesebb volt).  

A különbözet (csökkenés): 

A pályázat összköltsége: 821.034 Ft 

A pályázathoz kapcsolódó 164.207 Ft (20%) önerő 

 Ez korrigálásra került, melyet a testületnek ismételten el kell fogadnia. Orgoványi László polgármester kéri 

a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek az új pályázati összegek elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek a módosított pályázati összegek 

elfogadását. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2013. (V.13.) határozata 

Az „Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 2013” című pályázat 

benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete újratárgyalta 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: 6.568.265 Ft 

A pályázathoz kapcsolódó 1.313.653 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 

 

3. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 

pályázat lokálpatrióta támogatása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy egy volt galgagutai lakos – 

Gyarmati János – tudomást szerezve pályázatunkról és lokálpatriótaként támogatni kívánja a határon 

átnyúló együttműködési program keretében megvalósuló HUSK/1001/2.5.1/0034 számú projektünket 

egymillió forint, valamint 17.500 euró összegben. Orgoványi László polgármester javasolja a felajánlott 

támogatás elfogadását. 

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

elfogadásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Nevezett Gyarmati János Bercelen született és régen Galgagután élt, 

nemrégen tért haza külföldről, és értesülve pályázatunkról, támogatni kívánja azt. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Javaslom a felajánlás elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2013. (V.13.) határozata 

A Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat 

lokálpatrióta támogatás elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gyarmati János 1083 Budapest, Illés út 

4. fsz. 3/A. szám alatti lakos támogatásának felajánlását és az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület köszönettel elfogadja a Gyarmati János által felajánlott egymillió forint, valamint 

17.500 euró összeget és azt a HUSK/1001/2.5.1/0034 számú projekt megvalósításához fogja felhasználni.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a hozott döntésről tájékoztassa Gyarmati János 

adományozót, és levél formájában köszönje meg a felajánlást. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Az önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI.törvény 7.§.(2) bekezdése alapján a vagyongazdálkodásról közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. Elkészült a tervezet mely a helyi önkormányzati vagyonkört 

figyelembe véve fogalmazza meg a vagyongazdálkodást. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-

testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2013. (V.13.) határozata 

Az önkormányzat közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről 
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: NVtv.) 9. § (1) bekezdése előírja, 

hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a Nvtv. 7. § (2) 

bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervet köteles készíteni. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét az 

alábbi tartalommal fogadja el: 

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv (2013 –  2017) 

 

a. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell 

gazdálkodni. 

b. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen, a 

közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 

egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 

megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 

feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület 

döntései, és az éves költségvetési rendelet határozza meg. A meglévő épület állomány üzemeltetési 

költségeinek csökkentése, energia megtakarítást eredményező felújítási munkák elvégzése – 

elsősorban pályázati források igénybe vételével történjék. 

d. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:  

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a 

kötelező és az önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

e. 2013.évi  képviselő-testületi döntések alapján a galgaguta 0148 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlan ipari területté nyilvánításának  eljárási folyamata megkezdődött. Az ipari területen 

termelő, szolgáltató jellegű tevékenység folytatására lesz lehetőség, cél, hogy környezetbarát 

település lakosságának érdekeit nem sértő tevékenység induljon el a területen vállalkozói, befektetői 

beruházással. Az önkormányzat a szükséges területet értékesíti a vállalkozók részére. 

 

A hasznosítás formái: 

 

1. Használatba adás, bérbeadás 

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 

szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni 

kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban az ingatlan. 

A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembe vételével kell megállapítani. 

 

2. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése  

A vagyon értékesítésénél a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III.26.) 

önkormányzati rendelet, valamint a magasabb színtű jogszabályokban foglaltak szerint kell 

eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő 

gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel az önkormányzat fejlesztési célú 

bevételét szolgálja.  

 

e) Az önkormányzati feladat változások következtében az önkormányzati vagyonban bekövetkező 

változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, 

törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre. 
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f) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására és a változások nyomon követésére. 

 

g) Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a helyi munkahelyteremtő 

vállalkozások működését az arra alkalmas terület biztosításával. 

 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2013 -2023) 

 

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a  középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadások csökkentése mellett szem előtt kell 

tartani a vagyon megőrzés elvét. A piaci helyzet ismeretében minden évben felül kell vizsgálni 

az értékesítendő valamint más módon hasznosítandó vagyon elemeket. 

3. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati lehetőségeket 

maximálisan ki kell használni. 

4. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

felújítására kell fordítani. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség 

szerinti felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

c. Galgaguta Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése. 

Előterjesztő: Várszegi György jegyző 

 

Napirend keretén belül Várszegi György körjegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjai, hogy az értékelést 

minden évben szükséges elkészíteni, melynek határideje május 31. 

Várszegi György körjegyző ismerteti a képviselő testület tagjaival az értékelés jogi hátterét, a részletes 

feladatokat, valamint a szolgálat működési rendszerét. Tájékoztatást ad továbbá Galgaguta település 

vonatkozásában az intézkedést igénylő esetek számáról, kihangsúlyozva, hogy a településen kevés probléma 

merült fel, melyet kiemelkedően jónak tartanak. Várszegi György körjegyző tájékoztatást nyújt a képviselő 

testület tagjainak a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt követően Orgoványi László 

polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2013. (V.13) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékeléséről. 

(az értékelés a jkv. melléklete) 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített beszámolót megtárgyalta. 
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Megállapítja, hogy a beszámolók a GYVT. 96. szakaszának (6) bekezdésében meghatározott és a 

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A szakaszában részletezett szempontok alapján készített átfogó 

értékeléseket tartalmaz a 2012. évre. 

A képviselő-testület az átfogó értékeléseket elfogadja. 

Felkéri az előterjesztőket, hogy az írásos átfogó értékeléseket a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részére küldje meg. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Várszegi György jegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető 

 

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 

                  


