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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
12/2013. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. június 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Pleva Norbert, Nagy Jenő, Imró Jánosné képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző
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./ Társulási megállapodások felülvizsgálata. /Írásos anyag mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György Jegyző
2./ Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló helyi rendeletének felülvizsgálata.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György Jegyző
3./ Az új hulladékgyűjtési-és szállítási közszolgáltató kiválasztásának
megtárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester.
4./ Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
5./ Egyedi állampolgári kérelmek tárgyalása /zárt ülés/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester

1. Társulási megállapodások felülvizsgálata. /Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György Jegyző
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták,
ismerteti a képviselő testülettel a társulási megállapodások módosításának okait, majd javasolja a határozati
javaslatok elfogadását. Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület, hogy a Berceli
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz csatlakozási kérelmet terjesztett elő Terény és
Kozárd település, melyet szintén kér megvitatni, illetve javasolja, Terény község fogadását a társuláshoz,
illetve Kozárd község elutasítását, mert annak fogadása a társulásban meghaladná az optimális létszámot,
így a többi településre plusz terhet róna.
Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
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Várszegi György Jegyző: Mint a polgármester elmondta, a Mötv. törvényi előírásainak megfelelően a
meglévő társulások megállapodásait felül kell vizsgálni a hatálybalépést követő 6 hónapon belül, azaz 2013.
június 30. napjáig. A törvény kötelezően előír egy szempontrendszert, mely szerint a megállapodásokat felül
kell vizsgálni és minden korábbi társulásnak önálló jogi személynek kell lennie. Ezen kötelezettségünknek
tettünk eleget a társulási megállapodások módosításaival, melyeket javaslok elfogadni.
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
54/2013. (VI.24.) határozata
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmat Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1.) Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában
foglalt szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv. 3. sz.
melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített, Balassagyarmat
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását 2013.július 1-i hatállyal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, egyidejűleg
utasítja, hogy a testület döntését küldje meg a Társulási Tanács Elnökének.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László Polgármester
A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2013. (VI.24.) határozata
A Berceli Központi Humán Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról.
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berceli Központi Humán Orvosi
Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi
döntést hozza:
1. A képviselő-testület döntött arról, 2013. június 30-ától továbbműködjön a Berceli Központi Humán
Orvosi Ügyeleti Társulás a háziorvosi ügyeleti ellátási feladatok ellátására.
2. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. §ában kapott felhatalmazás alapján a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást
jóváhagyta.
Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2013. (VI.24.) határozata
A Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának
elfogadásáról.
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berceli „Belső-Cserhát”
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatos
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A képviselő-testület döntött arról, 2013. június 30-ától továbbműködjön a Berceli „Belső-Cserhát”
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás a gyermekjóléti szolgáltatási és a családsegítési feladatok ellátására.
2. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. §ában kapott felhatalmazás alapján a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást
jóváhagyta.
Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2013. (VI.24.) határozata
Terény Község Önkormányzatának a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő
Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről.
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Terény Község Önkormányzatának a
Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz történő csatlakozási kérelmét, és az
alábbi döntést hozza:
1. A képviselő-testület támogatja Terény Község Önkormányzatának a Berceli „Belső-Cserhát”
Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz történő csatlakozását amennyiben az Galgaguta Község
Önkormányzatának többletköltséget nem okoz.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2013. (VI.24.) határozata
Kozárd Község Önkormányzatának a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő
Társuláshoz történő csatlakozási kérelméről.
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kozárd Község Önkormányzatának a
Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz történő csatlakozási kérelmét, és az
alábbi döntést hozza:
1. A képviselő-testület nem támogatja Kozárd Község Önkormányzatának a Berceli „Belső-Cserhát”
Gyermekjóléti és Családsegítő Társuláshoz történő csatlakozását.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
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Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2013. (VI.24.) határozata
A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról.
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berceli Fogászati Alapellátási
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. A képviselő-testület döntött arról, 2013. június 30-ától továbbműködjön a Berceli Fogászati Alapellátási
Társulás az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó – kötelező önkormányzati feladat – fogászati
alapellátás feladatainak végrehajtására.
2. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. §ában kapott felhatalmazás alapján a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást
jóváhagyta.
Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2013. (VI.24.) határozata
A Nógrádkövesdi Intézményirányító Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádkövesdi Intézményirányító
Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1. A képviselő-testület döntött arról, hogy 2013. június 30-ától továbbműködjön a Nógrádkövesdi
Intézményirányító Társulás a megállapodásban foglalt feladatok ellátására.
2. A képviselő-testület a Társulási Tanácsba 2 főt delegál, - Orgoványi László polgármester és Dr.
Antalics Zsolt képviselő személyében.
3. A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
146. §-ában kapott felhatalmazás alapján a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást jóváhagyta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
2. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló helyi rendeletének felülvizsgálata.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester, Várszegi György Jegyző
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Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárásában vizsgálja – többek között – a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló jogalkotási
kötelezettségének teljesítését, a megalkotott helyi jogszabályok szakmai tartalmát és formai megfelelőségét,
a helyi rendeletek jogrendszerbe illeszkedését. Körlevél útján értesítést kapott minden önkormányzat, hogy
e feladatával összhangban célellenőrzés keretében vizsgálja – előreláthatóan 2013. július hónapban – a
települési önkormányzatok talajterhelési díjjal kapcsolatban megalkotott rendeleteit, mely jogalkotásra a
települési önkormányzatoknak a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban:
törvény) 26.§ (4) bekezdése adott felhatalmazást.
2012. február 1. napjától hatályosan a jogalkotó módosította a törvényt, melynek értelmében a talajterhelési
díj egységárának mértéke 1.200 Ft/m3 mértékűre emelkedett a korábbi 120 Ft/m3 helyett. A talajterhelési
díjat három elem szorzatából lehet megállapítani, melyek a fogyasztott víz éves mértéke, az 1.200 Ft-os
egységdíj és a területérzékenységi szorzó.
A törvény tehát meghatározza az egységdíj mértékét, ettől eltérő mérték alkalmazására a települési
önkormányzatnak nincs lehetősége. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok számára felhatalmazást biztosít,
hogy rendeletben állapítsák meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési,
ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények, mentességek eseteit.
Fentiek alapján javaslom a tárgyban alkotott, hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, és
módosítását.
Ezt követően Orgoványi László polgármester ismerteti a hatályos talajterhelési rendelet tartalmi elemeit.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a talajterhelési
rendelet módosításáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a hatályos talajterhelésről szóló
helyi rendeletünkben kedvezményként határozzuk meg, hogy amennyiben a magánszemély kibocsátó 2013.
augusztus 31. napjáig ráköt a közcsatornára a talajterhelési díj elszámolása és megfizetése esetén 50%-os
kedvezményben részesüljön a 2012. február 1. és a rákötés időpontja közötti időszakra.
Javaslom továbbá, hogy az önkormányzatnak fizetendő szennyvízközmű hozzájárulás mértéke az alábbiak
szerint módosuljon:
Aki 2013. augusztus 31. napjáig megfizeti és ráköt a hálózatra annak a személynek/szervezetnek a
hozzájárulás mértéke 60.000 Ft.
Aki 2013. szeptember 1. napját követően köt rá a hálózatra annak a személynek/szervezetnek a hozzájárulás
mértéke 120.000 Ft.
Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
GALGAGUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
9/2013. (VI.25.) számú rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2013. (VI.24.) határozata
Az önkormányzatnak fizetendő szennyvízközmű hozzájárulás mértékéről.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatnak fizetendő
szennyvízközmű hozzájárulás mértékéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Aki 2013. augusztus 31. napjáig megfizeti és ráköt a hálózatra annak a személynek/szervezetnek a
hozzájárulás mértéke 60.000 Ft.
Aki 2013. szeptember 1. napját követően köt rá a hálózatra annak a személynek/szervezetnek a hozzájárulás
mértéke 120.000 Ft.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a döntésről tájékoztassa a lakosságot.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
3. Az új hulladékgyűjtési-és szállítási közszolgáltató kiválasztásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az A.S.A Kft. 2013. november 30.
napjával felmondja az önkormányzatunkkal kötött hulladékszállítási szerződést, mert a szolgáltatási
területünkön történő működése veszteséges. Más szolgáltató nem lévén csatlakozni kell, illetve szükséges a
folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében – más nem lévén – a Zöld Híd Régió Kft.-hez, mint
önkormányzati társuláshoz.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a
hulladékszállítási közszolgáltatás biztosítása ügyében.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Megkértem Várszegi György jegyző urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Zöld Híd Régió Kft.-vel a helyzet rendezése ügyében
Várszegi György jegyző: Beszéltem Gyenes Szilárd ügyvezető úrral, a település hulladékszállítási
szolgáltatásának biztosítása érdekében és azt az információt kaptam, hogy ugyan a szállítási szolgáltatás
igen telített, de az önkormányzat, illetve a képviselő testület hivatalos levélben keresse meg az
önkormányzati társulást és fognak találni megoldást a helyzet rendezésére. Javaslom ugyanúgy megkeresni
őket, mint tette azt Nógrádkövesd és Szécsénke.
Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hivatalos levélben keressük meg a
Zöld Híd Régió Kft.-t csatlakozási szándékunkat jelezve.
Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2013. (VI.24.) határozata
Az új hulladékgyűjtési-és szállítási közszolgáltató kiválasztásáról.
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat hulladékszállítási
közszolgáltatás igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Zöld Híd Régió Kft.-hez a
hulladék gyűjtési-és szállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére
a Zöld Híd Régió Kft. levélben történő megkeresésére.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
4. Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
a. Durucz Roland 2686 Galgaguta, Kossuth út 29. szám alatti lakos szabadtéri
rendezvény megtartására irányuló kérelme.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy Durucz Roland 2686 Galgaguta,
Kossuth út 29. szám alatti lakos, szabadtéri rendezvény megtartására irányuló kérelmet terjesztett a
képviselő testület elé. Helyszíne a galgagutai sportpálya. Kérelmében arról tájékoztatott, hogy a rendezvény
megtartásához minden szükséges engedéllyel rendelkezik, a rendezvény biztosítását vállalja és összetakarít
a rendezvényt követően. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy amennyiben a rendezvényszervezés
feltételeinek megfelel engedélyezzük annak sportpályán történő megtartását.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Pleva Norbert képviselő: Támogatom a polgármester javaslatának elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2013. (VI.24.) határozata
Durucz Roland 2686 Galgaguta, Kossuth út 29. szám alatti lakos szabadtéri rendezvény
megtartására irányuló kérelméről.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Durucz Roland 2686 Galgaguta,
Kossuth út 29. szám alatti lakos szabadtéri rendezvény megtartására irányuló kérelmét és az alábbi döntést
hozta:
A képviselő-testület Durucz Roland 2686 Galgaguta, Kossuth út 29. szám alatti lakos részére
alkalomszerűen engedélyezi zenés, táncos rendezvény megtartását a sportpályán, amennyiben a rendezvényt
megelőzően igazolja a szükséges engedélyek, igazolások meglétét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.
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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 50 perc.
Kmft.
Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Jegyző

