
 1 

 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 

14/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. július 24-én megtartott 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./ Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 

                                       2007-2013 pályázat üzemeltető kiválasztása. 

                                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

2./ Az óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredményének tárgyalása. 

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, Várszegi György Jegyző 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a „HUSK/1001/2.5.1/0034 

projekt” kapcsán az üzemeltető kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélkül induló általános 

egyszerű közbeszerzési eljárás során az ajánlatok beérkeztek, a bíráló bizottság az ajánlatokat értékelte és a 

tárgyalás során kiválasztotta a legkedvezőbbet, melyet elfogadásra javasol a képviselő testület számára. 

Orgoványi László polgármester ismerteti az eredményt és a határozati javaslatot, majd kezdeményezi a 

határozati javaslat elfogadását. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a bírálóbizottság javaslatának elfogadást, hisz a legkedvezőbb 

ajánlatot választották ki. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

65/2013. (VII.24.) határozata 

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

kiválasztása. 

 

Tárgy: „A HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt fenntartási időszakára kötendő szolgáltatási szerződés 

biztosítására a szolgáltató kiválasztása.” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122.§ (1) 

bekezdés a) pont szerint) eredménye. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt” kapcsán az 

üzemeltető kiválasztására irányuló hirdetmény közzététele nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési 

eljárás eredményéről dönt.  

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve alapján az eljárás 

nyertesének az IP-Park Távközlési Szolgáltató Kft.-t (1116 Budapest, Hunyadi J. út 162.) kihirdeti, mivel az 

összességében legelőnyösebb árajánlatot tartalmazó ajánlatot IP-Park Távközlési Szolgáltató Kft. ajánlotta. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eljárás eredményének kihirdetéséről 

(összegezés megküldése), valamint a tervezési szerződés megkötéséről az alább megjelölt időpontokban 

(összegezés megküldése: 2013. július 29., szerződéskötés: 2013. augusztus 9.). 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

2. Az óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredményének tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az óvodavezetői állásra kiírt 

pályázatra egy pályázó adta be pályázatát, Megyeri Attiláné jelenleg megbízott óvodavezető. 

Ezt követően Orgoványi László polgármester ismerteti a pályázó pályázatát, valamint felhívja a képviselő 

testület figyelmét, hogy a pályázó nem rendelkezik az előírt szakvizsgával, ezért az érvénytelen, a pályázati 

felhívás pedig eredménytelen. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg 

és döntsenek a pályázatról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a pályázatot nyilvánítsa 

érvénytelennek, a felhívást pedig eredménytelennek és a pályázatot írjuk ki ismételten, az eredményes 

elbírálásig pedig bízzuk meg a jelenlegi óvodavezetőt a vezetői feladatok ellátásával. 

 

Pleva Norbert képviselő: Támogatom a javaslatokat. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület a 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

(Imró Jánosné képviselő nem vett részt a szavazásban) 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2013. (VII.24.) határozata 

Az óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredményének tárgyalásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Galgagutai Manóvár Óvoda 

óvodavezetői állására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatot. 

A felhívásra Megyeri Attiláné 2686 Galgaguta, Béke út 74. szám alatti lakos nyújtotta be pályázatát. A 

képviselő-testület a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel a pályázó nem rendelkezik a kötelezően 

előírt óvodavezetői szakvizsgával 

A képviselő-testület az ismételten kiírt pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 2013. augusztus 16-

tól 2014. augusztus 15-ig megbízza a Galgagutai Manóvár Óvoda óvodavezető helyettesi feladatok 

ellátásával Megyeri Attiláné óvodapedagógust, a helyi óvoda közalkalmazottját. A vezető-helyettesi pótlék 

az illetményalap 200%-a. 

Az álláshelyre a részletes pályázatot a képviselő-testület külön napirendben fogja megtárgyalni és elfogadni.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa Megyeri Attiláné 

óvodapedagógust és pályázatát eredetben küldje  meg részére. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

3. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályának törvényességi felhívással élt az önkormányzat felé a 

jegyzőkönyvek késői megküldése miatt. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a felhívásban 

foglaltakat a képviselő-testület tagjai fogadják el, a jegyző figyelmét pedig, hívják fel a törvényesség 

betartására. 

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

elfogadásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Pleva Norbert képviselő: Támogatom a polgármester javaslatát. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

67/2013. (VII.24.) határozata 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Főosztályának törvényességi felhívásra vonatkozó megállapításait és az alábbi 

döntést hozta: 
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Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a felügyeleti főosztály által tett 

észrevételeket és a jövőben törekszik azok betartására, melyre felhívja a Berceli Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzőjének figyelmét. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. A „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt” kapcsán kiépített tartalékcső használatának elvi 

tulajdonosi hozzájárulás ügye. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy megkeresés érkezett a PÁTRIA 

Optikai Hálózatfejlesztő kft. részéről, melyben kérik, hogy a a „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt” kapcsán 

kiépített úgynevezett hibaelhárítási tartalék csövet a GOP-2012-3.1.2 „Szélessávú körzethálózat fejlesztések 

a Balassagyarmati kistérségben” projekt megvalósítása során igénybe vehessék. A cső hasznosítása nélkül a 

csőnek semmilyen értéke nincs, pótlólagos forrást sem biztosít, azaz önmagában ez a tulajdon nem ér 

semmit, holt tőke, ezért Orgoványi László polgármester javasolja a kiépített tartalékcső használatának elvi 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadását. 

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

elfogadásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Ezzel a hozzájáruló nyilatkozattal, és egy esetleges külön szerződés 

megkötésével az önkormányzat olyan plusz bevételhez juthat, melyből a hitelek kamatait kifizetheti, ezért 

javaslom támogatni a cég kezdeményezését. 

 

Pleva Norbert képviselő: Támogatom a polgármester javaslatának elfogadását. 

 

Imró Jánosné 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 

68/2013. (VII.24.) határozata 

A „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt” kapcsán kiépített tartalékcső használatának elvi tulajdonosi 

hozzájárulás ügyéről. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt” 

kapcsán kiépített tartalékcső használatának elvi tulajdonosi hozzájárulás ügyét és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhasználáshoz az alábbiak szerint az elvi 

engedélyt megadja: 

 

1. Az elvi engedély nem hatalmazza fel a PÁTRIA Optikai Hálózatfejlesztő kft-t tényleges 

munkavégzésre, használatbavételre, az elvi tulajdonosi hozzájárulás csak és kizárólag az 

építési engedély megszerzéséhez lett kiadva. 
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2. A cső felhasználásának feltétele:  

 

A tulajdonosnak és a használatba vevőnek írásos megállapodásban (szerződésben) rögzíteni 

kell a csőbérlet (használat) feltételeit, és azt Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő 

Testületével jóvá kell hagyatni. 

 

Az írásos megállapodásban rögzíteni kell: 

-  A használatba veendő LPE40 cső hosszát, helyét 

- A használatbavétel tervezett kezdő időpontját, a bérleti (használatbavételi) szerződés időtartamát.  

- A használatért fizetett ellenértéket, módját 

- A cső sérülése esetén követendő eljárás menetét (fenntartás, üzemeltetés). 

- A cső épségében okozott károk megtérítésének módját. 

- A felmondással kapcsolatos teendőket. 

 

Csak a két fél közötti írásos megállapodás, valamint a megállapodás Galgaguta Község 

Önkormányzat Képviselő Testületének jóváhagyása után engedélyezett tényleges munkavégzés. A 

tényleges munka elkezdése előtt 30 nappal a tulajdonos felé be kell nyújtani engedélyezésre a kiviteli tervet. 

A tulajdonos a kiviteli terv ismertében egyéb előírásokat is tehet a megvalósítással kapcsolatban 

(szakfelügyelet kérése, egyéb kivitelezéssel kapcsolatos előírások). 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a PÁTRIA Optikai 

Hálózatfejlesztő kft-t és írja alá az elvi tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

c. Döntés Falunap megtartásáról 2013. évben. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

kell hozni a falunap megtartásáról, javasolja, az idén ne kerüljön megrendezésre a falunap, hanem jövőre, a 

ciklus utolsó évében legyen egy nagyobb rendezvény megtartva. 

Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

69/2013. (VII.24.) határozata 
A galgagutai falunap megtartásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elveti a 2013. évi Falunap megtartását.  

 

A képviselő testület felkéri a polgármestert a lakosság és az érdeklődők tájékoztatására. 
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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                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                                Jegyző 


