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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 

16/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző megbízásából Oravecz István igazgatási előadó, Csemák 

Zsuzsanna pénzügyi előadó 

 

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 Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához 

történő csatlakozás és a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége 

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséhez pályázat benyújtása napirendi pontokkal. Kéri, 

döntsenek javaslatáról.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta. 

 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D:     1./ Az önkormányzat és intézményeinek 2013.I. félévi beszámolója 

                    Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

       /írásos anyag mellékelve/ 
 

2./ Rendeletalkotás közterületek filmforgatási célú használatának részletes 

szabályairól. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester.  /írásos anyag mellékelve/ 

 

 3./ Települési értéktár kialakítása.  /írásos anyag mellékelve/. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 4./ Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés elfogadása. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 5./ A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

  6./ A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége 

  megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséhez pályázat benyújtása. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 7./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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1. Az önkormányzat és intézményeinek 2013.I. félévi beszámolója. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Az önkormányzat és intézményeinek 2013.I. félévi beszámolója: 
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az írásos 

anyagot megkapták. Amennyiben kérdésük van, kéri, tegyék fel neki, vagy Csemák Zsuzsanna pénzügyes 

kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a beszámolók elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2013. (IX.10) határozata 

A Galgaguta Község Önkormányzatának 2013. évi I. féléves beszámolójának elfogadásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi I. féléves beszámolót és 

azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(a beszámoló teljes szövege a jkv. melléklete) 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

73/2013.(IX.10.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves 

beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Közös Hivatal I. féléves beszámolójával 

változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

Fogászati Alapellátási Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

74/2032.(IX.10.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Fogászati Alapellátási Társulás 2013. évi I. féléves beszámolóját, 

és az alábbi döntést hozza:  
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A képviselő-testület a Társulás beterjesztett I. féléves 

beszámolójával 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. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György körjegyző 
 

 

2. Rendeletalkotás közterületek filmforgatási célú használatának részletes szabályairól. /írásos 

anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az írásos 

anyagot megkapták. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és 

döntsenek a rendelet tervezet elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a filmforgatás kapcsán az alábbi 

díjak kerüljenek megállapításra. A település közterületén történő filmforgatás esetén fizetendő térítési díj:  

a) forgatási helyszín esetén:       500-Ft/m2/nap 

b) technikai kiszolgálás esetén:  500-Ft/m2/nap 

c) stáb parkolása esetén:           200-Ft/m2/nap. 

 

Pleva Norbert képviselő: Támogatom a javaslatokat. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete 

A filmforgatási célú közterület használatára vonatkozó szabályokról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Települési értéktár kialakítása. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  
 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az írásos 

anyagot megkapták. Az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzatnak nem kötelező rendeletet 

alkotni a fenti tárgykörben. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és 

döntsenek a települési értéktár kialakításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy még gondolkodjunk el az értéktár 

kialakításának lehetőségén, térjünk vissza rá később.   
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Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

75/2013. (IX.10) határozata 

A települési értéktár kialakításáról.  
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 

szóló 2012. XXX. törvény 3.§. (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva és a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet 2.§. (1) bekezdésére figyelemmel úgy 

dönt, hogy nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.  

 

A képviselő-testület felhívja Orgoványi László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Nógrád Megyei 

Közgyűlés elnökét. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

4. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy mint ismeretes az A.S.A Kft. 2013. 

november 30. napjával felmondta 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. A 

Zöld Híd Régió Kft. megküldte szolgáltatási szerződéstervezetét, melyet a képviselő-testületnek jóvá kell 

hagynia. Orgoványi László polgármester ismerteti a szolgáltatási szerződés tervezetét, majd kéri a képviselő-

testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a hulladékszállítási közszolgáltatás szerződés elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a Zöld Híd Régió Kft. szolgáltatási szerződés tervezetét elfogadni, 

mivel más alternatíva nem lévén. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2013. (IX.10.) határozata 

A hulladékgyűjtési-és szállítási közszolgáltató kiválasztásáról. 

 

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 Zöld Híd Régió Kft. által megküldött 

szolgáltatási szerződéstervezetet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
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Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

5. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához történő csatlakozás. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

évekhez hasonlóan idén is kiírásra került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, melyhez a csatlakozás 

ismételt testületi döntést igényel. 

Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit idén is 

támogatásban részesítsék a felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom az ösztöndíj pályázatot, segítsük továbbra is a galgagutai ifjúságot. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én is támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő 

csatlakozásról. 

 A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2013.(IX.10.) sz. képviselő-testületi határozata 

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő Testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2014 évi fordulójához. 

A képviselő testület elfogadja az ösztöndíjpályázat 2014 évi kiírás általános szerződési feltételeit. Feléri a 

polgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja alá a csatlakozási nyilatkozatot és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére határidőn belül, juttassa vissza. 

 

Határidő: 2013. október 11. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

6. A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséhez pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja a képviselő – testület tagjainak, hogy 

Galgaguta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalásakor felvetődött, hogy az 

önkormányzat – a pályázati feltételek megléte esetén - élni kíván a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igénylésére 

vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségével. 
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A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4.sz. melléklete 1.IV, és 

3.pontjában kapott felhatalmazás alapján a 39/2013.(VII.31.) BM rendeletében határozta meg a támogatás 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és ellenőrzésének részletes szabályait. 

E rendelet meghatározza az igénylés kötelező mellékleteit, többek között a pályázatra vonatkozó testületi 

határozat benyújtását. 

A pályázati anyag benyújtásához Orgoványi László polgármester kéri a képviselő – testület tagjait, tegyék 

meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2013. (IX.10.) határozata 

A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatás 2013. évi igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi 

önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igénylésére 

vonatkozó pályázat benyújtásának lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. 

törvény 4.sz. melléklete 1.IV, és 3.pontjában kapott felhatalmazás alapján támogatási igényt nyújt be a 

megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 

támogatás 2013. évi igényléséhez. 

Feléri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében dolgozza ki és nyújtsa be a pályázatot a 

39/2013.(VII.31.) BM rendeletben meghatározott feltételek szerint az előírt határidőre. 

 

Határidő: Értelemszerűen 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

7. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

pályázat próbaüzemelésének tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az üzemeltető megkezdte a rendszer 

próbaüzemelését, mely 2013. év végéig tart majd, s ez idő alatt kidolgozásra kerülnek a szolgáltatási 

csomagok. A próbaüzemelésre bárki jelentkezhet, mellyel kapcsolatban a jelentkezési lapok minden érintett 

önkormányzathoz eljuttatásra kerültek.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület 5 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 30 perc. 
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Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                               Jegyző 

                      Megbízásából: 

 

 

                     Oravecz István 

                   Igazgatási előadó 

 


