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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 

18/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. december 03-án 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, Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó, Németh István MTKKE 

műszaki vezető  

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mert 5 

fő képviselőből 5 fő megjelent, így az ülést megnyitja.  

 

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

 

N A P I R E N D: 1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves rendelet-módosítása.  

                                    /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

    2./ Galgaguta Községi Önkormányzat és intézményeinek 2013. költségvetésének  

         háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékozató. /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester           
                             
                              3./ Az önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester     
       
                              4./ A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Várszegi György jegyző  
       
                              5./ A Közös Hivatal megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés elfogadása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Várszegi György jegyző  
       
                              6./ A „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat alapító okiratának és társulási 

                                   megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés elfogadása. /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Várszegi György jegyző  
 

                              7./ Tájékoztató a 2013. évi belső ellenőrzés alakulásáról. 

                                   Előterjesztő: Várszegi György jegyző  
 

                              8./ A KEOP-6.2.0/A/11-2011-0218 pályázat önerő biztosításának ismételt elfogadása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

                              9./ A közvilágítás üzemeltetésének tárgyalása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

                             10./ A Galgaguta 012 hrsz-ú földterület megvásárlása. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

                             11./ Egyebek 
 

                             12./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálása. /zárt ülés/          
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                                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
                             
                             13./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ 

                                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves rendelet-módosítása. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

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

kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. Galgaguta Községi Önkormányzat és intézményeinek 2013. költségvetésének háromnegyedéves 

teljesítéséről szóló tájékozató. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat: 

 

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

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

kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a beszámolók elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013. (XII.03.) határozata 

Galgaguta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló 

tájékoztató elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galgaguta Községi Önkormányzat 2013. évi 

költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót és azzal egyetértve elfogadja a benne 

foglaltakat. 

(A tájékoztató teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatosan. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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Berceli Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója: 

 

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

anyagot megkapták, kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

83/2013.(XII.03.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi háromnegyedéves 

teljesítéséről szóló beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Közös Hivatal háromnegyedéves teljesítéséről szóló 

beszámolójával változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó intézkedéseket 

tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György  jegyző 
 

Fogászati Alapellátási Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

84/2013.(XII.03.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fogászati Alapellátási Társulás 2013. évi háromnegyedéves teljesítéséről 

szóló beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás beterjesztett háromnegyedéves 

teljesítéséről szóló 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  jegyző 
 

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a 2014. évi költségvetési 

koncepciót. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013. (XII.03.) határozata 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(A költségvetési koncepció a jkv. melléklete) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: A koncepcióban foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

4. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása. /írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György jegyző  

 

Várszegi György jegyző a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az írásos anyagot 

megkapták. Várszegi György jegyző ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és 

Felügyeleti Főosztályának levelét, melyben törvényességi felhívással él a jelenleg hatályos talajterhelési díjról szóló 

rendelet ellen. Várszegi György jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint módosításra került a 

helyi rendelet kifogásolt része, melyet elfogadásra javasol. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület 

tagjait, vitassák meg és döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek a tervezet elfogadását.   

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

A talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

5. A Közös Hivatal megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés elfogadása. /írásos anyag 

mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György jegyző 

 

Várszegi György jegyző a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya jelzéssel élt, mely szerint a Közös Hivatalra vonatkozó megállapodás 2.2.4. 

pontja jogszabálysértő. A jogszabálysértés oka, hogy a hivatal működéséhez szükséges támogatás nem fizetése 

esetén a nem fizető önkormányzatot ki lehet zárni. Erre nincs jogszabályi lehetőség, törvényi előírás alapján a 

beszedési megbízásra van lehetőség.  

 

Kérdés, hozzászólás: 
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Orgoványi László polgármester: Javaslom a módosított megállapodás elfogadását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013. (XII.03.) határozata 

A Közös Hivatal megállapodásának módosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közös Hivatal megállapodásának 

módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Hivatal megállapodásának módosítását elfogadja, és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

6. A „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat alapító okiratának és társulási 

megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés elfogadása. /írásos előterjesztés mellékelve/. 

Előterjesztő: Várszegi György jegyző 

 

Napirend keretén belül Várszegi György jegyző ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a gyermekjóléti és 

családsegítő társuláshoz 2013. júniusában a 6 hónapos törvényi határidő betartásával kérte felvételét Terény 

Önkormányzata. A társult önkormányzatok képviselő-testületei szintén 2013. június 30. napja előtt külön-külön 

egyhangúlag döntöttek Terény Önkormányzata felvételéről. A felvételt megalapozó testületi döntéseket követően a 

társulási megállapodásba beépítésre került Terény település önkormányzata is. E módosítást kell a képviselő 

testületnek elfogadni.  

A gyermekjóléti és családsegítő társulás alapító okiratának módosítására azért kerül sor, mert a Mötv. Önálló 

fejezetben szabályozza az önkormányzati társulások alapításának, működésének rendjét. A törvény rendelkezései 

előírják a társulási megállapodások és alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit. A törvény előírások 

figyelembevételével került átdolgozásra az alapító okirat.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a módosítás elfogadását. 

 

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

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslatok elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

87/2013.(XII.03.) sz. képviselő-testületi határozata 

A „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat alapító okirat elfogadásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belső-Cserhát” Családsegítő és 

Gyermekvédelmi Szolgálat alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi 

Szolgálat alapító okiratát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

88/2013.(XII.03.) sz. képviselő-testületi határozata 

A „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat társulási megállapodás módosításának 

elfogadásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belső-Cserhát” Családsegítő és 

Gyermekvédelmi Szolgálat társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi 

Szolgálat társulási megállapodás módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

7. Tájékoztató a 2013. évi belső ellenőrzés alakulásáról. 

Előterjesztő: Várszegi György jegyző 

 

Várszegi György jegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy 2012. december 31-ével a Balassagyarmati 

Töbcélú Kistérségi Társuláson belül működő belső ellenőrzési iroda megszűnt. A belső ellenőrzés évenkénti 

megtartása kötelező az önkormányzatoknál. Annak érdekében, hogy e feladatnak eleget tegyen a helyi 

önkormányzat keresni kell ellenőrzésre jogosult személyt, vagy szervezetet. Kéri, hogy a képviselő-testület bízza 

meg a polgármestert a belső ellenőrzési feladatok elvégzéséhez kérjen fel arra jogosult személyt, vagy szervezetet. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013.(XII.03.) sz. képviselő-testületi határozata 

A 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére szervezet kiválasztása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi belső ellenőrzésről kapott 

tájékoztatást és az alábbi döntést hozta: 

A jogszabályi előírások betartása érdekében teljesíteni kell a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzését külső, 

ellenőrzésre jogosult személy, vagy szervezet bevonásával. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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felkéri a Polgármestert, hogy a leggazdaságosabb és leghatékonyabb személy, vagy szervezet kiválasztására tegye 

meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

8. A KEOP-6.2.0/A/11-2011-0218 pályázat önerő biztosításának ismételt elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a 2011. évben benyújtott komposztálós 

pályázat anak idején nem nyert, de tartaléklistára kerül. Az irányító hatóság 2013. október 18-án kelt levelében 

tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a tartaléklistáról támogatásban részesült. 

Ezzel összefüggésben a támogatási szerződés megkötéséhez az önkormányzatnak meg kell erősíteni korábbi 

szándékát a pályázat kivitelezéséről és az önerő biztosításáról. Orgoványi László polgármester elmondja, hogy a 

pályázat feltételei változatlanok, jelenleg is 5% önerő biztosítása szükséges, mely összegszerűen 299.247 Ft. 

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

megvalósításáról és az önerő biztosításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a pályázat megvalósítását. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2013. (XII.03.) határozata 

A KEOP-6.2.0. pályázat önerő biztosításáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-6.2.0/A/11-2011-0218 

,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. 

Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt" c. tartaléklistán elnyert pályázat önerő biztosításáról 

szóló előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a KEOP-6.2.0/A/11-2011-0218 ,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási 

lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek", "II. Házi és közösségi komposztálást 

népszerűsítő mintaprojekt" c. pályázat tárgyában az önerő biztosítása mellett döntött. 

A pályázat összköltsége bruttó 5.984.939 Ft, támogatási összege (95%): 5.685.692 Ft. A pályázatban szükséges 

önerő (5%) összegét, 299.247 Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önerő biztosítására és a projekt lebonyolítására. 

 

Határidő: Pályázatban foglaltak szerint 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

Német István műszaki vezető megérkezik a testületi ülésre. 
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9. A közvilágítás üzemeltetésének tárgyalása. /írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

anyagot megkapták. Tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy az önkormányzat az egyesület alapító tagja, ezt 

követően üdvözli Németh Istvánt, az egyesület műszaki vezetőjét és felkéri, hogy ismertesse az egyesület 

üzemeltetési javaslatát. 

Németh István műszaki vezető ismerteti a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesület célját, 

felépítését és működését, tájékoztatást ad az üzemeltetés folyamatáról. (a tájékoztató a jkv. melléklete) 

 

Orgoványi László polgármester javasolja, hogy az ÉMÁSZ Nyrt.-vel kötött üzemeltetési szerződést az abban 

foglalt 6 hónapos felmondási határidővel az önkormányzat mondja fel és a lejáratot követően kössön új 

üzemeltetési szerződést a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületével, mivel az egyesület 

üzemeltetési ajánlata lényegesen olcsóbb és a kis területre történt szakosodás miatt rövidebb reagálási idővel 

képesek biztosítani, úgy hogy a hatékonyság és a minőség nem sérül. 

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

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, az üzemeltető váltást gondoljuk még át, mert nem kis dologról van szó, 

térjünk vissza a kérdésre az elkövetkezendő időben. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot, ne kapkodjuk el. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

91/2013. (XII.03.) határozata 

A közvilágítás üzemeltetőjének kiválasztásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarországi Települések Közvilágítási 

Közhasznú Egyesület által előterjesztett közvilágítás üzemeltetési ajánlatot és az alábbi döntést hozza: 

Az önkormányzat képviselő-testülete az új közvilágítás üzemeltető kiválasztásáról szóló döntést 2014. január 

hónapjáig elhalasztja további értékelés céljából. 

 

Német István műszaki vezető távozik a testületi ülésről. 

 

10. A Galgaguta 012 hrsz-ú földterület megvásárlása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az Árvízcsúcs-csökkentő tározó 

területének tulajdonosi viszony rendezése továbbra is napirenden van. Az önkormányzat hirdetőtábláján 

kifüggesztésre került a 012 hrsz alatt felvett 937 m2 területű 0,59 AK értékű legelő művelési ágú ingatlan, mely 

szervesen kapcsolódik a tározó területéhez, ezért javasolja, hogy az önkormányzat jelezze vételi szándékát és 

vásárolja meg az érintett területet. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és 

döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 
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Orgoványi László polgármester: Javaslom a terület megvásárlását a tározó területrendezése érdekében. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2013. (XII.03.) határozata 

A Galgaguta 012 hrsz-ú földterület megvásárlásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a Galgaguta 

012 hrsz-ú földterület megvásárlásáról szóló előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzata meg kívánja vásárolni a Galgaguta külterületen lévő 012 hrsz alatt felvett 937 

m2 területű 0,59 AK értékű legelő művelési ágú földterületet a hirdetményben megjelölt áron, azaz 56. 220 

forintért. Galgaguta Község Önkormányzata biztosítja saját költségvetésében a földterület megvásárlásához 

szükséges összeget. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármester, hogy az önkormányzat nevében 

intézkedjen a földterület megvásárlása ügyében. 

 

Határidő: Hirdetményben foglaltak szerint, illetve folyamatában 

Felelős:     Orgoványi László polgármester 

 

11. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. A „Manóvár” óvoda zárvatartása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Megyeri Attiláné „Manóvár” Tagóvoda 

vezető javaslatot nyújtott be az óvodai szociális étkeztetés szüneteltetésére 2013. december 7-ei és 21-ei 

időpontokban, mert a két szombati ledolgozandó napon az óvodások nem tartózkodnak az óvodában, így csak a 

szociális étkezés miatt kellene főzést biztosítani. 

Ezt követően felolvassa a javaslatot, majd felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg, véleményezzék a 

javaslatban foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2013. (XII.03.) határozata 

A „Manóvár” óvoda zárvatartásának engedélyezéséről. 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Megyeri Attiláné „Manóvár” óvodavezető szociális 

étkeztetés szüneteltetésére vonatkozó beadványát megtárgyalta, és elfogadta.  

Az óvodai szociális étkeztetés szüneteltetésének időpontja: 2013. december 7. és 2013. december 21. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről értesítse az érintetteket. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: Várszegi György Jegyző 

 

Várszegi György jegyző a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő – testület tagjainak, hogy LXXXIX. 

Törvényt módosító 2013. évi LXXXV. Törvény 1.§ (1) b az Mötv. 41.§-át (9) bekezdéssel egészítette ki, melynek 

értelmében az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozása kötelező 

rendeletalkotási tárgykört képez. Várszegi György jegyző elmondja, hogy a jogszabályban foglaltak szerint 

kidolgozásra került a helyi rendelet tervezete, melyet elfogadásra javasol. Orgoványi László polgármester kéri a 

képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek a tervezet elfogadását.   

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

13/2013. (XII.04.) önkormányzati rendelete 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 30 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

      Polgármester                                                                              Jegyző 


