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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 

20/2013. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2013. december 09-én megtartott közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről. 

 

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

Az SZMSZ-ben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően meghirdetett testületi üléssel egybekötött közmeghallgatáson 

érdeklődő állampolgár nem jelent meg. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző, Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó 

 

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. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a meghívóban 

szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a helyi szociális rendelet módosítása napirendi ponttal. 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./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi működéséről és anyagi helyzetéről.  

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

    2./ Galgaguta Község Önkormányzatának hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadása.  

         /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester    

        

    3./ Galgaguta Község Önkormányzatának szociális rendelet módosítása.  

         /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Várszegi György jegyző 
 

                               4./ Egyebek 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi működéséről és anyagi helyzetéről 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

közmeghallgatással egybekötött képviselő testületi ülésen állampolgár nem jelent meg.  Orgoványi László 

polgármester a napirend keretében ismerteti beszámolóját az önkormányzat 2013. évi működéséről és anyagi 

helyzetéről. Orgoványi László polgármester, kéri, hogy amennyiben a képviselő – testület tagjainak kérdése van az 

elhangzottakkal kapcsolatban, tegyék fel neki, vagy Cseman Zsuzsanna pénzügyes kollégának.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

101/2013. (XII.09.) határozata 

Az önkormányzat 2013. évi működéséről és anyagi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról. 

 

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

önkormányzat 2013. évi működéséről és anyagi helyzetéről szóló beszámolót és azzal egyetértve elfogadja a benne 

foglaltakat. 

(A beszámoló teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. Galgaguta Község Önkormányzatának hulladékgazdálkodásról szóló rendeletének elfogadása. /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, a tervezet elfogadását.  

 

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  

14/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete 

A település hulladékgazdálkodásáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

3. Galgaguta Község Önkormányzatának szociális 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. Az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzatnak módosítania kell a hatályos szociális 

ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló rendeletét jogszabályváltozás miatt. Várszegi György jegyző 

ismerteti az előterjesztésben foglaltakat (az előterjesztés a jkv. melléklete). Orgoványi László polgármester kéri a 

képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a rendelet módosításáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, a tervezet elfogadását, mivel a jogszabályi 

kötelezettségnek eleget kell tenni.   

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

4. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0090 azonosító számú program megvalósítására létrehozott 

„Intézményfejlesztés gyermekeinkért” elnevezésű önkormányzati társulás társulási 

megállapodásának elfogadása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a megszűnt óvodai társulás 

működésének ideje alatt benyújtott és elnyert pályázat megvalósításához az érintett önkormányzatok társulást 

hoztak létre 2013. márciusában. A jóváhagyott társulási megállapodást törzskönyvi bejegyzésre a székhely 

önkormányzat benyújtotta a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságához. A MÁK több ponton 

hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatokat. Ekkor a pályazatkezelő /ESZA/ javaslatát figyelembe véve 

A társulási bejegyzés vissza lett vonva. Konzorciumi megoldásba gondolkodtak. Újabb állásfoglalást követően 

visszatértek az önkormányzati társulási formára. Ezért kell a korábban jóváhagyott társulási megállapodást 

megerősíteni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2013. (XII.09.) határozata 

A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0090 azonosító számú program megvalósítására létrehozott 

„Intézményfejlesztés gyermekeinkért” elnevezésű önkormányzati társulás társulási megállapodásának 

elfogadása. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bercel, Becske, Nógrádsáp, Szanda Önkormányzatokkal 

közösen elnyert TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0090 számú óvodafejlesztési pályázat megvalósítására 36/2013.(III.07.) 

képviselő-testületi határozattal jogi személyiséggel rendelkező társulást hozott létre. 

A társulás neve: Óvodafejlesztési Társulás 

A társulás székhelye: Bercel. 

A társulási megállapodás hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága a törzskönyvi bejegyzésre vonatkozó eljárást megszűntette a 

bejegyzési kérelem visszavonása miatt.   

A megszűntetést követőn a pályázati programiroda (ESZA) újbóli állásfoglalása szerint a projekt finanszírozására 

az önkormányzati társulás a megfelelő jogi forma. 

A képviselő-testület megerősíti korábbi döntését, a társulási megállapodást a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 

Igazgatósága által javasolt módosításokkal elfogadja, és kezdeményezi az Óvodafejlesztési Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásba vételét.  

Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:    Orgoványi László polgármester 
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b. A Galgaguta 012 hrsz-ú földterület megvásárlása. 

 

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

területének tulajdonosi viszony rendezése ügyében a 012 hrsz alatt felvett 937 m2 területű 0,59 AK értékű legelő 

művelési ágú ingatlan megvásárlására nincs szükség, mert az mégsem képezi a tározó szerves részét, ezért 

javasolja, hogy a 2013. december 3-i képviselő testületi ülésen hozott vásárlási szándékát a testület vonja vissza. 

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

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: A képviselő testület elnézését kérem, de a térképen rosszul néztük és jelöltük be a 

tározó terület, s mint utólag kiderült, az érintett terület megvásárlására nincs szükség, mert nem kapcsolódik 

szervesen a tározó területéhez. 

 

Több 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 

103/2013. (XII.09.) 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 nem kívánja megvásárolni a Galgaguta külterületen lévő 012 hrsz alatt felvett 

937 m2 területű 0,59 AK értékű legelő művelési ágú földterületet, mert nem kapcsolódik a tározó területéhez. 

 

 

c. A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a házi szociális alapszolgáltatási 

feladatokat (házi segítségnyújtás) Szügy, Csesztve és Nógrádmarcal községek külön, általuk létrehozott társulás 

keretében kívánják ellátni 2014. január 1. napjától, ezért jelezték kilépési szándékukat a Balassagyarmat Kistérség 

Többcélú Társulása felé, melyhez jelenleg tartoznak. A kilépéshez társulási megállapodást kell módosítani, 

melyhez szükséges a társult önkormányzatok képviselő testületeinek jóváhagyó döntése. Fentiekre tekintettel, 

Orgoványi László polgármester javasolja a  társulási megállapodás módosításának elfogadását. 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

104/2013. (XII.09.) határozata 

A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról. 

 

1.) Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 88. § -a alapján 

Balassagyarmat Kistérség  Többcélú Társulása (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) társulási 

megállapodását 2014. január 1. hatállyal a határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal 

jóváhagyja.  

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt társulási megállapodás módosításáról szóló 

döntést, küldje meg a Társulási Tanács Elnökének.  

 

Határidő: 2013. december 23. 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

d. A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az előző testületi ülésen hozott döntésnek 

megfelelően ajánlatot kért Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőrtől a 2012. évi időszakra vonatkozó ellenőrzésre. 

A KPS-2005 Művek Bt. képviselőjeként Styevóné Pintér Bernadett 6 vizsgálati munkanapra elkészítette az 

ellenőrzési programjavaslatát. A programjavaslattal Várszegi György jegyző egyetértett. Az ellenőrzés díját 40.000 

Ft + ÁFA összegben jelölte meg Styevóné Pintér Bernadett. 

Orgoványi László polgármester javasolja az ellenőrzési program, valamint a díjazás elfogadását és Styevóné Pintér 

Bernadett megbízását. 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2013. (XII.09.) határozata 

A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztésében a 2013. évi 

belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztését és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a 2012. évi ellenőrzési időszakra beterjesztett 

ellenőrzési programot. Az ellenőrzés elvégzésével megbízza a KPS-2005 Művek Bt. képviseletében Styevóné 

Pintér Bernadett belső ellenőrt. A belső ellenőrzés díját 40.000 Ft + ÁFA összegben elfogadja. 

(a program teljes szövege a jkv. melléklete) 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéssel járó intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 
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Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta, Orgoványi László polgármester megköszönte a Képviselő-testületi 

tagok megjelenését és az ülést berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 30 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

      Polgármester                                                                                 Jegyző 


