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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 

1/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. január 13-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

                      Nagy Jenő képviselők. 

 

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. 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 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 üzemeltetési szerződés tervezet tárgyalása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester           

                             

                              2./ Talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítása.  

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László      

       

                              3./ Egyebek 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

                             

                              4./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. 

                                   /zárt ülés/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

Jankó Attila és Willinger László Urak megérkeznek a testületi ülésre. 

 

1. Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat 

üzemeltetési szerződés tervezet tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester üdvözli Jankó Attila Urat az IP-Park Távközlési Szolgáltató kft. Ügyvezető 

Igazgatóját és Willinger László Urat a Watt 22 Kft. Ügyvezető Igazgatóját, a napirenddel kapcsolatban 

elmondja, hogy az üzemeltetési szerződés tervezet írásos anyagát a képviselők megkapták. 

Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő testület tagjait, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Miért vannak részek a tervezetből kihúzva? 

 

Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: Azért, hogy a szerkesztésben menet közben bekövetkezett változások is 

láthatók legyenek – pl: a haszonbérlet elnevezés koncesszióra cserélése –, melyre azért került sor, mert a 
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Jegyző Úr kérte, hogy a közbeszerzési felhívásban szereplő elnevezés jelenjen meg a szerződésben is. A 

többi javításra azért került sor, hogy azok egyezzenek a pályázati kiírásban foglaltakkal. 

 

Imró Jánosné képviselő: Mi a különbség a koncesszió és a haszonbérlet között? 

 

Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: Semmi, azért kellett más nevet adni, mert a pályázati kiírásban ilyen 

elnevezéssel szerepelt. 

 

Orgoványi László polgármester: Azért sem volt szerencsés a haszonbérlet szó, mert az önkormányzatnak 

ebből a pályázatból haszna, pozitív nyeresége az első öt évben nem származhat, ez a HUSK pályázat egyik 

kritériuma volt. 

 

Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: Ezért szerepel a szerződéstervezetben is így, azaz az első öt évben nulla 

bérlet, azt követően pedig évi 1,5 millió forint. 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a testület tagjainak, hogy még tanulmányozzuk a szerződést és 

kérjük ki egy szakértő ügyvéd véleményét is. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

   

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2014. (I.13.) határozata 

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat 

üzemeltetési szerződés tervezet elfogadásáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország-Szlovákia határon 

átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadását 

további átértékelés és szakvélemény beszerzése céljából elhalasztja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést véleményeztesse egy szakértő ügyvéddel, és utána 

felülvizsgálatra küldje meg a VÁTI pályázatkezelő felé. 

 

Határidő: 2014.02.28. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 
Jankó Attila és Willinger László Urak távoznak a testületi ülésről. 

 

2. Talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

írásos anyagot megkapták. Orgoványi László polgármester ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának levelét, melyben jelzéssel él a jelenleg hatályos 

talajterhelési díjról szóló rendelet kedvezmények igénybevételére vonatkozó határidejének a rendelet 
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elfogadását és kihirdetését megelőző lejárt határideje tárgyában, javasolva annak módosítását, illetve 

törlését. Orgoványi László polgármester 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. 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a hatályos talajterhelésről szóló 

helyi rendeletünkben meghatározott 50%-os kedvezmény igénybevételének határidejét a képviselő testület 

módosítsa, és a kedvezmény legyen igénybe vehető 2014.10.31. napjáig. 

Javaslom továbbá, hogy az önkormányzatnak fizetendő szennyvízközmű hozzájárulás mértéke az alábbiak 

szerint módosuljon: 

Aki 2014. október 31. napjáig megfizeti és ráköt a hálózatra annak a személynek/szervezetnek a 

hozzájárulás mértéke 60.000 Ft. 

Aki 2014. november 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 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

GALGAGUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

1/2014. (I. 14.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

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

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2014. (I.13.) 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 2014. október 31. napjáig megfizeti, és ráköt a hálózatra annak a személynek/szervezetnek a 

hozzájárulás mértéke 60.000 Ft. 

Aki 2014. november 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 
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3. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Styevóné Pintér Bernadett belső 

ellenőr elkészítette a 2014. évi időszakra vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Orgoványi László polgármester 

ismerteti a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzési tervvel Várszegi György jegyző 

egyetértett. Az ellenőrzés díját 50.000 Ft + ÁFA összegben jelölte meg Styevóné Pintér Bernadett. 

Orgoványi László polgármester javasolja a terv elfogadását és a KPS-2005 Művek Bt. képviseletében 

Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr megbízását a megjelölt összegben, majd kéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy vitassák meg, véleményezzék az ellenőrzési tervben foglaltakat és a megbízatást.  

 

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 

3/2014. (I.13.) határozata 

Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. 

 

1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja az önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat végrehajtását folyamatosan 

kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 

 

3. Az ellenőrzés elvégzésével megbízza a KPS-2005 Művek Bt. képviseletében Styevóné Pintér Bernadett 

belső ellenőrt. A belső ellenőrzés díját 50.000 Ft + ÁFA összegben elfogadja. 

 

 (A belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete) 

 

Határidő: 2014.12.31. 

Felelős: Várszegi György jegyző 

 

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

nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 40 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                                Jegyző 

                  


