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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 

3/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. február 04-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző, Cseman Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

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

mert 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./ Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének 

   I. fordulós tárgyalása.  /Írásos anyag mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

                                 2./ A „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat alapító okiratának  

                                     módosításáról szóló  előterjesztés elfogadása. /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                     Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 3./ Egyebek. 

 

                             4./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

 

1. Önkormányzat és intézményei 2014 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

    /Írásos anyag mellékelve/ 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a 2014. évi 

költségvetés I. fordulós tárgyalásához a képviselő testület tagjai megkapták a költségvetés tervezetét, kéri, a 

községi önkormányzat és intézményei költségvetési tervezetét egyenként tárgyalja meg.  

 

Kérdés, hozzászólás:  

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom az előterjesztés foglaltak módosítását az alábbiak szerint: 

a. A temetői konténerek 326.000 Ft-os költsége nem került tervezésre, ezért javaslom betervezni. 

b. A hulladékszállítási díjhátralékból befolyó összeget javaslom csökkenteni 1 millió forinttal, mert 

nem valószínű, hogy az összes hátralékot sikerül behajtani. 

c. A közutak, hidak üzemeltetési költségét javaslom 2 millió forintra emelni. 

d. Az újszülött támogatás esetén javaslom a tervet 6 főre emelni a megnövekedett gyermekvállalási 

kedv miatt. 
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e. Az óvoda költségvetésébe javasom betervezni Urbán Lászlóné jubileumi jutalmát br. 236.000 Ft 

értékben. 

f. Az óvoda költségvetésébe javasom betervezni az intézménynél lévő két kuka díját összesen 

56.000 Ft értékben. 

 

Imró Jánosné képviselő testületi tag: Javaslom az önkormányzat költségvetésébe betervezni a szolgálati lakás 

esetleges bérleti díjának emelkedését. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő testületi tag: Javaslom tervezni az önkormányzati költségvetésbe nemcsak a 

polgármester kötelező végkielégítését, hanem esetleges három havi jutalmazását is. 

 

Orgoványi László polgármester: Kérem a képviselő testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a módosító 

javaslatok elfogadásáról. 

 

Imró Jánosné képviselő testületi tag: Támogatom a javaslatokat. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014. (II.04.) határozata 

Az önkormányzat és intézményei 2014 évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásának jóváhagyásáról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2014. évi 

költségvetését első fordulóban. 

A költségvetés végleges kidolgozásához az alábbi módosításokat fogadja el. 

 

a. A temetői konténerek 326.000 Ft-os költségével az önkormányzati költségvetés kiadási oldala 

emelkedik. 

b. A hulladékszállítási díjhátralékból befolyó összeg az önkormányzati költségvetés bevételi oldalán 

csökken 1 millió forinttal. 

c. A közutak, hidak üzemeltetési költsége az önkormányzati költségvetés kiadási oldalán 2 millió forinttal 

emelkedik. 

d. Az újszülött támogatásra tervezett kiadás az önkormányzati költségvetésében 6 főre kerüljön tervezésre. 

e. Az önkormányzati költségvetés kiadási oldala megemelésre kerüljön a polgármester 3 havi 

jutalmazásának összegével, 2.088.000 Ft-tal. 

f. Az óvoda költségvetésébe kerüljön betervezésre Urbán Lászlóné jubileumi jutalma br. 236.000 Ft 

értékben. 

g. Az óvoda költségvetésébe kerüljön betervezésre az intézménynél lévő két kuka díja összesen 56.000 Ft 

értékben. 

 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és intézményei 2014.évi 

költségvetését e határozat alapján dolgozza ki. 

 

Határidő: 2014. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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Fogászati Alapellátási Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

7/2014.(II.04.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fogászati Alapellátási Társulás 2014. évi költségvetését, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2014. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György jegyző 

 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetése: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

8/2014.(II.04.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi 

költségvetését, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Szolgálat I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2014. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György jegyző 

 

Orvosi Ügyeleti Társulás költségvetése: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

9/2014.(II.04.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A képviselő-testület a Társulás I. fordulóra beterjesztett költségvetési 

javaslatával változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2014. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György jegyző 
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Berceli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

10/2014.(II.04.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádkövesd – Szécsénke Községek 

Közös Hivatalának 2014. évi költségvetését, és az alábbi döntést 

hozza:  

A képviselő-testület a Közös Hivatal I. fordulóra beterjesztett 

költségvetési javaslatával változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes költségvetés a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: értelemszerűen, ill.: 2014. március 15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György jegyző 

 

2. A „Belső-Cserhát” Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

szóló előterjesztés elfogadása. /írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a korábban 

elfogadott alapító okiratban szerepelt Terény község, mely időközben kilépett a társulásból, ezért az okiratot 

módosítani kellett. Orgoványi László polgármester javasolja a módosítás elfogadását. Orgoványi László 

polgármester kéri, vitassák meg és döntsenek a módosított alapító okirat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő – testület a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (II.04.) határozata 

A Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás alapító okiratának felülvizsgálatáról 

és elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berceli „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti 

és Családsegítő Társulás (székhelye: Bercel, Béke út 1.) alapító okiratának tervezetét, és azt elfogadja. 

 

(Azt elfogadott alapító okirat a határozat melléklete.) 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket megtételére. 

 

Határidő: 2014.02.28. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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3. Egyebek 

 

a. LEADER HACS tagság módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester javasolja a képviselő testület tagjainak, hogy a jobb 

megközelíthetőség és a járási rendszerbe való beilleszthetőség érdekében az önkormányzat lépjen ki a 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER csoportjából és csatlakozzon az Ipoly-menti Palócok 

Térségfejlesztő Egyesületéhez, melynek székhelye Szügy település. 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a javaslat jóváhagyásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2014. (II.04.) határozata 

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesületből történő kilépésről. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő - testülete kijelenti, hogy a 2014-2020 tervezési időszakra 

vonatkozóan a  Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (Egyesület székhelye: 3053 Kozárd, Fő út 12.) tagságát 

felmondja, a megnevezett helyi akciócsoportban Galgaguta település, mint LEADER jogosult 

település nem kíván részt venni.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2014. (II.04.) határozata 

A Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesületébe történő belépésről. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete kijelenti, hogy az 

Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az 

Egyesület küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés 

határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében 

történő közreműködést, ezért csatlakozni kíván az Egyesülethez.  

A képviselő-testület vállalja a tagsággal járó éves tagdíj megfizetését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal összefüggő dokumentumokat, 

jognyilatkozatokat aláírja, valamint az és éves tagdíj egyesület részére történő megfizetéséről 

gondoskodjon. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Galgaguta Község Önkormányzata nevében 

aláírja a csatlakozási szándékot, mely szerint az Önkormányzat képviselőjeként nyilatkozik, hogy az 

Önkormányzat előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni az Ipoly-menti Palócok 

Térségfejlesztő Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 
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feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési 

területének előzetes elismerésében. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

b. Ármós Mihály vállalkozó használt ruha konténer kihelyezésének engedélyezése. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

érkezett Ármós Mihály egyéni vállalkozótól, melyben tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy cége használt ruha 

elhelyezésére szolgáló konténereket biztosít ingyenesen a település lakóinak részére, amennyiben az 

önkormányzat hozzájárul. Kérelmező levele mellékleteként csatolta igazolását vállalkozói engedélyéről, a 

kihelyezendő konténer fényképét, illetve a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség tájékoztatóját, mely szerint tevékenysége nem minősül hulladékgazdálkodási 

engedélyköteles tevékenységnek. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák 

meg és döntsenek az engedély megadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Mivel ez az önkormányzatnak pénzébe nem kerül és a lakosság számára 

hasznos, ezért javaslom engedélyezni a tárolók kihelyezését. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő testületi tag: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2014. (II.04.) határozata 

Ármós Mihály vállalkozó használt ruha konténer kihelyezésének engedélyezéséről. 
 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ármós Mihály egyéni vállalkozó használt 

ruha elhelyezésére szolgáló konténerek ingyenes elhelyezéséről szóló kérelmét és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Ármós Mihály egyéni vállalkozónak 

Galgaguta településen a használt ruha elhelyezésére szolgáló konténerek kihelyezését a meglévő 2 

hulladékgyűjtő szigeten. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa a kérelmezőt és 

felügyelje a konténerek kihelyezését. 

 

Határidő: 2014.02.28. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

c. Rendeletalkotás folyékony szennyvíz elszállításáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya többszöri határidő kitűzésével kérte a helyi 

önkormányzatokat, hogy alkossák meg a törvény szerint kötelező folyékony szennyvíz szállításáról és 
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ártalmatlanításáról szóló helyi rendeletet. A rendeletben kötelező elemként meg kell jelölni a folyékony 

szennyvíz szállítására kijelölt közszolgáltatót, aki rendelkezik az összes előírt engedéllyel, így szóbeli 

megállapodás alapján a feladat ellátását vállalta Hrncsjár Mihály vanyarci vállalkozó. A településen a 

szolgáltatást annak kell igénybe venni, akinél szennyvíz képződik és nem csatlakozott a közműhálózatra. 

Orgoványi László polgármester javasolja a rendelettervezet elfogadását és Hrncsjár Mihály vanyarci vállalkozó 

megbízását, a vele történő szerződéskötést. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

GALGAGUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelete 

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe 

vételéről. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

d. A szolgálati lakás bérleti díjának módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

Jánosné képviselő indítványozta a szolgálati lakás lakásbérleti díjának módosítását, emelését. Orgoványi László 

polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő testületi tag: A szolgálati lakás 2011. április havi bérbeadása óta a bérleti díj a mai 

napig változatlan, 10.000 Ft/hó. Javaslom a bérleti díj 20.000 Ft/hó összegre történő emelését. 

 

Orgoványi László polgármester: Elfogadom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2014. (II.04.) határozata 

A szolgálati lakás lakásbérleti díjának módosításáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szolgálati lakás lakásbérleti díjának 

módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 1. napjától havi 20.000 Ft bérleti díjat 

állapít meg a szolgálati lakás lakásbérleti díjaként. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a döntésről a bérlőt. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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e. A galgagutai iskola tanulóinak farsangi rendezvényének támogatása 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

Nógrádkövesdi iskolába járó galgagutai gyermekek farsangi rendezvénye 2014. február 15-én szombaton lesz a 

becskei művelődési házban, mely rendezvényt javasol támogatni. Orgoványi László polgármester javasolja, 

hogy a képviselő testület 10.000 Ft összegben támogassa a farsangi rendezvény megszervezését. 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő testületet, hogy döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2014. (II.04.) határozata 

A Nógrádkövesdre járó galgagutai tanulók farsangi rendezvényének támogatásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nógrádkövesdi iskolába járó galgagutai 

gyermekek farsangi rendezvényének támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000 Ft támogatást nyújt a galgagutai tanulók farsangi 

rendezvényének megszervezéséhez. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

f. A galgagutai „Manóvár” Óvoda alapító okirat módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
 

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

óvodavezető javaslatára az óvodai nevelési feladatoknál felsorolt sajátos nevelési igényű gyermekek 

gondozásánál a feladatellátásban módosítás szükséges. A jelenlegi alapító okirat olyan feladatellátást is 

tartalmaz, melyet objektív okok miatt az intézmény nem tud teljesíteni, ezért az óvodavezető módosító 

szabályozást kezdeményezett. Orgoványi László polgármester ismerteti a módosításokat, majd ezt követően 

javasolja a módosított alapító okirat elfogadását. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2014. (II.04.) határozata 

A Galgagutai Manóvár Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata, elfogadása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Galgagutai Manóvár Óvoda alapító 

okiratának tervezetét, és azt elfogadja. 

 

(Azt elfogadott alapító okirat a határozat melléklete.) 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket megtételére. 

 

Határidő: 2014.02.28. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 55 perc. 

 

Kmft 

 

Orgoványi László                                                                            Várszegi György 

Polgármester                                                                                           Jegyző 


