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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
5/2014. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. február 27-én megtartott Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Nagy Jenő, Dr. Antalics Zsolt képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Imró Jánosné, Pleva Norbert képviselők
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 3 fő megjelent, így az ülést megnyitja.
Javaslatára a Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:
N A P I R E N D:

1./ Galgaguta Község Önkormányzatának IV. negyedéves
rendeletmódosítása. /Írásos anyag mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
2./ Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének
II. fordulós tárgyalása. /Írásos anyag mellékelve/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
3./ A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatának elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
4./ A közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint
a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
5./ A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzat elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
6./ A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
7./ A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ és Ügyrendjének elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
8./ A 2014. évi választásokkal kapcsolatosan az SZSZB megválasztása, a HVB tagjainak pótlása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
9./ Egyebek.
10./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
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1. Galgaguta Község Önkormányzatának IV. negyedéves rendeletmódosítása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
/Írásos anyag mellékelve/
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták, kéri a
képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló
5/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
2. Önkormányzat és intézményei 2014 évi költségvetésének II. fordulós tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
/Írásos anyag mellékelve/
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a 2014. évi költségvetés II. fordulós
tárgyalásához a képviselő testület tagjai az írásos anyagot megkapták, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák
meg és döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom az előterjesztés elfogadást, az I. fordulóban tárgyalt módosítások a
rendelettervezetbe beépítésre kerültek.
Dr. Antalics Zsolt testületi tag: Támogatom a javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Galgaguta Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
3. A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatának elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Napirend keretén belül Várszegi György Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 2014. évi
cafetéria szabályozás átdolgozásra került, az új elemek is bekerültek. A maximálisan adható bruttó 200.000 Ft
került személyenként tervezésre. A szabályzat továbbá rögzíti az igénylés, a felhasználás és az elszámolás
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rendjét. Várszegi György Jegyző javasolja a cafetéria szabályzat elfogadását. Orgoványi László polgármester
kéri, vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (II.27.) határozata
A köztisztviselők cafetéria szabályzatának elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyta a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzatát.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György jegyző
4. A közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a
szociális és kegyeleti támogatásairól szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Napirend keretén belül Várszegi György Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény részletesen szabályozza a köztisztviselők kulturális, szociális, jóléti és kegyeleti
támogatásait, a támogatás formáit. Az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetét figyelembe véve a juttatásokról
szóló rendelettervezet szűk körben javasol kedvezményeket, juttatásokat. Konkrétan két esetben történt
kezdeményezés. Az egyik a fizetési előleg lehetősége, a másik, pedig a szemüvegvásárláshoz történő pénzeli
támogatás. Várszegi György Jegyző javasolja a két juttatás elfogadását. Orgoványi László polgármester kéri,
vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat és a rendelettervezet elfogadásáról.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Galgaguta Közég Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól.
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
5. A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzat elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Napirend keretén belül Várszegi György Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a közszolgálati
szabályzat a közös hivatalban dolgozó köztisztviselők munkavégzéséhez kapcsolódó szabályokat tartalmazza,
illetve részletes eljárási rendet fogalmaz meg a juttatások elszámolásának rendjéről. Többek között a szabadság
kiadás rendjét, a túlmunkavégzés szabályait, a helyettesítés formáját rögzíti. A fizetési előleg felvételénél és a
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szemüvegvásárlás pénzbeli támogatásánál meghatározza a kifizetés rendjét. Várszegi György jegyző elmondja,
hogy a szabályzat tartalmi elemei nem változtak a tavaly elfogadotthoz képest, ezért javasolja annak
elfogadását. Orgoványi László polgármester kéri, vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2014. (II.27.) határozata
Berceli Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Berceli Közös Önkormányzati Hivatal
Közszolgálati szabályzatát, és azt elfogadja.
(Az elfogadott szabályzat a jkv. melléklete.).
A képviselő testület felkéri a polgármestert a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György Jegyző
6. A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Napirend keretén belül Várszegi György Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a közös hivatal
megállapodásának módosítása szükségessé vált. Ennek oka, hogy 2014. évben változott az állami normatív
finanszírozás szabálya. A székhely önkormányzat kapja meg a közös hivatal teljes normatív támogatását, mely
mintegy 55 millió forint 2014. évre. A Bercel településnél a közös hivatal költségvetésében tervezésre került
valamennyi köztisztviselő illetménye, járulékai, adóterhei. A dolgozók személyi jellegű kifizetései (cafetéria,
közlekedési költségtérítés) mellett megtervezésre kerültek a közös kiadások (anyakönyvi költségek). A hivatal
székhelytelepülésen és állandó kirendeltségeken végzi munkáját, ezért a dologi kiadásokat, valamint a közüzemi
költségeket biztosítani kell a működő hivataloknak. Ennek részletes szabályai kerültek módosításként be a
megállapodás-tervezetbe. Várszegi György Jegyző ezentúl a székhelyen dolgozó hivatali dolgozók számát 1
fővel javasolja megemelni egyetértve a berceli képviselő testülettel. Orgoványi László polgármester kéri,
vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom a jegyzői előterjesztés elfogadást, mivel a plusz 1 fő költsége a
berceli képviselő testületet terheli, a saját költségvetésünket ez nem érinti.
Dr. Antalics Zsolt testületi tag: Támogatom a javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014. (II.27.) határozata
A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal
megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal
megállapodásának módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
7. A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ és Ügyrendjének elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Napirend keretén belül Várszegi György Jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)
kormányrendelet előírja, hogy a Berceli Közös Önkormányzati Hivatalnak is rendelkeznie kell szervezeti és
működési szabályzattal és ügyrenddel. Ez elkészítésre kerül, melyet Várszegi György Jegyző elfogadásra
javasol. Orgoványi László polgármester kéri, vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014. (II.27.) határozata
A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ és Ügyrend elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát, valamint az SZMSZ mellékletét képező Ügyrendjét megismerte és elfogadja,
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László Polgármester, Várszegi György Jegyző
8. A 2014. évi választásokkal kapcsolatosan az SZSZB megválasztása, a HVB tagjainak pótlása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Várszegi György jegyző a napirend keretében ismerteti a képviselő testülettel, hogy az idén – csakúgy, mint
négy évvel ezelőtt – ismételten meg kell választani a nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson működő
szavazatszámláló bizottság tagjait. Ezt követően ismerteti a bizottsági munkára jelöltek névsorát, majd kéri,
vitassák meg és döntsenek a tagok megválasztásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az SZSZB tagok megválasztásáról.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014. (II.27.) határozata
Az SZSZB megválasztásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SZSZB tagok megválasztásával
kapcsolatos előterjesztést. A jegyző által javasolt előterjesztésben szereplő tagokat és póttagokat az alábbiak
szerint választotta meg:
Tagok:
1. Sebjánné Glózik Andrea
2. Deákné Apkó Erzsébet
3. Farkas Krisztina
4. Kumich Mihályné
5. Nemesi Mihályné

Póttagok:
1. Vargáné Takács Andrea
2. Kovács Tünde

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Jogszabályban előírtak szerint
Felelős: Várszegi György jegyző
HVB póttag megválasztása, kieső tagjának pótlása:
Várszegi György jegyző a napirend keretében ismerteti a képviselő testülettel, hogy az idén – csakúgy, mint
négy évvel ezelőtt – országgyűlési képviselőválasztásra kerül sor 2014. április 6-án. Várszegi György jegyző
tájékoztatja a képviselőket, hogy a helyi választási bizottság tagjai közül Gyürky Tibor tag elhunyt, ezért
helyébe az első póttag lép. A belépő póttag helyére új póttagot kell választani. Ezt követően Várszegi György
jegyző javaslatot tesz az új póttag személyére, majd kéri, vitassák meg és döntsenek Langa Katalin póttag
megválasztásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014. (II.27.) határozata
A HVB póttagjának megválasztásáról, és a kieső tag helyére új tag megválasztása.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gyürky Tibor HVB tag pótlásával
kapcsolatos előterjesztést. A jegyző által javasolt előterjesztésben szereplő Pleváné Hrncsár Zsuzsanna póttag
rendes tagként kerül megválasztásra, belép Gyürky Tibor tag helyébe és póttagnak megválasztásra kerül Langa
Katalin az alábbiak szerint:
Tagok:
1. Pleváné Hrncsár Zsuzsanna

Póttagok:
1. Langa Katalin
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A Helyi Választási Bizottság összetétel így az alábbi:
Tagok:
1. Krizsanyik László
2. Hrncsár Jánosné
3. Bartos Zsuzsanna
4. Pleváné Hrncsár Zsuzsanna
5. Hugyecz Józsefné

Póttagok:
1. Bágyon Lászlóné
2. Langa Katalin

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Jogszabályban előírtak szerint
Felelős: Várszegi György jegyző
9. Egyebek
a. HUSK pályázathoz kapcsolódó koncessziós szerződés elfogadása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 2014.
január 13-án megtartott testületi ülésben foglalt döntés értelmében a kiválasztott Dr. Ormai János ügyvéd
áttanulmányozta és véleményezte a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 20072013 pályázat koncessziós szerződésének tervezetét. Javaslatai szerint került átdolgozásra a koncessziós
szerződés, melyet Orgoványi László polgármester javasol elfogadni. Orgoványi László polgármester kéri a
képviselő-testület tagjait, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom a testület tagjainak a véleményezett és áttanulmányozott koncessziós
szerződés elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2014. (II.27.) határozata
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat
koncessziós szerződésének elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló
együttműködési program 2007-2013 pályázat koncessziós szerződés tervezetének elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a koncessziós szerződés tervezetét elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a koncessziós szerződés megkötésére, aláírására.
(a koncessziós szerződés a jkv. melléklete)
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
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b. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Napirend keretén belül Várszegi György jegyző a hatályos talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálatát
javasolja. A törvényben megemelt alapdíj 1200 Ft/m3, mely növekszik területérzékenységi szorzóval,
Galgagután jogszabály szerint ez 3, az így kiszámított díj összege 3600 Ft/m3. az előző törvény szerinti
maximál díj 360 Ft volt. Az eltérés jelentő, mely nagy terhet róna a talajterheléssel érintett lakosok részére.
Javasolja, hogy az érvényben lévő díjtételt kedvezmény megadásával változtassák meg és a kedvezmény
mértékét 80%-ban jelöli meg. Döntsön a testület a közműcsatlakozás esetén fizetendő hozzájárulásról. A 60.000
Ft hozzájárulást 4 havi részletben is lehessen megfizetni.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: A hatályos rendeletben és a fizetendő hozzájárulásról szóló határozatban
szereplő határidő (2014.10.31.) betartása mellett javaslom a módosítás elfogadását.
Dr. Antalics Zsolt képviselő testületi tag: Támogatom a javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
GALGAGUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014. (II.27.) határozata
Az önkormányzatnak fizetendő szennyvízközmű hozzájárulás mértékéről.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatnak fizetendő
szennyvízközmű hozzájárulás részletfizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Aki 2014. október 31. napjáig ráköt a hálózatra annak a személynek/szervezetnek a hozzájárulás 60.000 Ft-os
összegét 4 havi részletben is megfizetheti.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a döntésről tájékoztassa a lakosságot.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
c. A 2014.évi Vis Maior pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjai, hogy a 2014.
január 19-i földrengés károkat okozott az önkormányzat épületében. A kár bejelentésre került a biztosító felé,
továbbá Vilimi Sándor kárszakértő is felmérte a károkat, mely alapján pályázat nyújtható be vis maior címen a
területileg illetékes államkincstárhoz. Orgoványi László polgármester ismerteti a kárszakértő véleményét, az
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önerő és a támogatás mértékét, majd javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy az önerő biztosítása mellett a
vis maior pályázat kerüljön benyújtásra. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy
vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014. (II.27.) határozata
A 2014.évi Vis Maior pályázat benyújtásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior címen támogatási
igényt nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Önkormányzati épület helyreállítása,
Helye: 2686 Galgaguta, Kossuth út 86.
A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
2014. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft
1.185.214
39
Biztosító kártérítése Ft
0
0
Egyéb forrás Ft
1.832.164
61
Vis maior igény Ft
3.017.378
100
Források összesen Ft
-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.017.378 Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja biztosítani.
-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik.
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget, de még nem kapott értesítést a döntésről.
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.
A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.28.) számú költségvetési
rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
d. Kölcsönszerződés megkötése a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0719 sorszámú pályázat
finanszírozásának biztosítása érdekében.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a TÁMOP6.1.2-11/1-2012-0719 sorszámú pályázat finanszírozásának biztosítása érdekében az utolsó elszámolás
benyújtásához előre ki kell fizetni a kapcsolódó számlákat, melyeket az önkormányzat költségvetése jelenleg
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nem tesz lehetővé. A pályázat sikeres lebonyolítása érdekében egy Galgagutát és környékét rendkívül kedvelő
magánszemély felajánlotta segítségét a helyzet megoldására, ezzel segítve a települést és a pályázat
kivitelezhetőségét. Sipos Szabó Emese 1135 Budapest, Ambrus utca 6. szám alatti lakos kamatmentes
kölcsönszerződés keretében 2014.09.28-i határidő kitűzése mellett két részletben összesen 1.366.965 Ft
pénzösszeget kölcsönöz az önkormányzat részére. Orgoványi László polgármester javasolja a felajánlott
kölcsön elfogadását a pályázat kivitelezhetősége érdekében. Orgoványi László polgármester kéri a képviselőtestületet, hogy vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Az önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy ekkora
összeget megelőlegezzen a pályázathoz, ezért javaslom a felajánlás elfogadását, hogy kivitelezhetővé váljon a
finanszírozás és az elszámolás.
Dr. Antalics Zsolt testületi tag: Támogatom a javaslatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2014. (II.27.) határozata
Kölcsönszerződés megkötéséről a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0719 sorszámú pályázat finanszírozásának
biztosítása érdekében.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0719 sorszámú
pályázat finanszírozásának biztosítása érdekében megkötendő kölcsönszerződésről szóló előterjesztését és az
alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kölcsönszerződés keretében megállapodást köt Sipos
Szabó Emese (szül: Budapest, 1975.01.07., an: Szilágyi Ilona) 1135 Budapest, Ambrus utca 6. szám alatti
lakossal a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0719 sorszámú pályázat finanszírozásának biztosítása érdekében.
A kölcsön összege kamatmentes, bruttó 1.366.965 Ft, melyet a kölcsönbe adó két részletben fizet be az
önkormányzat házipénztárában az alábbiak szerint:
Az első részletet 2014. március 03-ig br. 305.585 Ft összegben, a második részletet 2014. március 28-ig br.
1.061.380 Ft összegben. Az önkormányzat a kölcsön összegét 2014. szeptember 28-ig köteles visszafizetni a
kölcsön nyújtója részére az általa megadott számlaszámra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsön szerződés megkötésére, aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
e. Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Várszegi György jegyző a napirend keretében ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának munkatársa jelezte, hogy Galgaguta
település hatályos szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló 15/2013./XII.10./
önkormányzati rendeletének 14.§.-ában foglalt szociális tűzifa támogatásáról szóló rendelkezéseket hatályon
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kívül kellene helyezi, amennyiben a támogatás rendelkezéseit nem alkalmazza az önkormányzat. Ha az
önkormányzat még alkalmazni kívánja, úgy javaslata szerint külön rendeletben kell szabályozni rendelkezéseit.
Várszegi György jegyző javasolja, hogy amennyiben a támogatásformát a közeli jövőben nem fogja alkalmazni,
helyezze rendelkezései hatályon kívül, amennyiben később alkalmazni kívánja a támogatási formát, akkor
alkosson külön rendeletet. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg és
döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom Várszegi György jegyző előterjesztésének elfogadását, mivel a
képviselő-testület a közeljövőben nem kívánja alkalmazni a támogatási forma rendelkezéseit.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014./II.28./ önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásról szóló 15/2013./XII.10./ önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
f. Az önkormányzat szociális étkeztetési rendeletének elfogadása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az étkeztetési rendelet kidolgozásra
került, javasolja, hogy az önkormányzati támogatások összege maradjon a 2013. évben megállapított összeg,
azaz óvodai ellátás és iskolai menza esetében 50,-Ft, a „Manóvár” Óvoda dolgozói esetében pedig 300,-Ft/nap.
Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a rendelettervezet
elfogadásáról. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg és döntsenek a
javaslat elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a rendelettervezetet megtárgyalta és 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014./II.28./ önkormányzati rendelete
az étkezési ellátást biztosító intézményekben fizetendő térítési díjakról.
(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 55 perc.
Kmft
Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Jegyző

