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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 

8/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. március 21-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Imró Jánosné, Nagy Jenő képviselők 

 

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./ Vis Maior támogatási kérelem tárgyalása.  

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

 2./ Egyebek. 

 

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

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

 

1. A 2014. évi Vis Maior pályázat testületi döntésének módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

/Írásos anyag mellékelve/ 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjai, hogy a 2014. 

január 19-i földrengés okozta vis maior támogatás benyújtásával kapcsolatosan hiánypótlás érkezett az illetékes 

államkincstártól.. Orgoványi László polgármester elmondja, hogy idő közben a biztosító értékelte a kárt és 

884.608 Ft biztosítási összeget utalt az önkormányzat számlájára. Mivel ez az összeg csökkenti a benyújtott 

pályázat önerejének összegét, ezért új testületi döntésre van szükség a módosított adattartalommal. Orgoványi 

László polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a módosított önerő biztosítása mellett a vis 

maior pályázat hiánypótlása 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 

31/2014. (III.21.) 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, 
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Helye: 2686 Galgaguta, Kossuth út 86. 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 37.751 1 

Biztosító kártérítése Ft 884.608 29 

Egyéb forrás Ft   

Vis maior igény Ft 2.152.168 70 

Források összesen Ft 3.074.527 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.074.527 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, mely a biztosító értesítése alapján 884.608 Ft volt. 

 

-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 

 

2. Egyebek 

 

a. A berceli mentőállomás támogatása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az Országos Mentőszolgálat 

Alapítványa részéről támogatási kérelem érkezett a berceli és váci mentőállomás részére történő laringoszkóp 

készlet /gégetükör/ beszerzéséhez. Kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a kérelmező 

támogatásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslok 30.000 Ft támogatást megítélni. 

 

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 

32/2014. (III.21.) határozata 

Berceli Mentőállomás részére támogatás megállapításáról  

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 1027 Budapest, 

Margit krt. 44. szám alatti közhasznú szervezet részére egyszeri 30.000 Ft támogatást állapít meg a berceli, váci 

Mentőállomás számára laringoszkóp készlet /gégetükör/ beszerzéséhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Várszegi György Jegyző kitüntetésre javasolása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

György Jegyző 2015. évben nyugállományba vonul. A jegyző úr több mint 41 éve dolgozik a közszolgálatban, 

ezért Orgoványi László polgármester kitüntetés adományozását javasolja részére. Orgoványi László 

polgármester Várszegi György Jegyzőt nyugállományba vonulása alkalmából „A Köz Szolgálatáért Érdemjel” 

elnevezésű miniszteri kitüntetés arany fokozatára javasolja a közszolgálatban eltöltött 41 éves áldozatos 

munkája elismeréseként. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg és 

döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: A Belügyminisztérium illetékes osztályát már megkerestem, felterjesztési 

nyomtatványt fognak küldeni, mely alapján az elismerés adományozható, javaslom a Jegyző Úr elismerését. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő 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 

33/2014. (III.21.) határozata 

Várszegi György Jegyző részére „A Köz Szolgálatáért Érdemjel” elnevezésű miniszteri kitüntetés 

arany fokozatának adományozásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orgoványi László Polgármester előterjesztésében 

megtárgyalta Várszegi György Jegyző részére kitüntetés adományozásáról szóló javaslatát és az alábbi döntést 

hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Várszegi György Jegyzőt nyugállományba vonulása 

alkalmából „A Köz Szolgálatáért Érdemjel” elnevezésű miniszteri kitüntetés arany fokozatára javasolja a 

közszolgálatban eltöltött 41 éves áldozatos munkája elismeréseként. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében tegye meg a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2014.07.01. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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c. A szoborpark állapotának felülvizsgálata. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

előttük is ismeretes a szoborpark szobrainak állapota életveszélyessé vált, a talapzat az elkorhadt fákat már nem 

képes biztonságosan megtartani. Orgoványi László polgármester megkereste Koltai László szobrászművész 

urat, aki a helyszíni szemlét követően a szoborpark szobrainak cseréjét javasolta, mert felújításuk már nem 

lehetséges szakértői véleménye szerint. Szóbeli ajánlata szerint a teljes munkálat költsége 400.000 Ft-ba kerül. 

Orgoványi László polgármester javasolja a képviselő-testület tagjainak, hogy a szép településkép és a 

veszélyhelyzet elhárítása érdekében döntsön a szobrok cseréjéről és bízza meg a munkálatokkal Koltai László 

szobrászművész urat, hiszen Ő készítette azokat korábban is. 

Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, 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 

34/2014. (III.21.) határozata 

A szoborpark szobrainak cseréjéről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szoborpark szobrait jelen állapotában veszélyesnek 

nyilvánította, mivel a termeszhangyák annyira szétrágták, hogy a talapzaton való elhelyezkedése már 

életveszélyes, ezért a szoborpark szobrainak cseréjéről az alábbi döntést hozta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szoborpark szobrainak cseréjéről döntött. A 

szoborparkban lévő 3 db fából készült szobor életveszélyes, javítása nem lehetséges, ezért azok cserjéjére van 

szükség. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Koltai László szobrászművész mindösszesen 

bruttó 400.000 Ft-os ajánlatát elfogadja és biztosítja annak forrását az önkormányzat 2014.évi költségvetésében. 

A képviselő-testület felkéri Koltai László szobrászművészt, hogy készítse el a meglévő szobrok másolatát. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szoborpark munkálatainak felügyeletére, felhatalmazza a 

szerződés aláírására és a munkadíj megfizetésére. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 15 óra 55 perc. 

 

Kmft 

 
Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                               Jegyző 

                      Megbízásából: 

 

 

                     Oravecz István 

                   Igazgatási előadó 


