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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
11/2014. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. április 15-én megtartott Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Dr. Antalics Zsolt, Pleva Norbert, Imró Jánosné képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő
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. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a
meghívóban szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a HUSK koncessziós szerződés módosítása napirendi ponttal.
Kéri, döntsenek javaslatáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a napirendek kiegészítésére tett javaslatot elfogadta.
Javaslatára a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:
N A P I R E N D:

1./ A HUSK koncessziós szerződés módosítása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
2./ Az önkormányzat és intézményei 2013. évi beszámolójának tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
3./ BM térfigyelő kamerarendszer pályázatának benyújtása.
4./ Egyebek.
5./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester

Jankó Attila és Willinger László Urak megérkeznek a testületi ülésre.

1. A HUSK koncessziós szerződés módosítása.
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 a korábban megkötött üzemeltetési szerződés módosítását kérte Jankó Attila az IP-Park
Távközlési Szolgáltató Kft. Ügyvezető Igazgatója, mivel annak 6. számú melléklete eltér a közbeszerzési
kiírásban szereplő, onnan átemelt 6. számú melléklettől.
Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő testület tagjait, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Kérem Jankó Attila Urat, tájékoztassa a képviselőket a módosításról.
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Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: Először is tájékoztatni szeretném a képviselő testület tagjait, hogy az IP-Park
Távközlési Szolgáltató Kft. jogutódja május 1-től az Intellihome Kft. lett, melynek ügyvezetője továbbra is
jómagam, Jankó Attila. Az Intellihome Kft.-t megkereste egy másik cég, mely szeretné megvásárolni. A
tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, ezért tévesen ők küldték meg ajánlatukat a lakosság felé az
Internet-szolgáltatás díjszabásáról, de megkértük őket, hogy amíg nincs végleges átvétel, addig ne
intézkedjenek.
Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: A képviselő testület felkeresésének oka, hogy a 2014. február 27-én
megkötött koncessziós szerződésben a polgármester úr által is említett 6. számú melléklet eltér a közbeszerzési
kiírásban szereplő, onnan átemelt 6. számú melléklettől. Azt kérjük a képviselő testülettől, hogy az eredeti,
közbeszerzési kiírásban szereplő árak kerüljenek vissza a szerződés 6. számú mellékletébe.
Orgoványi László polgármester: Tény, hogy a közbeszerzési kiírásban más árak szerepeltek, mint a
szerződésben, de semmi nem tiltja alacsonyabb árak bevezetését.
Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: Az árakat a piacnak kell meghatároznia.
Willinger László Ügyvezető Igazgató: Minden árat a hatóság felé jelenteni kell, lefelé el lehet térni, de felfelé
módosítást kell kérni a hatóságtól. A szolgáltatást nem lehet többért eladni, mint amit a lakosság ki tud fizetni.
A jelenlegi árral nem lehet eredményesen működtetni. Így a cég nem tud a piac változásaival lépést tartani, mert
nincs mozgástere az árképzésben.
Várszegi György Jegyző: A januári testületi ülésen árakról volt szó, ahol elhangzott Jankó Attilától az a három
ár, ami el lett végül fogadva, nem emberi mulasztás történt. Ha ezekkel az árakkal nem lehet működtetni, akkor
szerződésmódosítást lehet kezdeményezni.
Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: A szerkesztés során ami elhangzott szóban, az került a szerződésbe, nem
pedig a közbeszerzési pályázati kiírásban szereplő árak.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: A piacon most versenyképes ez az ár? 6500 Ft-ért senki nem fog rákötni, mi lesz
így a szolgáltatás minőségével és a rákötések számával? Mi laikusok csak azt értjük, hogy elfogadtuk Jankó
Attila testületi ülésen elhangzott szóbeli ajánlatát, a gazdasági piaci szempontokhoz nem értünk.
Orgoványi László polgármester: A lényeg tehát a közbeszerzésben foglalt és a szóban közölt ár közötti eltérés.
Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: Az a kérésünk, hogy az eredeti, közbeszerzési kiírásban szereplő árak
kerüljenek vissza a szerződés 6. számú mellékletébe és egy külön ponttal kiegészítve a szerződést, kerüljön bele
a 2 éves hűségidővel elhangzott árlista. Így a hűségidőt nem vállaló ügyfél esetében alkalmazható a magasabb
ár, a 2 éves hűségidőt vállaló, pedig megkapja a kedvezményes árat.
Várszegi György Jegyző: Ha megszavazza a képviselő testület, akkor a szerződést módosítani kell.
Orgoványi László polgármester: Kerüljön bele a szerződésmódosításba az elhangzott kedvezményes, hűségidős
ár.
Jankó Attila Ügyvezető Igazgató: A másik kérésünk, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá a
lefektetett csővezeték további bérléséhez, mert egy felhasználó jelentkezett, hogy a hálózat egy szakaszát bérbe
venné 15 évre, ha a tulajdonos garanciát vállal, hogy a szolgáltatóban bekövetkezett változás esetén is
változatlan feltételekkel használhatja a hálózatot, melyért ellenszolgáltatási díjat hajlandó fizetni a nonprofit
időszak lejártát követően a 15 év végégig egyenlő részletekben.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 3 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2014. (IV.15.) határozata
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat
koncessziós szerződés módosításának elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló
együttműködési program 2007-2013 pályázat koncessziós szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az üzemeltetési szerződés módosításának tervezetét az
alábbiak szerint fogadja el:
Felek a „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt keretében létrehozott, a végpontokon WIFI adatátviteli
berendezésekkel ellátott, újonnan induló szélessávú internethálózat üzemeltetésére” 2014. február 27-én
megkötött szerződést az alábbi pontokkal egészítik ki.
2/A. Az internetszolgáltatásért fizetendő díjak meghatározása.
Annak érdekében, hogy a hálózatra minél több lakossági előfizető csatlakozzon a szolgáltatás indítását követő
bevezető időszakban felek megállapodnak, hogy ezen időszakban megkötendő szerződésekben Koncesszió
jogosult az alábbi árakat alkalmazza:
Hűségidő nélkül kötött szerződések esetén:
10/5 Mbit/s:
5118,11 Ft/hó + ÁFA
25/12,5 Mbit/s
5905,51 Ft/hó + ÁFA
50/25 Mbit/s
6850,39 Ft/hó + ÁFA

(6500 Ft/hó)
(7500 Ft/hó)
(8700 Ft/hó)

2 év hűségidővel kötött szerződések esetén
10/5 Mbit/s:
2125,98 Ft/hó + ÁFA
25/12,5 Mbit/s
2755,90 Ft/hó + ÁFA
50/25 Mbit/s
3307,09 Ft/hó + ÁFA

(2700 Ft/hó)
(3500 Ft/hó)
(4200 Ft/hó)

A külön megállapodásban foglalt árakat Koncesszió jogosult a lakossági előfizetői szerződések tekintetében
köteles alkalmazni 2014. szeptember 30-ig.
Ezt követően az árakat a piaci viszonyokhoz igazodva köteles kialakítani figyelembe véve a jelen mellékletben
foglalt korlátokat.
2/B. Közösségi szolgáltatás biztosítása.
A koncesszióba adó önkormányzat és a 7 partner önkormányzat részére az önkormányzatok hivatali
helyiségében a koncesszió jogosultja ingyenes internet hozzáférést biztosít az eredeti szerződés aláírását követő
15 évre a mindenkor elérhető legmagasabb sávszélességben.
2/C. Egyéb szolgáltatás biztosítása.
A Berceli és Becskei templom tornyában elhelyezett átjátszó egységek elhelyezésének ellenszolgáltatásáról
szóló külön megállapodás alapján az érintett egyházközösségek az általuk megjelölt helyen jogosultak ingyenes
internet szolgáltatás igénybevételére az eredeti szerződés aláírását követő 15 évre a mindenkor elérhető
legmagasabb sávszélességben.
2/D. A koncessziós szerződés 6. sz. és ajánlattételi dokumentáció elnevezésű mellékletének módosítása.
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Felek a „HUSK/1001/2.5.1/0034 projekt keretében létrehozott, a végpontokon WIFI adatátviteli
berendezésekkel ellátott, újonnan induló szélessávú internethálózat üzemeltetésére” 2014. február 27-én
megkötött szerződés 6. sz. mellékletét és az ajánlattételi dokumentációt közös megegyezéssel módosítják a
pályázati kiírásban szereplő eredeti szöveggel és tartalommal.
2/E. Egyéb kikötések.
Az Intellihome Kft., mint a koncesszió jogosultja tudomásul veszi, hogy köteles bejelenteni a jogutódlással
vagy bármely más módon történő megszűnését a koncesszióba adó felé annak bekövetkeztét megelőző 30
napon belül.
Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2014. (IV.15.) határozata
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázat keretében
megvalósult hírközlési kábelhely bérbeadásának hozzájárulásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló
együttműködési program 2007-2013 pályázat kábelhely bérleti szerződés jóváhagyásának elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kábelhely bérleti szerződést jóváhagyja, és mint
tulajdonos hozzájárul a bérleti szerződés megkötéséhez, melyet külön szerződés keretében rögzít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
Jankó Attila és Willinger László Urak távoznak a testületi ülésről.

2. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi beszámolójának tárgyalása
/Írásos anyag mellékelve/.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták,
javasolja a zárszámadás-rendelet tervezet szerinti elfogadását.
Orgoványi László polgármester, 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 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Galgaguta Községi Önkormányzat
9/2014. (IV.16) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete)
3. BM térfigyelő kamerarendszer pályázatának benyújtása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a 28/2014. (IV.01.) BM rendelet „a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” című pályázat ismételten lehetőség
biztosít olyan térfigyelő rendszer kialakítására, amely a belügyminisztériumi adatbázissal online
összeköttetésben van. Azonnali információval szolgál az autóról és annak üzembentartójáról, a forgalmi-és
műszaki vizsgák érvényességéről, beazonosítja a saját hatáskörben megfigyelt rendszám adatbázisból a gyanús
autókat, a járművek biztosítási adatait, kameraképek széleskörű, gyors és hatékony lekérdezési lehetőségeit
biztosítja, visszakeresi a gépjármű-, szín-, típus-, illetve időpont alapján. A pályázat 100%-os támogatású.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a pályázat
benyújtásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom a pályázat ismételt benyújtását, mivel olyan térfigyelő rendszer kerül
kialakításra, mellyel visszaszorítható, illetve felderíthető a lakóingatlanokba történő betörések száma, illetve
felderíthetővé válik a gyanús, vagy lopott autók településen belüli közlekedése. Előny, hogy a tavalyi évhez
képest a támogatás intenzitása 100%.
Dr. Antalics Zsolt képviselő: Támogatom a pályázat benyújtását.
Imró Jánosné képviselő: Én is támogatom a pályázat benyújtását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2014. (IV.15.) határozata
A „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” című pályázat
benyújtásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás 2013” című pályázati kiírást és az alábbi döntést hozta:
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a „közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról” című pályázati kiírásra a település térfigyelő kamerarendszerének kiépítése érdekében.
A pályázat összköltsége: 9.928.844 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat kidolgozására és benyújtására.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László Polgármester
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4. Egyebek
a. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás SZMSZ és Társulási Megállapodás elfogadása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás SZMSZ és Társulási
Megállapodás elfogadásához kapcsolódó írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák
meg és döntsenek az SZMSZ és a Társulási Megállapodás elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom az SZMSZ és a Társulási Megállapodás elfogadását.
Több 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
40/2014. (IV.15.) határozata
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás SZMSZ elfogadása.
Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás SZMSZ elfogadásáról szóló
előterjesztést és változtatás nélkül elfogadja a benne foglaltakat.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedéseket
tegye meg és a dokumentumot írja alá.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2014. (IV.15.) határozata
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás elfogadása.
Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
elfogadásáról szóló előterjesztést és változtatás nélkül elfogadja a benne foglaltakat.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedéseket
tegye meg és a dokumentumot írja alá.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
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b. A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Várszegi György jegyző elmondja, hogy Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr elkészítette Galgaguta Község
Önkormányzatának 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését, melyet Várszegi György jegyző ismertet, majd
kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, döntsenek az összefoglaló jelentés elfogadásáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2014. (IV.15.) határozata
A 2013. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr
által Galgaguta Község Önkormányzatánál 2013. évben végzett belső ellenőrzéséről készített
„Összefoglaló ellenőrzési jelentés”-t.
Az abban foglalt megállapításokkal egyetért, és a jelentést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Jelentésben foglaltak szerint.
Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György jegyző
c. A „Manóvár” Óvoda óvodavezetői pályázatának elfogadása.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az óvodai társulás 2012. december 31.
napjával megszűnt. Az érintett önkormányzatok saját intézményei lettek az óvodák így a Galgagutai Manóvár
Óvoda is, melynek élére óvodavezetőt kell kinevezni. Mint ismeretes jelenleg Megyeri Attilánét bízta meg a
képviselő-testület az óvodavezetői feladatok ellátásával. Orgoványi László polgármester ismerteti a pályázati
kiírásban foglaltakat, majd, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a pályázati kiírás
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a pályázati kiírás elfogadásáról.
A képviselő – testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2014. (IV.15.) határozata
Az óvodavezetői állásra kiírandó pályázati felhívás elfogadásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, megtárgyalta a Galgagutai Manóvár Óvoda
óvodavezetői állására előterjesztett pályázati felhívást és az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Galgagutai Manóvár Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére.
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A képviselő-testület a pályázati kiírásban részletezett teljes körű feltételeket – figyelembe véve a jogszabályi
kötelező előírásokat – változatlan elfogatta. (a pályázati felhívás teljes szövege jkv. melléklete)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Határidő: Pályázati kiírásra: 2014.
Pályázati eljárás lefolytatására 2014
d. A Galgaguta 301/2/A hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a Philatelia Hungarica Ker. Kft.
képviselője megkereste az önkormányzatot, hogy az Euroalbum Ipari, Ker. Szolg. Kft.-től meg kívánja
vásárolni a tulajdonát képező galgaguta 301/2/A. hrsz.-ú ingatlant. A tulajdoni lap szerint az épület altalaja az
önkormányzat tulajdona, ezért kérik, hogy az adásvétel létrehozása érdekében az önkormányzat mondjon le
elővásárlási jogáról. Orgoványi László polgármester, kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek
a kérelem elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom az elővásárlási jogról való lemondás elfogadását, mivel az
önkormányzatnak nincs elővásárlási szándéka.
Több 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
44/2014. (IV.15.) határozata
A Galgaguta 301/2/A hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról való lemondása.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Philatelia Hungarica Ker. Kft.
képviselőjének az önkormányzat elővásárlási jogáról való lemondásáról szóló kérelmét és az alábbi döntést
hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a galgaguta 301/2/A. hrsz.-ú ingatlan adásvétele kapcsán
az elővásárlási jogáról lemond.
A Képviselő-testület a döntésre tekintettel jóváhagyja a Polgármester által az ingatlan-nyilvántartási eljárás
lefolytatásához korábban tett lemondó nyilatkozatát és felhatalmazza, hogy minden szükséges további
intézkedést is megtegyen.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
e. A közös fenntartású intézmények beszámolóinak elfogadása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is el
kell fogadni a közös fenntartású intézmények beszámolóit. Orgoványi László polgármester ezt követően
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ismerteti az intézmények beszámolóit, majd kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a
beszámolók elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom a beszámolók elfogadását.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Fogászati Alapellátási Társulás beszámolója:
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
45/2014.(IV.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Fogászati Alapellátási Társulás 2013. évi beszámolóját, és az alábbi
döntést hozza:
A képviselő-testület a Társulás beterjesztett beszámolójával
változatlan formában egyetért és elfogadja.
(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György jegyző
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója:
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
46/2014.(IV.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi
beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület a Szolgálat beterjesztett beszámolójával
változatlan formában egyetért és elfogadja.
(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György jegyző
Orvosi Ügyeleti Társulás beszámolója:
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
47/2014.(IV.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Orvosi Ügyeleti Társulás 2013. évi beszámolóját, és az alábbi döntést
hozza:
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A képviselő-testület a Társulás beterjesztett beszámolójával
változatlan formában egyetért és elfogadja.
(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György jegyző
Berceli Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója:
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
48/2014.(IV.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádkövesd – Szécsénke Községek
Közös Hivatalának 2013. évi beszámolóját, és az alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület a Közös Hivatal beterjesztett beszámolójával
változatlan formában egyetért és elfogadja.
(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György jegyző
Nógrádkövesd Intézményirányító Társulás beszámolója:
A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
49/2014.(IV.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádkövesd – Szécsénke Községek
Közös Hivatalának 2013. évi beszámolójával, és az alábbi döntést
hozza:
A képviselő-testület a Közös Hivatal beterjesztett beszámolójával
változatlan formában egyetért és elfogadja.
(A részletes beszámoló a jkv. melléklete.)
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György jegyző
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

