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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 

13/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. június 03-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Dr. Antalics Zsolt, Nagy Jenő, Imró Jánosné képviselők. 

 

Bejelentéssel távol maradt: Pleva Norbert 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 az egyedi állampolgári kérelmek 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 Galgaguta, Dózsa Gy. út felújítása. 

                                       Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

2./ Galgaguta Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelése elfogadása. 

Előterjesztő: Várszegi György Jegyző. 

 

 3./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

1. A Galgaguta, Dózsa Gy. út felújítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi megbeszélések 

eredményeként a Dózsa György út felújítására vonatkozó ajánlatok beérkeztek. A felújításra a fedezet a 

költségvetésben rendelkezésre áll. Orgoványi László polgármester a beérkezett ajánlatok közül a GREEN – 

GOES Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) ajánlatát javasolja elfogadni. Orgoványi László polgármester ezt 

követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a GREEN – GOES Kft.-t megbízni a kivitelezéssel, mert a cégnél 

megbízható, korábbi közútépítő dolgozókat alkalmaznak, akik munkájában meg lehet bízni. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

   

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2014. (VI.03.) határozata 

A Dózsa György út felújításáról. 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dózsa György út felújításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa György út felújítása mellett dönt. A beérkezett 

ajánlatokat értékelve a kivitelezéssel a GREEN – GOES Kft.-t (2030 Érd, Bádogos utca 57.) bízza meg. A 

kivitelezés költsége bruttó 18.000 Euro, melyet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosít. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és felkéri, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

 

2. Galgaguta Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló átfogó értékelése elfogadása. 

/Írásos anyag mellékelve/. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Várszegi György jegyző tájékoztatja a képviselő testület tagjai, hogy az értékelést 

minden évben szükséges elkészíteni, melynek határideje május 31. 

Várszegi György jegyző ismerteti a képviselő testület tagjaival az értékelés jogi hátterét, a részletes feladatokat, 

valamint a szolgálat működési rendszerét. Tájékoztatást ad továbbá Galgaguta település vonatkozásában az 

intézkedést igénylő esetek számáról, kihangsúlyozva, hogy a településen kevés probléma merült fel, melyet 

kiemelkedően jónak tartanak. Várszegi György jegyző tájékoztatást nyújt a képviselő testület tagjainak a 2013. 

évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt követően Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg 

kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2014. (VI.03) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékeléséről. 

(az értékelés a jkv. melléklete) 
 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

készített beszámolót megtárgyalta. 
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Megállapítja, hogy a beszámolók a GYVT. 96. szakaszának (6) bekezdésében meghatározott és a 

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 170/A szakaszában részletezett szempontok alapján készített átfogó 

értékeléseket tartalmaz a 2013. évre. 

A képviselő-testület az átfogó értékeléseket elfogadja. 

Felkéri az előterjesztőket, hogy az írásos átfogó értékeléseket a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala részére küldje meg. 

 

Határidő: 2014. június 15. 

Felelős: Várszegi György jegyző, Fábiánné Boros Beáta szolgálatvezető 

 

3. Egyebek 

 

a. Víziközmű vagyonértékelés tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy jogszabályi előírás értelmében az 

üzemeltetési szerződés megkötéséhez az önkormányzatoknak kötelező elvégezni a víziközművek 

vagyonértékelését, mely igen jelentős költség. Ezen költség finanszírozására az önkormányzatok nem 

rendelkeznek anyagi forrással, ezért a DMRV Zrt. javaslatot tett a vagyonértékelés megoldására vonatkozóan, 

miszerint a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére nyújtott tagi kölcsön formájában biztosítaná a 

vagyonértékeléshez szükséges pénzügyi forrást. A tagi kölcsön biztosítékául a Kft. vagyona szolgál. 

A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a vagyonértékelés elvégzésére egy 

ajánlat érkezett, nettó 99.500.000 Ft értékben. A kidolgozott koncepció értelmében az önkormányzatok 

megvásárolják a vagyonértékelést a Kft.-től, az üzletrészük fejében, annyiért, amennyi a társaságban lévő 

működtető vagyon értéke. A nyugat-nógrádi régió víziközműveinek vagyonértékeléséhez az érintett 54 

település önkormányzatának a határozati javaslatban szereplő döntést szükséges meghoznia. Amennyiben a 

vagyonértékelés nem készül el, az Energiahivatal kötelezni fogja az önkormányzatokat erre. 

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

elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a döntés elnapolását és a Vízmű igazgatójának meghívását egy 

tájékoztató erejéig, hogy megalapozott döntést hozhasson a képviselő-testület, mert úgy tűnik, hogy az 

önkormányzat egy vagyonértékelés miatt elveszíti vízművagyonrészét.  

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én is támogatom 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslata elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2014. (VI.03.) határozata 

A víziközmű vagyonértékelés elfogadásáról. 
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Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközművek vagyonértékeléséről szóló 

előterjesztést és a döntését a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. igazgatójának tájékoztatását követően hozza meg. 

 

A Képviselő-testület felkéri Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében keresse meg a Nyugat-Nógrád Vízmű 

Kft. igazgatóját és kérje fel a tájékoztató megtartására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. Galgaguta „Kincskereső” Általános Iskola alapító okirat módosítása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a „Kincskereső” Általános Iskolában 

problémaként merült fel, hogy több szülő gyermekének beiratkozását a berceli iskola igazgatója elutasította arra 

hivatkozva, hogy az alapító okiratban maximalizált 16 fős létszámot az iskola létszáma elérte, ezért nem 

írathatják be gyermekeiket a szülők. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 

tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Az elmúlt napokban 4 berceli szülő keresett meg, hogy gyermekét Galgagutára 

szerette volna beíratni iskolában, de a fenti probléma miatt nem tehette. Beszéltem a berceli iskola 

igazgatójával, Batta Tibor Úrral, aki tájékoztatott, hogy a jelentkezőket a létszámkeret betelte miatt el kellett 

utasítani, továbbá elmondta, hogy az alapító okirat módosítása a Klébersberg Intézményfenntartó hatásköre. 

Ezt követően telefonon sikerült beszélnem a balassagyarmati KLIK vezetőjével, aki ígérte, hogy megpróbál 

segíteni a probléma megoldásában. Személyes találkozás alkalmával, telefonon és email formájában kértem 

Balla Mihály országgyűlési képviselő urat is, hogy segítse elő az alapító okirat módosítását és a helyzet 

megoldását. Annak idején az acsai társulásban senki nem gondolta, hogy a 16 fős létszám egyszer kevés lesz, 

mivel olyan alacsony volt a gyermeklétszám. 

 

Imró Jánosné képviselő: Mindent meg kell tennünk, hogy az iskola fennmaradhasson, sőt bővülhessen. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

c. HUSK pályázattal kapcsolatos VÁTI levélről szóló tájékoztatás. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a VÁTI szabálytalansági eljárást 

indított a HUSK szlovák határon átnyúló internetes pályázatunk kapcsán, mert a kivitelező WATT 22 Kft. 

alkalmazott alvállalkozót, akit nem fizetett ki a munka elvégzését követően. Petri Ákos közbeszerzővel és a 

projektmenedzserrel megvizsgáltuk a kivitelezői közbeszerzés anyagát és megállapítottuk, hogy a kivitelező 

WATT 22 Kft. az eljárásban úgy nyilatkozott, hogy nem alkalmaz 10%-ot meghaladóan alvállalkozót, továbbá 

a kivitelezés során sem a WATT 22 Kft., sem a levélben feltüntetett Membrán Kft. nem jelezte, hogy 

alvállalkozó bevonására került volna sor. A projekt műszaki ellenőre sem jelezte alvállalkozó bevonását. A 

VÁTI felé az eljárásban feltett kérdésekre adandó válaszok elkészültek, melynek levéltervezetét Orgoványi 

László polgármester ismerteti a képviselő-testülettel. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 
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Orgoványi László polgármester: Az önkormányzat szabályosan lefolytatott közbeszerzési eljárásban 

kiválasztotta a kivitelezőt, mely eljárásban a kivitelező nyilatkozott, hogy nem alkalmaz 10%-ot meghaladóan 

alvállalkozót. A kivitelezés során sem a WATT 22 Kft., sem a Membrán Kft. nem jelezte alvállalkozó 

bevonását a kivitelezésbe. A Membrán Kft. egyetlen településen sem jelentkezett be, mint adóalany. A két cég 

közötti szerződés létrejötte is ismeretlen volt az önkormányzat előtt, ezért úgy gondolom, hogy 

önkormányzatunk vétlen az ügyben, melyet a válaszlevél tartalmaz.   

 

Imró Jánosné képviselő: Javaslom a levéltervezet megküldését a VÁTI felé. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

d. Vasúti átjárók LED lámpával történő felszerelése. 

Előterjesztő: Dr. Antalics Zsolt Képviselő 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a Galgaguta és Acsa település közötti 

vasúti átjáró fényjelzőit LED lámpákra cserélték, melyek nagyban segítik a közlekedést és csökkenti a 

balesetveszély kialakulását, mivel napsütés esetén is jól látható a fényjelzés. Dr. Antalics Zsolt képviselő 

javasolja, hogy az önkormányzat keresse meg a MÁV illetékes személyeit és kérje, a Galgaguta vasútállomás 

melletti, illetve a Kossuth úton lévő vasúti átjárók fényjelző készülékeinek LED lámpával történő ellátást, hogy 

a településen is jó látható készülékek működjenek, különösen a Galgaguta vasútállomás melletti esetében 

fontos, mert az már nagyon halványan villog. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Köszönöm Dr. Antalics Zsolt képviselő javaslatát, meg fogom keresni és kérni 

a MÁV illetékes szakembereit, hogy mihamarabb cseréljék le a jelzőkészülékeket az említett LED-es 

fényforrásokra. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 12 óra 25 perc. 

 

Kmft 

 
Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                              Jegyző 


