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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
15/2014. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. augusztus 11-én megtartott Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Pleva Norbert, Nagy Jenő, Imró Jánosné képviselők.
Bejelentéssel távol maradt: Dr. Antalics Zsolt 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 óvodavezetői álláspályázat tárgyalása, az éves összefoglaló
jelentés elfogadása az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről és a döntés a választási
bizottság tagjainak megválasztásáról 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 vízközmű vagyonértékelés tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
2./ Falunap tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
3./ Az óvodavezetői álláspályázat tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
4./ Éves összefoglaló jelentés elfogadása az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési
tevékenységéről.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző.
5./ Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
6./ Döntés a választási bizottság tagjainak megválasztásáról. /zárt ülés/
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
7./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. /zárt ülés/
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester

Farkas Egonné a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Ügyvezető Igazgatója és
Rácz Attila a DMRV Zrt. Stratégiai Igazgatója megérkezik a testületi ülésre

1. A vízközmű vagyonértékelés tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
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Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi, 2014.06.03-án hozott
53/2014.(VI.03.) számú képviselő testületi döntés értelmében meghívta a testületi ülésre Farkas Egonnét, a
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Ügyvezető Igazgatóját és Rácz Attila a DMRV Zrt. Stratégiai Igazgatóját, hogy
tartsanak részletes tájékoztatót a víziközművek vagyonértékeléséről.
Orgoványi László polgármester ezt követően felkéri a meghívottakat, hogy a képviselő-testület tagjainak tartsák
meg tájékoztatójukat. Ezt követően a meghívottak ismertették a víziközművek vagyonértékelésének jogi
hátterét és az abból fakadó szükségességét, majd Farkas Egonné és Rácz Attila kérik a képviselő testület tagjait,
tegyék fel kérdéseiket.
Kérdés, hozzászólás:
Rácz Attila: Ismerem a víziközmű törvényt, mely szigorú feltételeket szab a szolgáltatás nyújtása terén. A
Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltató Hivatal engedélyével végezhető csak a tevékenység megfelelő
pénzügyi, szakmai, törvényi feltételek megfelelése mellett. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. ennek nem tudott
megfelelni. A törvény előírja, hogy a hálózati elemek nem állhatnak cég(ek) tulajdonában, csak állami vagy
önkormányzati tulajdonban. Az önkormányzati vagyon be volt apportálva a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-be. A
törvény szerint ez a vagyon önkormányzati tulajdonba kerül vissza, átkerül az önkormányzati törzsvagyonba.
Az önkormányzatok feladata az ellátás biztosítása, ezért a vagyont fel kell értékeltetnie, mert ez kötelező
melléklete a működési engedély kiadásának.
Farkas Egonné: Ez a felértékelés kötelező önkormányzati feladat, törvényi kötelezettség 2013. január 1-i
hatállyal.
Rácz Attila: A DMRV Zrt. meghitelezi egy tagi kölcsön formájában az értékelés költségét a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft-nek. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. elvégezteti az értékelést és az önkormányzatoknak átadja
üzletrészük fejében.
Farkas Egonné: Az önkormányzatnak a DMRV Zrt-vel közös érdeke a megfelelő szolgáltatás biztosítása a
lakosság felé. A szolgáltatói szerződés nem megfelelő a vagyonértékelés hiányában. A vagyonértékelés összege
nagyjából egyenlő a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben megmaradt üzletrész értékével. A vagyonértékelés
üzletrész fejében történő megváltásához az összes érintett 54 önkormányzat pozitív döntése szükséges.
Imró Jánosné képviselő: Bekerüléskor, volt vagyonértékelés?
Farkas Egonné: 1994-ben történt az átadás, akkor alakultak a vízmű Kft-k. Értékelés akkor arányosítás alapján
történt (Pl: lakosságszám), de nem tudom pontosan mivel arányosították, mert még nem dolgoztam a cégnél.
Rácz Attila: A DMRV Zrt. nem tulajdonos, csak üzemeltet, a tulajdonos a törvény alapján az önkormányzat.
Orgoványi László polgármester: Kicsit visszás ez a helyzet, mert az állam feladatarányosan osztja az
önkormányzatok támogatását, az államnak kellett volna állnia az értékelés díját.
Rácz Attila: Ezzel az önkormányzat nem veszít semmit, a megmaradt működtető vagyont adja át üzletrészként.
Láttam olyat is Magyarországon, hogy a szolgáltató nem vette át a működtetői vagyont, szerintem ez jobb
megoldás.
Farkas Egonné: Nem találtunk jobb megoldást, mi a DMRV Zrt-t képviseljük, nem az államot. A tagi kölcsön
egy jogtechnikai kölcsön, így tudja kifizetni a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a vagyonértékelést.
Várszegi György Jegyző: A helyi vízbázisok sorsa mi lesz?
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Farkas Egonné: A vízbázisok visszakerültek az önkormányzatokhoz, illetve bezárták azokat.
Várszegi György Jegyző: Az önkormányzatok kapnak bérleti díjat?
Rácz Attila: Igen, az értékelés alapján törvény szabályozza a mértékét, de azt csak a hálózat fejlesztésére lehet
felhasználni.
Orgoványi László polgármester: Más megoldás nem lévén, javaslom a vagyonértékelés fejében történő
üzletrészátadást.
Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot.
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
55/2014. (VIII.11.) határozata
A vízközmű vagyonértékelés végrehajtásáról.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Farkas Egonnét, a Nyugat-Nógrád Vízmű
Kft. Ügyvezető Igazgatója és Rácz Attila a DMRV Zrt. Stratégiai Igazgatója tájékoztatása alapján a
víziközművek vagyonértékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a tulajdonába áramlott víziközművagyon
üzemeltetési szerződéséhez szükséges kötelező vagyonértékelésének megrendelésével és lebonyolításával a
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t, melynek költségeit a társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft. részére névértéken történő átruházása útján téríti meg, a vagyonértékelés költségeinek
beszámításával. A képviselő testület felhatalmazza Orgoványi László polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti
megbízási és üzletrész átruházási megállapodás aláírására.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza üzletrészét a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére, és
azokat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. saját társasági üzletrész céljára megszerezze, amely üzletrész-átruházások
során Galgaguta Önkormányzata nem kívánja gyakorolni elővásárlási jogát.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti tagi nyilatkozatok megtételére
és felkéri, hogy a további, szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
Farkas Egonné a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Ügyvezető Igazgatója és
Rácz Attila a DMRV Zrt. Stratégiai Igazgatója távozik a testületi ülésről
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2. Falunap tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testületet, hogy a korábban már
felvetett falunap megrendezésével kapcsolatosan döntést kell hozni. Orgoványi László polgármester elmondja,
hogy a megrendezésre sok felajánlás is érkezett, így amennyiben megrendezésre kerül nem lesz akkora
összköltsége, mint az elfogadott költségvetésbe betervezett összeg. Orgoványi László polgármester javasolja a
„Falunap” megrendezését. Orgoványi László polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait,
vitassák meg és döntsenek a javaslat elfogadásáról.
Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy döntsenek a galgagutai „Falunap” megrendezésével kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Orgoványi László polgármester: Javaslom a galgagutai „Falunap” megrendezését, melynek összköltsége nem
fogja elérni még a költségvetésbe betervezett összeget sem.
Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot.
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
56/2014. (VIII.11.) határozata
A „Falunap” megtartásáról
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Falunap” megrendezésével kapcsolatos
előterjesztést.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Falunap” megrendezése mellett döntött, melynek
időpontja 2014. augusztus 16-a. A képviselő testület a költségvetéséből a megrendezéssel járó kiadásokra a
forrást biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére.
Határidő: 2014.08.16.
Felelős: Orgoványi László polgármester
3. Az óvodavezetői álláspályázat tárgyalása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy az óvodavezetői állásra kiírt pályázatra
egy pályázó adta be pályázatát, Megyeri Attiláné jelenleg megbízott óvodavezető.
Ezt követően Orgoványi László polgármester ismerteti a pályázó pályázatát, valamint felhívja a képviselő
testület figyelmét, hogy a pályázó nem rendelkezik az előírt szakvizsgával, ezért az érvénytelen, a pályázati
felhívás pedig eredménytelen. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és
döntsenek a pályázatról.
Kérdés, hozzászólás:
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Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a pályázatot nyilvánítsa
érvénytelennek, a felhívást, pedig eredménytelennek és a pályázatot írjuk ki ismételten, az eredményes
elbírálásig, pedig bízzuk meg a jelenlegi óvodavezetőt a vezetői feladatok ellátásával a jelenlegi óvodavezetőt,
Megyeri Attilánét. Vezetői pótlékát 2014.08.01-től megbízásának befejezési határidejéig a magasabb vezetői
beosztással járó 40%-os mértékben állapítsuk meg.
Pleva Norbert képviselő: Támogatom a javaslatokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő – testület a 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
(Imró Jánosné képviselő nem vett részt a szavazásban)
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2014. (VIII.11.) határozata
Az óvodavezetői állásra kiírt pályázat eredményének tárgyalásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Galgagutai Manóvár Óvoda
óvodavezetői állására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatot.
A felhívásra Megyeri Attiláné 2686 Galgaguta, Béke út 74. szám alatti lakos nyújtotta be pályázatát. A
képviselő-testület a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel a pályázó nem rendelkezik a kötelezően előírt
óvodavezetői szakvizsgával
A képviselő-testület az ismételten kiírt pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 2014. augusztus 16-tól
2015. augusztus 15-ig megbízza a Galgagutai Manóvár Óvoda óvodavezető helyettesi feladatok ellátásával
Megyeri Attiláné óvodapedagógust, a helyi óvoda közalkalmazottját. A vezetői pótléka a nemzeti köznevelésről
szóló törvény 8. melléklete szerint az illetményalap 40%-a, jelenleg 64.067.-Ft.
Az álláshelyre a részletes pályázatot a képviselő-testület külön napirendben fogja megtárgyalni és elfogadni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntésről tájékoztassa Megyeri Attiláné
óvodapedagógust és pályázatát eredetben küldje meg részére.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Orgoványi László polgármester
4. Éves összefoglaló jelentés elfogadása az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről.
Előterjesztő: Várszegi György Jegyző
Várszegi György jegyző elmondja, hogy Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr elkészítette Galgaguta Község
Önkormányzatának 2013. évről szóló éves 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 a 2013. évről szóló éves összefoglaló jelentés
elfogadásáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2014. (VIII.11.) határozata
A 2013. évről szóló éves összefoglaló ellenőrzési 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
Várszegi György Jegyző távozott a testületi ülésről.
5. Egyebek
a. 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. Várszegi György Jegyzőt nyugállományba vonulása
alkalmából „A Köz Szolgálatáért Érdemjel” elnevezésű miniszteri kitüntetés arany fokozatára javasolta a
képviselő testület a közszolgálatban eltöltött 41 éves áldozatos munkája elismeréseként. Orgoványi László
polgármester elmondja, hogy az előző felterjesztést a Belügyminisztérium nem támogatta, mert túl későn
érkezett be, ezért javasolja, hogy a képviselő testület erősítse meg kitüntetési szándékát és az október 23-i
állami ünnepség keretében ismételten terjessze fel kitüntetésre Várszegi György Jegyzőt. 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, a felterjesztési
nyomtatvány változatlan, javaslom a Jegyző Úr elismerését ismételten felterjeszteni.
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
59/2014. (VIII.11.) 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 a kitüntetés adományozásáról szóló javaslatát és az alábbi döntést
hozta:
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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: 2014.09.15.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Várszegi György Jegyző megérkezett a testületi ülésre.
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
Polgármester

Várszegi György
Jegyző

