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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 

17/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. szeptember 15-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Bejelentéssel távol maradt: Nagy Jenő képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző megbízásából Oravecz István igazgatási előadó 

 

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. 

 

Javaslatára a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: 

 

N A P I R E N D:   1./ A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelettervezet 

elfogadása. (a rendelettervezet a meghívó melléklete) 

                                      Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

  

2./ Az önkormányzat, a közös hivatal és a társulások 2014. I. félévről szóló tájékoztatójának 

elfogadása. (a beszámolók a jkv. mellékletei) 

 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 3./ A 2015. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás tárgyalása. 

 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 4./ Egyebek. 

 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 5./ A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexének jóváhagyása. 

 (a tervezet a jkv. melléklete) 

 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 6./ A nemzetiségi SZSZB bizottság póttagjának megválasztása. 

 Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

 (a kérelmek a jkv. mellékletei) 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

1. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelettervezet 

elfogadása. (a rendelettervezet a meghívó melléklete). 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

 

Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja a képviselő testület tagjainak, hogy a 2013. 

január 1-jétől hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 
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A Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. pontja előírja: 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen: 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

A Mötv. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi 

önkormányzat rendeletben állapítja meg, a 143. § (3) bekezdése pedig felhatalmazást ad a települési 

önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük 

megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. 

51.§ (5) Közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben 

állapítja meg. 

143.§ (3) Felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa 

meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 

házszám megállapítás  szabályait. 

A hivatkozott rendelkezések alapján megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező rendeletalkotási körébe 

tartozik a települési közterületek elnevezésére, valamint a házszámozás rendjére vonatkozó szabályok 

önkormányzati rendeletben történő megállapítása. 

A Mötv. 42.§ 1. és 8. pontja pedig kimondja, hogy a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: 

a rendeletalkotás 

közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása. 

A jogszabály szerint a közterültek elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, de a megállapítás 

mikéntjére nincs iránymutatás, a házszámok megállapításának rendjére, pedig egyáltalán nincs központi 

rendelkezés. 

A közterület elnevezésének és megváltoztatásának eljárási folyamata, illetve rendje, valamint a házszámok 

megállapításának rendje jelenleg nincs szabályozva a településen, új önkormányzati rendelet megalkotására van 

szükség. A rendelettervezet elkészült és megküldésre került a képviselő testület részére. Orgoványi László 

polgármester javasolja a rendelettervezet elfogadását. Orgoványi László polgármester ezt követően kéri a 

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

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a rendelettervezet elfogadását, a Magyar Tudományos Akadémia 

állásfoglalására nem volt szükség, mert jelenleg vitatható utcanév nincs Galgagután. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat és a rendelettervezet elfogadásáról. 

   

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelete 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

2. Az önkormányzat, a közös hivatal és a társulások 2014. I. félévről szóló tájékoztatójának 

elfogadása. (a tájékoztatók a jkv. mellékletei). 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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Orgoványi László polgármester a napirend kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az írásos 

anyagot megkapták. Amennyiben kérdésük van, kéri, tegyék fel neki. Orgoványi László polgármester ezt 

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

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a tájékoztatók elfogadását. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a javaslatot. 

 

DR. Antalics Zsolt képviselő: Én is támogatom a javaslatot 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a tájékoztatók elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2014. (IX.15.) határozata 

A Galgaguta Község Önkormányzatának 2014. évi I. féléves tájékoztató elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi I. féléves 

tájékoztatójáról szóló előterjesztést és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(a tájékoztató teljes szövege a jkv. melléklete) 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György jegyző 

 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

65/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves 

tájékoztatóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Közös Hivatal I. féléves tájékoztatójával 

változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes tájékoztató a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György jegyző 
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Orvosi Ügyeleti Társulás tájékoztatója: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

66/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi I. féléves tájékoztatóját, és az 

alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület a Társulás I. féléves tájékoztatójával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes tájékoztató a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György jegyző 
 

Fogászati Alapellátási Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

67/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Fogászati Alapellátási Társulás 2014. évi I. féléves tájékoztatóját, és 

az alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület a Társulás I. féléves tájékoztatójával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes tájékoztató a jkv. melléklete.) 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György jegyző 

 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetése: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

68/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2014. évi I. 

féléves tájékoztatóját, és az alábbi döntést hozza:  

A képviselő-testület a Szolgálat I. féléves tájékoztatójával változatlan 

formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes tájékoztató a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

              Várszegi György jegyző 

 

 

 



 5 

Nógrádkövesd Intézményirányító Társulás beszámolója: 

 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

69/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 

Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádkövesd – Szécsénke Községek 

Közös Hivatalának 2014. évi I. féléves tájékoztatóját, és az alábbi 

döntést hozza:  

A képviselő-testület a Közös Hivatal I. féléves tájékoztatójával 

változatlan formában egyetért és elfogadja. 

(A részletes tájékoztató a jkv. melléklete.)  

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntéssel járó 

intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: Értelemszerűen 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

                            Várszegi György jegyző 

 

3. A 2015. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozás tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy az elmúlt évekhez 

hasonlóan idén is kiírásra került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, melyhez a csatlakozás ismételt testületi 

döntést igényel. 

Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit idén is 

támogatásban részesítsék a felsőfokú tanulmányaik elvégzésében. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom az ösztöndíj pályázatot, segítsük továbbra is a galgagutai ifjúság 

tanulmányait. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő: Én is támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a 2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő 

csatlakozásról. 

 

 A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

70/2014.(IX.15.) sz. képviselő-testületi határozata 

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő Testülete csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához. 

A képviselő testület elfogadja az ösztöndíjpályázat 2015. évi kiírás általános szerződési feltételeit. Felkéri a 

polgármestert, hogy az önkormányzat nevében írja alá a csatlakozási nyilatkozatot és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére határidőn belül, juttassa vissza. 
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Határidő: 2014. október 1. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

4. Egyebek 
 

a. A polgármester szabadságának megváltása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

a 2014. évi önkormányzati választásokon. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 

engedélyezzék számára a 2014. évben ki nem vett szabadságának kifizetését, mivel azt nem tudja teljes 

egészében kivenni. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg és 

döntsenek a kérelme jóváhagyásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Kérem a képviselő testület tagjait, engedélyezzék a szabadságmegváltásom. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő testületi tag: Támogatom a polgármester kérelmét, hozzájárulok annak 

megváltásához. 

 

Imró Jánosné képviselő: Támogatom a szabadságmegváltást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő – testület a 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

(Orgoványi László polgármester nem vett részt a szavazásban) 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2014. (IX.15.) határozata 

A polgármester szabadságának megváltásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Orgoványi László Polgármester 

szabadságmegváltásról szóló kérelmét és az alábbi döntést hozta: 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és engedélyezi Orgoványi László 

Polgármester szabadságmegváltását a 2014. évre vonatkozó fennmaradó, 33 nap szabadsága tekintetében. 

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

intézkedéseket. 

 

Határidő: 2014.10.10. 

Felelős: Dr. Antalics Zsolt Alpolgármester 

 

b. Döntés a képviselő testület 2014. évi tiszteletdíjának kifizetéséről, valamint az 

önkormányzatnál dolgozó 2 fő köztisztviselő jutalmazásáról. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

rendelkezésre áll az anyagi fedezet az eddig ki nem fizetett képviselői tiszteletdíjak kifizetésére, ezért javasolja, 

annak 2014.01.01 – 2014.09.30-ig terjedő időszakra történő kifizetését a költségvetésbe betervezett összegnek 
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megfelelően. Orgoványi László polgármester javasolja továbbá, hogy a Galgaguta Község Önkormányzatánál 

dolgozó 2 fő köztisztviselőt munkájuk elismeréseként a képviselő-testület részesítse jutalomban. 
 

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

jóváhagyásáról.  

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testület tagjainak, járuljanak hozzá a tiszteletdíjak 

kifizetéséhez, mivel a 2014. évi költségvetésbe be van tervezve, a fedezet rendelkezésre áll, s a képviselő 

testület ez évi munkája elismerésre kerül ezáltal, hiszen tiszteletdíjat még ebben az évben nem vettek fel. 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom továbbá a képviselő-testület tagjainak, hogy járuljanak hozzá, 

engedélyezzék az önkormányzatunk, településünk ügyeit intéző 2 fő köztisztviselőt kiemelkedő munkájuk 

elismeréseként részesítse jutalomban. 

 

Imró Jánosné képviselő: Mivel a fedezete rendelkezésre áll javaslom a kifizetését. 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő testületi tag: Támogatom a javaslatot. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

72/2014. (IX.15.) határozata 

A képviselő testület 2014. évi arányos tiszteletdíjának kifizetéséről. valamint az önkormányzatnál 

dolgozó 2 fő köztisztviselő jutalmazásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Orgoványi László Polgármester 

előterjesztésében a képviselő-testület 2014. évi arányos tiszteletdíj kifizetéséről szóló javaslatát és az alábbi 

döntést hozta: 

 Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és engedélyezi a képviselő-testület 

2014. évi arányos tiszteletdíj kifizetését a 2014. évi elfogadott költségvetésben szereplő összegben. 

 Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál dolgozó 2 fő köztisztviselőt 

jutalomban részesíti kiemelkedő munkája elismeréséül az alábbiak szerint: 

Cseman Zsuzsanna köztisztviselőt bruttó 123.000 Ft jutalomban részesíti. 

Oravecz István köztisztviselőt bruttó 229.000 Ft jutalomban részesíti. 

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

intézkedéseket és gondoskodjon a kifizetésről. 

 

Határidő: 2014.10.10. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
 

5. A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexének jóváhagyása.  

(a tervezet a jkv. melléklete). 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

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

kötelezően írja elő a köztisztviselők részére etikai kódex megállapítását. A kódex tartalmazza a köztisztviselők, 

valamint a vezetők magatartási, morális viselkedési formáit. A szabályzat alapján megfogalmazódnak az 
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elvárások, a normák megsértőivel szemben eljárási szabályok kerültek megállapításra. Orgoványi László 

polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg és döntsenek az etikai kódex elfogadásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő – testület a 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

73/2014. (IX.15.) határozata 

A Berceli Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexének jóváhagyásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berceli Közös Önkormányzati Hivatal 

etikai kódexének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és azt változtatás nélkül elfogadta. 

 

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

testületi ülést bezárásának időpontja: 18 óra 30 perc. 

 

Kmft 

 
 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                              Jegyző 

                      Megbízásából: 

 

 

                     Oravecz István 

                   Igazgatási előadó 

 


