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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 

19/2014. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2014. október 02-án megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

Orgoványi László polgármester üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 

mert 5 fő képviselőből 5 fő megjelent, így az ülést megnyitja.  

 

Javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: 

 

N A P I R E N D:   1./ A 2014.évi szociális tűzifa támogatási programon való részvétel tárgyalása. 

                                         Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 2./ Egyebek. 

  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

 

1. A 2014.évi szociális tűzifa támogatási programon való részvétel tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester  

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Belügyminisztérium 2014. évben 

is pályázatot írt szociális célú tűzifa igénylésének támogatása tárgyában. A szociális tűzifa támogatási mértéke 

Galgaguta település esetében 14000 Ft/erdei m³+ÁFA, melyhez 1000 Ft/erdei m³+ÁFA önerőt kell biztosítani. 

A szállítási költséget (szállítás a legközelebbi erdészt telepéről) az önkormányzatnak kell viselnie, mert a 

rászoruló támogatottól ellenszolgáltatás nem kérhető. 

Orgoványi László polgármester ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a 

támogatási igény benyújtásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Kérem a képviselő-testület tagjainak véleményét, benyújtásra kerüljön-e a 

pályázat. Javaslom alaposan átgondolni, mert pár évvel ezelőtt, a támogatásként nyert tűzifa kiosztása során 

sokan támadták az önkormányzatot a támogatásban részesítettek rászorultságát kérdőre vonva. 

 

Imró Jánosné képviselő: Igen, valóban igaz, amit Orgoványi László polgármester állít, jól meg kell gondolni, 

hogy pályázunk-e. 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy az önkormányzat nyújtsa be 

pályázatát és igényelje a maximálisan kapható támogatást, az újonnan felálló képviselő-testület tagjai, majd 

eldöntik, hogy a támogatást felhasználják-e, avagy visszafizetik a Magyar Államkincstár számlájára. Ebben az 

esetben az új testület nem mondhatja, hogy ettől a támogatási formától a korábbi testület megfosztott. 
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Imró Jánosné képviselő: Egyetértek a javaslattal, pályázzunk és majd az új testület dönt annak felhasználásáról, 

amennyiben a támogatást megítéli a Belügyminisztérium. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

   

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2014. (X.02.) határozata 

A 2014. évi szociális tűzifa-támogatás benyújtásáról. 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi kedvezményes segélyezési 

célú szociális tűzifa-támogatás benyújtásáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület támogatja a maximálisan 

igényelhető 44m³ mennyiségű tűzifa beszerzését segélyezési célra és felhatalmazza a polgármester, hogy az 

erről szóló pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár felé a pályázati kiírásban foglaltak szerint. A 

képviselő-testület a szociális tűzifa-támogatás önrészét vállalja és biztosítja azt a 2014. évi költségvetése 

terhére. A képviselő-testület a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2014.10.06.  

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

2. Egyebek 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről. 

Előterjesztő: Várszegi György Jegyző 

 

Várszegi György Jegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 

15-ig a KPS-2005 Művek Bt. megbízási szerződés alapján elvégezte a 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzést. 

Styevóné Pintér Bernadett belső ellenőr végezte el a vizsgálatokat. A jelentés részletesen tartalmazza az 

ellenőrzési megállapításokat. A III. fejezetben összefoglaló megállapításokat, javaslatokat tett az 

önkormányzatnál szükséges pénzügyi feladatok ellátására a gazdálkodásban tapasztalt szabálytalanságok 

megszüntetésére. Orgoványi László polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, vitassák meg és döntsenek a 

belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról, illetve határidő és felelő megjelölésével a feltárt hiányosságok 

megszüntetéséről. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a tájékoztató elfogadásáról. 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2014. (X.02.) határozata 

A 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató elfogadásáról. 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi belső ellenőrzésről készült 

jelentést. A jelentésben foglaltakat tudomásul veszi. Az alábbi területeknél a hiányosságok megszüntetése 

érdekében az alábbi feladatokat állapítja meg: 

 A korábban készült szabályzatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálni kell. 

Felelős: Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó  

Határidő: 2014.12.31. 

 A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnál a pénztárbizonylatok kitöltésénél a teljes körűséget 

alkalmazni kell. 

Felelős: Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó  

Határidő: Folyamatosan 

 Az időszakos pénztárjelentést a pénztáros és a pénztárellenőr minden esetben írja alá. 

Felelős: Oravecz István pénztáros, Cseman Zsuzsanna ellenőr  

Határidő: Folyamatosan 

 Szigorú számadású bizonylatokról folyamatos nyilvántartás vezetése. 

Felelős: Oravecz István pénztáros, Cseman Zsuzsanna pénzügyi előadó  

Határidő: Folyamatosan 

 A köztisztviselők aláírásukkal igazoltan ismerjék a rájuk vonatkozó utasításokat, szabályzatokat. 

Felelős: Várszegi György Jegyző  

Határidő: 2014.12.31. 

 

Orgoványi László polgármester megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és a nyilvános ülést 

berekesztette. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 17 óra 25 perc. 

 

Kmft 

 
Orgoványi László                                                             Várszegi György 

   Polgármester                                                                              Jegyző 


