KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
25/2012. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én
tartott együttes üléséről.
Jelen vannak: Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Orgoványi László
polgármester, 4 települési képviselő,
Jánvári Andrásné polgármester, 4 települési képviselő
Távol: Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Bódi Antal és Nándori Márton
képviselők.
Becske Önkormányzat Képviselő-testülete az ülésen nem jelent meg.
Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy az ülésen a berceli Képviselő-testületből jelen van 5 fő, a testület határozatképes. A
képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere megállapítja, hogy a galgagutai
Képviselő-testület tagjai teljes létszámmal jelen vannak, a testület határozatképes. A
képviselő-testület tagjainak száma 5 fő.
Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere az ülést megnyitja. A berceli Képviselőtestület jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Antalics Istvánné és Biróczi Zoltán képviselőket.
Kéri, döntsenek javaslatáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal
Antalics Istvánné és Biróczi Zoltán
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek
elfogadta.
Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere javasolja, hogy az együttes ülésen a
meghívóban feltüntetett napirend kerüljön megtárgyalásra:

N

A P I R E N D

:

1. Döntés közös önkormányzati hivatal létrehozásáról, megállapodás jóváhagyásáról. Bercel –
Becske – Galgaguta Községek Körjegyzősége alapító okiratának megszűntetése. Az új hivatal
alapító okiratának elfogadása.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
2. Döntés a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulásból való kilépésről.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
Orgoványi László polgármester
3. Fogorvosi szolgálat körzethatárainak megállapítása.
Előterjesztő: Jánvári Adrásné polgármester
Bercel
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
napirendre tett javaslatot elfogadta.

Galgaguta Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a
napirendre tett javaslatot elfogadta.
1. Döntés közös önkormányzati hivatal létrehozásáról, megállapodás jóváhagyásáról. Bercel –
Becske – Galgaguta Községek Körjegyzősége alapító okiratának megszűntetése. Az új hivatal
alapító okiratának elfogadása.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a mai nap délelőttjén Szalatnyainé
Zsigmond Éva Becske község polgármestere levélben kérte a mai ülés elhalasztását. Ismerteti
a levelet.
Azért hívta össze az együttes ülést, hogy a Körjegyzőségben lévő három képviselő-testület
megbeszélje a közös hivatal alakításával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket, felvetéseket.
Nógrádkövesd és Szécsénke önkormányzatok képviselő-testületei írásban jelezték
szándékukat, hogy a berceli székhelyű közös hivatalhoz kívánnak csatlakozni. Egyezető
tárgyalás volt már két alkalommal, melyen négy polgármester vett részt. Az utolsó
tárgyaláson megegyeztek abban, hogy a döntést együttes ülésen hozzák meg.
Január 1-jével szerették volna megalakítani a közös hivatalt, a költségvetést ennek
megfelelően készíteni. A normatívákat már megkapták.
Előzetes kalkuláció szerint minden településnek megéri a közös hivatal alakítása, kivéve
Bercelt.
A berceli képviselő-testület már tárgyalt Nógrádkövesd és Szécsénke csatlakozási
szándékéról. Fogadnák a két települést 3 fő létszámmal.
Nógrádkövesd és Szécsénke települések polgármesterei választ várnak. Becske képviselőtestülete nem jött el a mai ülésre, így erről nem tudnak dönteni. Az 1. napirendi pont
tárgyalását leveszik napirendről, vagy a két jelenlévő képviselő-testület dönt közös hivatal
alapításáról. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
A tisztesség azt kívánja, hogy a képviselő-testületek tagjai tudják, mi az oka annak, hogy a
becskei képviselő-testület tagjai nem jelentek meg a mai ülésen.
A járási hivatalok kialakításakor azt a tájékoztatást kapták, hogy a körjegyzőség
köztisztviselői közül 3 fő átkerül a járási hivatalhoz. Ezzel szemben a jelen helyzet az, hogy 2
fő átkerül, egy fő marad a körjegyzőség állományában. A becskei polgármester asszonynak ez
nem tetszik. A berceli polgármester asszony pedig aggódik a feladatellátás miatt.
Szalatnyainé védelmében elmondja, ha öt falu létrehozza a közös hivatalt, akkor a jelenlegi
létszámhoz még két fő (1 igazgatási, 1 pénzügyi) érkezik. Akkor a 4 fő pénzügyi előadó
véleménye szerint is tökéletesen el tudja látni a feladatokat. Ebből a szempontból
Szalatnyainénak igaza van, költséghatékonyság szempontjából pedig még inkább igaza van.
Ha öt falu hozza létre a közös hivatalt, akkor a jegyzőt szinte látni sem fogják, az aljegyzőt
viszont nem bírnák finanszírozni az önkormányzatok. Olyan megoldást kell találni, ami
mindenki számára megfelelő.
A megoldás érdekében a feladatok átszervezését sürgősen meg kell kezdeni. Úgy gondolja,
hogy Homolyánénak és Oravecz Istvánnak több feladatot adni, rájuk több terhet róni nem
lehet. Tájékoztatásként elmondja, hogy Oravecz István munkahelyet keres.
Benedekné a körjegyzőségnek alig végez munkát, személyi titkári feladatokat lát el, Bercel
Önkormányzatnak dolgozik., pályázatokat ír.
Az a véleménye, hogy nem jól vannak a munkák elosztva. Együttes ülésen kell erről beszélni,
vagy a polgármestereknek és a jegyzőnek megtárgyalni a dolgokat.
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Szalatnyainénak az is problémája, hogy a visszatérő pénzügyi előadó olyan feladatot végez
majd, amihez nem kell felsőfokú végzettség. Azt a munkát a munkaügyi központtól kért
létszámmal is el lehetne látni.
Jánvári Andrásné polgármester:
A járási hivatalba négy embert kértek, akik közül három fő felelt meg. Három pénzügyi
előadó maradt a körjegyzőségben, de aki Bercel és a társulások ügyeit intézi 1 fő. A
polgármester út elmondása alapján Homolyánénak nem lehet több feladatot adni, Veresné új
dolgozó. Megtudta, hogy a járási hivatalba nem kell pénzügyi szakember, ezért kérte vissza
Szklevánnét. Úgy érzi, hogy a biztonságos gazdálkodás és feladatellátás érdekében Bercelnek
két pénzügyi előadóra van szüksége.
Ha Szalatnyainénak problémái vannak, nem az a megoldás, hogy az egyeztető megbeszélésre
nem jön el.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Az sem megoldás, hogy egy embert terhelünk a végtelenségig, a másik pedig nem végzi el a
feladatát.
Várszegi György körjegyző:
Mind a két polgármester jól látja a helyzetet, de azzal kell főzni, ami van. Hatékonyságban,
eredményességben a 13 köztisztviselő között óriási a különbség. Nem tudja, hogyan lehet
feloldani ezt a helyzetet, finomítani a leterheltséget. A járási hivatalhoz nem sok feladat kerül
át a meglévőből, maximum egy 4 órás létszámé.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Ha Oravaecz István elmegy, kivel fogja pótolni? Utcáról jött emberrel nem lehet dolgozni.
Nincs arányban a munkája a fizetésével.
Romhányi Tibor képviselő:
A jelenlegi hivatali struktúrával régóta baja van. Egészen át kellene szervezni. Minden
önkormányzat vigye el saját falujának ügyeit és a saját embereit, és nincs egymásra
mutogatás. Úgy látja, hogy nincs akarat megoldani ezt a feladatot.
Várszegi György körjegyző:
Drégelypalánk környékén így van. Az eredetihez képest visszavették a létszámot. Fontos
kérdés a finanszírozás. Magyarnándor 2600 fő lakosságszámra 13 fő köztisztviselői
létszámmal indítja a közös hivatalt. A törvény szerint 8 főt finanszíroznak. Ha a kollégákat
meghallgatnák, színesebb lenne a kérdés. A döntést hozók felelőssége is felmerül. Lehet,
hogy hatékonyabb munkavégzéssel is belefulladnak a munkába.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
A törvény alapján mennyi főt finanszíroz az állam?
Várszegi György körjegyző:
8,35 főt finanszíroznak. Tiltakoznak a kistelepülések, mert az eredeti változathoz képest
visszavették a létszámot, a városok esetében viszont megemelték. Információk szerint
márciustól változás lesz e téren.
A közös hivatal kialakításánál az is megoldás lehet, ha az érintett dolgozók elmennek saját
településeikre, de akkor mi lesz a közösen ellátandó olyan feladatokkal, amit nem lehet
elvinni? Pl.: iktatás, anyakönyv.
Romhányi Tibor képviselő:
A létszámokon is el kell gondolkodni. A berceli önkormányzat éves szinten saját pénzéből 26
millió Ft-ot tesz a Körjegyzőséghez. Véleménye szerint a munka hatékonyságával súlyos
problémák vannak. Aki becsületesen dolgozik, meg kell fizetni, aki nem, attól meg kell válni.
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Várszegi György körjegyző:
A középiskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében a garantált bér minimum
majdnem a minimálbérrel van egy szinten.
Romhányi Tibor képviselő:
Ésszerűen tartja az a megoldást, hogy minden település önállóan lássa el a feladatot. Létre
kellene hozni egy integrált közigazgatási rendszert.
Biróczi Zoltán képviselő:
Orgoványi László polgármester úr elmondása szerint a galgagutai önkormányzat ügyeit intéző
két dolgozó nagyon le van terhelve. Ha ezt Bercelre átvetítik, miből gondolja, hogy Bercelre
elég egy pénzügyi előadó?
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Véleménye szerint a munka átszervezésével meg lehet oldani.
Biróczi Zoltán képviselő:
A pénzügyi feladatokat nem lehet igazgatásban dolgozó ügyintézőnek adni. Bercelen túl a
társulások ügyeit is intézik, valamint plusz pénzügyi feladatot is kaptak.
Antalics Istvánné képviselő:
Nem biztos, hogy a pénzügyi létszámon kellene vitatkozni. 8,35 főt finanszíroz az állam. Az a
kérdés, hogy mennyi létszám, amit a három település pénzügyileg elbír. Ezt követően kell
megnézni, hogy ki az, aki abba a létszámkeretbe belefér.
Jánvári Andrásné polgármester:
Készítsenek javaslatot, számítást arról az esetről, ha külön-külön, az adott településen
történne a feladatellátás.
Antalics Istvánné képviselő:
Jegyző úr elmondása szerint vannak olyan feladatok, amit a telephelyen nem lehet ellátni.
Várszegi György körjegyző:
Kompromisszumkétséget kell gyakorolni. Az állam csak kijelöli a közös hivatalokhoz tartozó
települést, de a részletekben az érintett önkormányzatoknak kell megegyezniük.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Azt szeretné, ha a galgagutai lakosnak ne keljen elmenni a faluból információért, ügyet
intézni.
Biróczi Zoltán képviselő:
Nem érti mire vár a becskei polgármester asszony, mert semmi sem fog változni. Legfeljebb
két önkormányzat alakít közös hivatalt.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
A berceli polgármester asszonynak is igaza van, de Szalatnyainénak is, mert úgy gondolja,
hogy jelenlegi felállásban nem fogják tudni finanszírozni a közös hivatalt. Változatlanul az a
véleménye, hogy munka átszervezéssel kell megoldani.
Jánvári Andrásné polgármester:
Egy pénzügyi előadó feladata már szétosztásra került a meglévő létszámra.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Alakítsa meg a jelenlévő két önkormányzat képviselő-testülete a közös hivatalt. Becske
Önkormányzatot nem zárják. Amennyiben Becske Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 31. napjáig a csatlakozás mellett dönt, úgy 2013. január 1. napjától
három önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott közös önkormányzati hivatal alakul.
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Antalics Istvánné képviselő:
Ha két település alakít hivatalt, akkor hogyan alakul finanszírozás szempontjából a
köztisztviselők létszáma?
Várszegi György körjegyző:
Két önkormányzat esetében 7,25 főre kapnak finanszírozást.
Romhányi Tibor képviselő:
Kimutatást kellene készíteni három évre visszamenőleg feladatcsoportonként, hogy mennyi
ügyintézés volt, a feladatot ki látta el.
Antalics Zsolt képviselő (Galgaguta):
Nem kell tartani a becske polgármester asszonytól. Miért nem jöttek el a mai ülésre?
Jánvári Andrásné polgármester:
Egy egyeztető megbeszélésen sem jelent meg, amit a nógrádkövesdi és a szécsénkei
önkormányzatok polgármestereivel közösen tartottak.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Szalatnyainé volt körjegyzőségben a két településsel. Másik feltétele a közös hivatal
kialakításának, azt szeretné, hogy Szklevánné ne jöjjön vissza.
Úgy gondolja, hogy az újonnan csatlakozni szándékozó két települést egyik önkormányzat
sem kívánja a „hátán vinni”.
Romhányi Tibor képviselő:
Akkor sem érti meg, miért nem jött el az együttes ülésre.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
A polgármestereknek írt levélben megfogalmazta indokait.
Jánvári Andnrásné polgármester:
Támogatja Orgoványi László polgármester javaslatát, mely szerint a jelenlévő két
önkormányzat képviselő-testülete alakítsa meg a hivatalt. Becske Önkormányzatot nem zárják
ki. Amennyiben Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 31.
napjáig a csatlakozás mellett dönt, úgy 2013. január 1. napjától három önkormányzat
képviselő-testülete által létrehozott közös önkormányzati hivatal alakul.
Kéri a képviselő-testületek tagjait, döntsenek a javaslatról.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a javaslatot
elfogadta.
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a közös hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodás tervezetét a képviselők megkapták.
A tervezetet módosítani szükséges, mivel az a három önkormányzat által történő közös hivatal
létrehozására vonatkozik. Javasolja, hogy a megállapodás tervezetét úgy fogadják el, hogy
abból a Becske Önkormányzattal kapcsolatos részek kikerülnek.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Kéri, hogy a létrehozandó közös hivatal nevét Bercel – Galgaguta Közös Önkormányzati
Hivatal névre módosítsák.
Várszegi György körjegyző:
A közös hivatal elnevezésének szabályait jogszabály mondja ki.
Orgoványi László Galgaguta község polgármestere:
Ennek ellenére kéri a közös hivatal nevének megváltoztatását.
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Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek a létrehozandó
közös hivatal elnevezésének Bercel – Galgaguta Közös hivatal névre történő módosításáról.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a közös hivatal
elnevezésének módosítását elfogadta.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a közös hivatal
elnevezésének módosítását elfogadta.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, hogy a megszavazott
módosításokat figyelembe véve döntsenek a megállapodás tervezet elfogadásáról.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a módosított
megállapodást elfogadta.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a módosított
megállapodást elfogadta.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti döntések alapján az alábbi
határozatot hozza:
232/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
1. Bercel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Galgaguta
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületével 2013. január 1. napjától közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról döntött.
A közös hivatal neve: Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal.
A képviselő-testületek a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozásból
Becske község Önkormányzatát nem zárják ki.
Amennyiben Becske Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. december 31. napjáig a
csatlakozás mellett dönt, úgy 2013. január 1.
napjától három önkormányzat képviselő-testülete
által létrehozott közös önkormányzati hivatal alakul.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
2. Bercel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására készült
megállapodás tervezetet, és azt a módosításokkal
elfogadja.
(Az elfogadott megállapodás a jkv. melléklete.)
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a
képviselő-testület nevében írja alá, illetve a döntés
végrehajtásával kapcsolatos további intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenti döntések alapján az alábbi
határozatot hozza:
127/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
1. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Galgaguta
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testületével 2013. január 1. napjától közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról döntött.
A közös hivatal neve: Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal.
A képviselő-testületek a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatalhoz történő csatlakozásból
Becske község Önkormányzatát nem zárják ki.
Amennyiben Becske Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. december 31. napjáig a
csatlakozás mellett dönt, úgy 2013. január 1.
napjától három önkormányzat képviselő-testülete
által létrehozott közös önkormányzati hivatal alakul.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Orgoványi László polgármester
2. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozására készült
megállapodás tervezetet, és azt a módosításokkal
elfogadja.
(Az elfogadott megállapodás a jkv. melléklete.)
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a
képviselő-testület nevében írja alá, illetve a döntés
végrehajtásával kapcsolatos további intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy Bercel – Becske – Galgaguta Községek
Körjegyzőségének megszűntetésére vonatkozó okiratot is el kell fogadni. A megszűntető
okirat tervezetét a képviselők megkapták. Kéri a képviselő-testületek tagjait, mondják el
véleményüket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek Bercel – Becske –
Galgaguta Községek Körjegyzősége megszűntető okiratának elfogadásáról.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
233/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bercel – Becske – Galgaguta
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Községi
Önkormányzatok
Körjegyzősége
megszűntető okiratának tervezetét, és azt elfogadja.
(Az elfogadott megszűntető okirat a határozat
melléklete.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
126/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bercel – Becske –
Galgaguta Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
megszűntető okiratának tervezetét, és azt elfogadja.
(Az elfogadott megszűntető okirat a határozat
melléklete.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Orgoványi László polgármester
Jánvári Andrásné polgármester elmondja, hogy a Bercel – Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának tervezetét is megkapták a képviselő-testületek
tagjai. A tervezet – a megállapodáshoz hasonlóan - eredetileg úgy készült, hogy Becske
település is csatlakozik a közös hivatalhoz.
Az alapító okirat tervezetét módosítani szükséges, mivel az a három önkormányzat által
történő közös hivatal létrehozására vonatkozik. Javasolja, hogy az alapító okirat tervezetét
úgy fogadják el, hogy abból a Becske Önkormányzattal kapcsolatos részek kikerülnek.
Tájékoztatja a képviselő-testületek tagjait, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény 146/C § (3) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy a közös önkormányzati
hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a 83. § b) pontjában leírtaknak megfelelő
alkalmazásával megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét –
annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként foglalkoztassák. Ebben az
esetben nem szükséges pályázatot kiírni, és a jegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak
minősül.
Tárgyaltak erről Orgoványi László polgármester úrral. A tárgyaláson a körjegyző úr is jelen
volt. Abban állapodtak meg, hogy ezt a jogszabályi rendelkezést alkalmazzák. Tájékoztatja a
képviselő-testületeket, hogy a polgármesterek megállapodása alapján 2013. január 1. napjától
Várszegi György körjegyzőt nevezzék ki Bercel – Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjének.
Kéri, mondják el véleményüket, javaslataikat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jánvári Andrásné polgármester kéri a képviselő-testületeket, döntsenek Bercel – Galgaguta
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról, valamint a tájékoztatást
vegyék tudomásul, mely szerint Várszegi György körjegyzőt 2013. január 1. napjától Bercel –
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Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezik a polgármesterek
megállapodása alapján.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
234/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
1. Bercel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának tervezetét,
és azt elfogadja.
(Az elfogadott alapító okirat a határozat melléklete.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
Bercel - Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó Bercel és Galgaguta Önkormányzatok
polgármesteri a Mötv. 83. § b) pontjának megfelelő
alkalmazásával megállapodnak abban, hogy a
megszűnő Bercel – Becske – Galgaguta Községek
Körjegyzősége körjegyzőjét, Várszegi György 2682
Püspökhatvan, Béke út 17. szám alatti lakost –
annak egyetértésével – a Mötv. 146/C § (2)
bekezdése alapján 2013. január 1. napjától
határozatlan időre a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezi.
Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
128/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
1. Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának tervezetét,
és azt elfogadja.
(Az elfogadott alapító okirat a határozat melléklete.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés
végrehajtásával
kapcsolatos
intézkedések
megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Orgoványi László polgármester
2. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
Bercel - Galgaguta Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó Bercel és Galgaguta Önkormányzatok
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polgármesteri a Mötv. 83. § b) pontjának megfelelő
alkalmazásával megállapodnak abban, hogy a
megszűnő Bercel – Becske – Galgaguta Községek
Körjegyzősége körjegyzőjét, Várszegi György 2682
Püspökhatvan, Béke út 17. szám alatti lakost –
annak egyetértésével – a Mötv. 146/C § (2)
bekezdése alapján 2013. január 1. napjától
határozatlan időre a Bercel - Galgaguta Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kinevezi.
Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Orgoványi László polgármester
2. Döntés a Balassagyarmati Többcélú Kistérségi Társulásból való kilépésről.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
Jánvári Andrásné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a képviselőtestületek már tárgyaltak a Balassagyarmati Kistérségi Társulás jövőjéről.
A társulási tanács több alkalommal ülésezett, de egységes álláspont még nem alakult ki.
Nincsenek pontos információk, hogyan alakulnak a jövő évben a kistérségek dolgai. A döntés
előbb-utóbb meg kell hozni, de a mai napon nem tudják. Amikor konkrét információik
lesznek, visszatérnek a napirend tárgyalására.
3. Fogorvosi szolgálat körzethatárainak megállapítása.
Előterjesztő: Jánvári Andrásné polgármester
Jánvári Andrásné polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az Nógrád
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Balassagyarmati Kistérségi
Népegészségügyi Intézete kérte, határozatban erősítsék meg a képviselő-testületek a fogorvosi
alapellátás körzethatárát. A népegészségügyi intézetnél vezetett nyilvántartásban szerepeltetni
kell a testület döntését, határozat számát.
A körzethatárokat a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási határaival
megegyezően javasolja megállapítani. Kéri a képviselő-testületeket, döntsenek javaslatáról.
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
235/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Bercel,
Becske,
Galgaguta
községek
önkormányzatai által társulásban működtetett
fogászati alapellátás körzethatárait az alábbiak
szerint állapítja meg:
A Fogászati Alapellátási Társulás körzethatára:
Bercel, Becske és Galgaguta községek közigazgatási
területe.
Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 10.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
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129/2012.(XII.27.)sz. képviselő-testületi határozat
Galgagutal Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Bercel, Becske, Galgaguta községek
önkormányzatai által társulásban működtetett
fogászati alapellátás körzethatárait az alábbiak
szerint állapítja meg:
A Fogászati Alapellátási Társulás körzethatára:
Bercel, Becske és Galgaguta községek közigazgatási
területe.
Felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. január 10.
Felelős: Jánvári Andrásné polgármester
Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere 18 óra 20 perckor az együttes ülést
bezárta.
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezt követően önálló ülést tartott.
K.m.f.

Orgoványi László
polgármester

Várszegi György
körjegyző
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