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5/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartott 

együttes üléséről. 

Jelen vannak: Jánvári Andrásné polgármester, 6 települési képviselő. 

 Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Szalatnyainé  

 Zsigmond Éva polgármester, 4 települési képviselő 

   Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületéből Orgoványi László                        

                           polgármester, 3 települési képviselő.      

Távol: Galgaguta Önkormányzat Képviselő-testületéből Nagy Jenő képviselő.  

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere köszönti a megjelenteket. Megállapítja, 

hogy az ülésen a galgagutai Képviselő-testületből jelen van 4 fő, a testület határozatképes. A 

képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 

Szalatnyainé Zsigmond Éva Becske község polgármestere megállapítja, hogy a becskei 

Képviselő-testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület 

tagjainak száma 5 fő.  

Jánvári Andrásné Bercel község polgármestere megállapítja, hogy a berceli Képviselő-

testület minden tagja jelen van, a testület határozatképes. A képviselő-testület tagjainak száma 

7 fő. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere az ülést megnyitja. Javasolja, hogy az 

együttes ülésen a meghívóban feltüntetett napirend kerüljön megtárgyalásra: 

N A P I R E N D :  

1. A közösen fenntartott önkormányzati intézmények 2012. évi költségvetés tervezetének 

tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Becske Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a 

napirendre tett javaslatot elfogadta. 

1. A közösen fenntartott önkormányzati intézmények 2012. évi költségvetés tervezetének 

tárgyalása. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere elmondja, hogy az intézmények 

költségvetésének tervezetét mind a három képviselő-testület I. fordulóban tárgyalta. A 

költségvetéseket együttes ülésen kell elfogadni. Javasolja, hogy először a Körjegyzőség 

költségvetését tárgyalják. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, javaslataikat.   



Körjegyzőség 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselőket, döntsenek a 

Körjegyzőség költségvetésének elfogadásáról. 

Először Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületét kéri, döntsenek a Körjegyzőség 

költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

39/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési 

tervezetét, és azt 43.403 e. Ft bevételi és kiadási 

előirányzattal elfogadja. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a körjegyzőség költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

38/2011.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési 

tervezetét, és azt 43.403 e. Ft bevételi és kiadási 

előirányzattal elfogadja. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a körjegyzőség költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

29/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetési tervezetét, és azt 43.403 e. Ft bevételi 

és kiadási előirányzattal elfogadja. 

- Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetése  

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselő-testületek tagjait, 

mondják el véleményüket, javaslataikat. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselőket, döntsenek a 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Először Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületét kéri, döntsenek a Gyermekjóléti 

és családsegítő szolgálat költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

40/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 



Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálat költségvetés tervezetét, és azt 10. 494 e. Ft 

bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetés 

tervezetének elfogadásáról. 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

39/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálat költségvetés tervezetét, és azt 10.494 e. Ft 

bevételi és Ft kiadási előirányzattal elfogadja.   

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat költségvetés 

tervezetének elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

30/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat költségvetés tervezetét, és azt 

10.494 e. Ft bevételi és Ft kiadási előirányzattal 

elfogadja.  

- Fogászati szolgálat költségvetése. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselő-testületek tagjait, 

mondják el véleményüket, javaslataikat. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselőket, döntsenek a 

fogászati alapellátás költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Először Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületét kéri, döntsenek a fogászati 

alapellátás költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

41/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a fogászati alapellátás költségvetés 

tervezetét, és azt 5.400 e. Ft bevételi és 9.732 e. Ft 

kiadási előirányzattal elfogadja. 

 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a fogászati alapellátás költségvetés tervezetének 

elfogadásáról. 



Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

40/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a fogászati alapellátás költségvetés 

tervezetét, és azt 5.400 e. Ft bevételi és 9.732 e. Ft 

kiadási előirányzattal elfogadja. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a fogászati alapellátás költségvetés tervezetének 

elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

31/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a fogászati alapellátás 

költségvetés tervezetét, és azt 5.400 e. Ft bevételi és 

9.732 e. Ft kiadási előirányzattal elfogadja. 

- Háziorvosi ügyeleti ellátás 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere elmondja, hogy valamilyen módon 

hatni kellene azokra a településekre, akik nem fizetik a részükre megállapított hozzájárulást. 

Jogi szakember segítségét kérni a mindenki számára legjobb megoldás érdekében. Nem lehet 

a gesztor települést nehéz helyzetbe hozni. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, 

javaslataikat. 

Kérdés, hozzászólás nem volt.   

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselőket, döntsenek a 

háziorvosi ügyeleti ellátás költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Először Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületét kéri, döntsenek a háziorvosi 

ügyeleti ellátás költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

42/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás 

költségvetés tervezetét, és azt 9.487 e. Ft kiadási 

előirányzattal elfogadja.   

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a háziorvosi ügyeleti ellátás költségvetés tervezetének 

elfogadásáról. 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

41/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás 

költségvetés tervezetét, és azt 9.487 e.  Ft kiadási 

előirányzattal elfogadja.   



Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a háziorvosi ügyeleti ellátás költségvetés tervezetének 

elfogadásáról. 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

32/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a háziorvosi ügyeleti ellátás 

költségvetés tervezetét, és azt 9.487 e. Ft kiadási 

előirányzattal elfogadja.   

- Közoktatási Intézményi Társulás 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselő-testületek tagjait, 

mondják el véleményüket, javaslataikat.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselőket, döntsenek a 

Közoktatási Intézményi Társulás és annak intézményei (iskola, óvoda) költségvetés 

tervezetének elfogadásáról. 

Először Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületét kéri, döntsenek a Közoktatási 

Intézményi Társulás és annak intézményei (iskola, óvoda) költségvetés tervezetének 

elfogadásáról. 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

43/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Közoktatási Intézményi Társulás és 

annak intézményei (iskola, óvoda) költségvetés 

tervezetét, és azt elfogadja.   

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Bercel Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a Közoktatási Intézményi Társulás és annak intézményei 

(iskola, óvoda) költségvetés tervezetének elfogadásáról. 

Jánvári Andrásné polgármester: 

A költségvetési javaslatban szereplő kiadási előirányzatot az óvodánál – a pénzügyi bizottság 

javaslata alapján - 210 e. Ft-tal csökkenti.   

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri a képviselőket, hogy a javasolt 

módosítást figyelembe véve döntsenek a Közoktatási Intézményi Társulás és intézményei 

(iskola, óvoda) költségvetés tervezetének elfogadásáról.    

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

42/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Közoktatási Intézményi Társulás és 

intézményei (iskola, Óvoda) költségvetés tervezetét 

a javasolt módosítással elfogadja.   



Orgoványi László Galgaguta község polgármestere kéri Galgaguta Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületét, döntsenek a Közoktatási Intézményi Társulás és intézményei (iskola, 

óvoda) költségvetés tervezetének elfogadásáról azzal a módosítással, hogy a galgautai 

Általános Iskola kiadási előirányzatát 35.000,- Ft-tal megemeli.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozza: 

33/2012.(III.08.) sz. képviselő-testületi határozat 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Közoktatási Intézményi 

Társulás és intézményei (iskola, óvoda) költségvetés 

tervezetét a javasolt módosítással elfogadja.   

Orgoványi László Galgaguta község polgármestere 17 óra 55 perckor az együttes ülést 

bezárta.  

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezt követően önálló ülést tartott.   
 

Kmft. 

 

  Orgoványi László                                                                Várszegi György 

   Polgármester                                                                           Körjegyző  

 


