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KÉPVISELŐTESTÜLET
GALGAGUTA
21/2010. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. október 14-én megtartott Képviselő-testület nyilvános alakuló üléséről.
Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Pleva Norbert, Imró Jánosné,
Nagy Jenő, Antalics Zsolt képviselők.
Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Krizsanyik László HVB elnök.
Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István
Imró Jánosné korelnök üdvözli az alakuló ülés résztvevőit, megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő
képviselő testületi tag közül, mind az 5 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

N A P I R E N D:

1./ Helyi Választási bizottság tájékoztatója a választásról, a választás
eredményének ismertetése, megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Krizsanyik László HVB elnök
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
3./ A polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
4./ Tájékoztató az önkormányzat anyagi helyzetéről, jövőbeni főbb
feladatok, elképzelések ismertetése.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
5./ A bizottságok megválasztása.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
6./ Alpolgármester választása, eskütétele.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
7./ A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
8./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
9./ A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
10./ Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
11./ Egyedi állampolgári kérelmek megtárgyalása.
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Előterjesztő: Orgoványi László Polgármester
1. Helyi Választási bizottság tájékoztatója a választásról, a választás eredményének
ismertetése, megbízólevelek átadása.

Előterjesztő: Krizsanyik László HVB elnök
Imró Jánosné korelnök felkéri Krizsanyik Lászlót, a Helyi Választási Bizottság Elnökét a
tájékoztató megtartására.
Krizsanyik László Helyi Választási Bizottság Elnöke ismerteti a 2010.október 3-i önkormányzati
képviselők, polgármester választásának eredményét.
(A tájékoztató a jkv. melléklete)
A Helyi Választási Bizottság Elnöke átadja a képviselőknek és a polgármesternek a
megbízólevelet.
2. Az önkormányzati képviselők eskütétele.

Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
Napirend keretén belül Imró Jánosné korelnök felkéri Krizsanyik Lászlót, a Helyi Választási
Bizottság Elnökét, hogy vegye az esküt a képviselő-testület tagjaitól.
Krizsanyik László, a Helyi Választási Bizottság Elnöke felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy
tegyék le az esküt, az eskü szövegét mondják utána:
„Én, ……………………………(a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből
eredő feladataimat Galgaguta település fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A képviselő-testület tagjai az esküt letették.
(az esküokmány a jkv. melléklete)
3. A polgármester eskütétele.

Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
Napirend keretén belül Imró Jánosné korelnök felkéri Krizsanyik Lászlót, a Helyi Választási
Bizottság Elnökét, hogy vegye az esküt a polgármestertől.
Krizsanyik László, a Helyi Választási Bizottság Elnöke felkéri a polgármestert, hogy tegye le az
esküt, az eskü szövegét mondja utána:
„Én, ……………………………(a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből
eredő feladataimat Galgaguta település fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
A polgármester az esküt letette.
(az esküokmány a jkv. melléklete)
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4. Tájékoztató az önkormányzat anyagi helyzetéről, jövőbeni főbb feladatok,

elképzelések ismertetése.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismerteti a képviselő testülettel, az
önkormányzat jelenlegi helyzetét, az előző ciklus alatt elért eredményeket, valamint főbb
vonalakban ismerteti elképzeléseit.
Orgoványi László polgármester kéri a képviselőket, gondolkodjanak, hogy az általa
elmondottakat mivel lehetne, vagy kell kiegészíteni. Kéri döntsenek a tájékoztatójáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata
Az önkormányzat anyagi helyzetéről, jövőbeni főbb feladatok, elképzelések ismertetéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat anyagi helyzetéről,
jövőbeni főbb feladatok, elképzelések ismertetéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
5. A bizottságok megválasztása.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
Napirend keretén belül Imró Jánosné korelnök szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a
jogszabály alapján meg kell választani az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző
bizottságot, melynek fő szerepe van az alpolgármester megválasztásakor, valamint évente
folyamatosan ellátja és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat. Javasolja,
hogy a bizottság létszáma a korábbi évekhez hasonlóan 3 főből álljon. Felhívja a polgármester és
a képviselők figyelmét, hogy a jogszabály szerint az eskütételt követő 30 napon belül
vagyonnyilatkozatot kell adni, ezért kéri a határidő pontos betartását. Ezt követően kéri, tegyék
meg javaslataikat a bizottság tagjainak személyére.
Kérdés, hozzászólás:
Nagy Jenő képviselő: Javaslom Imró Jánosnét elnöknek, mert a korábbi években is az volt és
munkáját jól végezte.
Imró Jánosné képviselő: Javaslom két tagnak Nagy Jenő és Pleva Norbert képviselőknek
Imró Jánosné képviselő: Vállalom a bizottsági elnöki tisztséget.
Imró Jánosné képviselő kijelenti és egyben írásban nyilatkozik, hogy a napirend nyilvános
tárgyalásához hozzájárul.
Nagy Jenő képviselő: Vállalom a bizottsági tagsági tisztséget.
Nagy Jenő képviselő kijelenti és egyben írásban nyilatkozik, hogy a napirend nyilvános
tárgyalásához hozzájárul.
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Pleva Norbert képviselő: Vállalom a bizottsági tagsági tisztséget.
Pleva Norbert képviselő kijelenti és egyben írásban nyilatkozik, hogy a napirend nyilvános
tárgyalásához hozzájárul.
(a nyilatkozatok a jkv. melléklete)
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Imró Jánosné korelnök kéri a képviselőket, döntsenek a bizottság tagjaira tett javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság létrehozásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság
elnökének: Imró Jánosnét
tagjainak: Nagy Jenőt és Pleva Norbertet
választotta meg.
6. Alpolgármester választása, eskütétele.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
Napirend keretén belül Imró Jánosné korelnök felkéri Orgoványi László polgármestert, hogy
tegye meg javaslatát az alpolgármester személyére. Orgoványi László polgármester Antalics
Zsolt képviselőt javasolja alpolgármesternek és kéri a testület tagjait, hogy javaslatát támogassák.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Antalics Zsolt képviselő kijelenti, hogy elfogadja a jelölést.
Antalics Zsolt képviselő kijelenti és egyben írásban nyilatkozik, hogy a napirend nyilvános
tárgyalásához hozzájárul.
(a nyilatkozatok a jkv. melléklete)
Antalics Zsolt alpolgármester jelölt bejelenti érintettségét.
Imró Jánosné korelnök kéri, döntsenek Antalics Zsolt képviselő érintettségének bejelentéséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata
Antalics Zsolt képviselő érintettségéről.
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Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Antalics Zsolt képviselőt érintettsége
miatt nem zárja ki az alpolgármester választásának szavazásából.
Imró Jánosné korelnök felkéri az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottságot, hogy
a titkos szavazást bonyolítsa le.
Imró Jánosné, mint az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnöke ismerteti a
szavazás módját, megkéri a képviselőket, hogy az elmondottak szerint adják le szavazataikat.
A titkos szavazás megtörténte után ismerteti a választás eredményét. Elmondja, hogy öt
képviselő szavazott. Antalics Zsolt négy szavazatot kapott, egy érvénytelen szavazat volt.
A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv az alakuló jkv. melléklete.
Megállapítja, hogy a minősített többséghez szükséges szavazatot Antalics Zsolt megkapta, így az
alpolgármesteri tisztségre megválasztásra került, majd gratulál a megválasztott
alpolgármesternek, munkájához erőt és egészséget kíván.
Antalics Zsolt alpolgármester: Megköszöni a bizalmat, ígéri, hogy munkáját a legjobb tudása
szerint igyekszik végezni.
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata
Az alpogármester megválasztásáról.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjai közül – titkos szavazással –
Antalics Zsolt képviselőt választotta meg alpolgármesternek.
Imró Jánosné korelnök felkéri Antalics Zsolt alpolgármestert, hogy tegye le az esküt, az eskü
szövegét mondja utána:
„Én, ……………………………(a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből
eredő feladataimat Galgaguta település fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az alpolgármester az esküt letette.
(az esküokmány a jkv. melléklete)
7. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása.
Előterjesztő: Imró Jánosné korelnök
Napirend keretén belül Imró Jánosné korelnök, mint az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat
ellenőrző bizottság elnöke szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. Törvény 3.§.(1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester illetményéről
az alakuló ülésen dönt. A fenti törvény értelmében javaslatot tesz a polgármester illetményére. A
polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43.§.(1)
bekezdése szerint megállapított illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény

6
3.§.(2) bekezdésében meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen kell megállapítani a
törvényi keretek között. Imró Jánosné korelnök, mint az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat
ellenőrző bizottság elnöke elmondja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4/A.§.(3)
bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a
választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye,
tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb. Mivel a polgármester illetménye a választást
megelőzően a törvényileg adható legmagasabb besorolásban volt, ezért javasolja azt továbbra is
elfogadni.
Imró Jánosné korelnök, mint az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnöke,
hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 18.§.-a értelmében: „(1) A polgármesternek a
polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy
megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg
kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.
(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti meg. A
költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 2030%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve
tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.
(3) Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő
ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselőtestület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány (2) bekezdésben meghatározott minimális
összege illeti meg.”

Imró Jánosné korelnök, mint az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnöke
felkéri Orgoványi László polgármestert, hogy nyilatkozzon választásáról.
Orgoványi László polgármester nyilatkozik, hogy a költségátalány megállapítását kéri.
Imró Jánosné korelnök, mint az ügyrendi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző bizottság elnöke
kéri a képviselő-testületet, hogy határozza meg a polgármester költségátalányának százalékos
mértékét.
Imró Jánosné korelnök tájékoztatja Orgoványi László polgármestert, hogy a képviselő-testület
rövid megbeszélést követően 30 %-os költségátalányt javasol elfogadni.
Ezt követően Orgoványi László polgármester bejelenti érintettségét.
Imró Jánosné korelnök kéri, döntsenek Orgoványi László polgármester érintettségének
bejelentéséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata
Orgoványi László polgármester érintettségéről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Orgoványi László polgármestert
érintettsége miatt nem zárja ki a polgármester illetményének és költségátalányának
megállapítására irányuló szavazásából.
Imró Jánosné korelnök kéri, döntsenek a polgármester illetményének és költségátalányának
megállapításáról.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

92/2010. (X.14.) határozata
A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapításáról
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Törvény 43.§.(1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 3.§.(2) bekezdésében meghatározott keretek
között Orgoványi László polgármester illetményét havi bruttó 347.850,-Ft, azaz
háromszáznegyvenhétezer nyolcszázötven 00/100 forint összegben, költségtérítését illetménye
30 %-ának megfelelő, havi bruttó 104.355,-Ft, azaz egyszáznégyezer háromszázötvenöt 00/100
forint összegben állapítja meg 2010. október 4-i hatállyal.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális
Igazgatóságát (3525 Miskolc, Hősök tere 3.), mint illetményszámfejtő szervezetet értesítse.
Határidő: Azonnal
Felelős: Várszegi György körjegyző
Ezt követően Imró Jánosné korelnök felkéri Orgoványi László polgármester a testületi ülés további
vezetésére.

8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismereti a képviselő-testülettel, hogy a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4.§.-a szerint meghatározott keretek között az
alpolgármester részére tiszteletdíjat állapíthat meg a testület. Az összege viszont nem érheti el a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összegét, azaz az illetményalap (38.650 Ft)
2,5 szeresét, a 96.625 Ft-ot.
Ezt követően Antalics Zsolt alpolgármester bejelenti érintettségét.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek Antalics Zsolt alpolgármester érintettségének
bejelentéséről.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2010.(X.14.) sz. képviselő-testületi határozata
Antalics Zsolt alpolgármester érintettségéről.
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Antalics Zsolt alpolgármestert
érintettsége miatt nem zárja ki az alpolgármester illetményének és költségátalányának
megállapítására irányuló szavazásából.
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Orgoványi László polgármester kéri, vitassák meg az alpolgármester illetményének és
költségátalányának megállapításáról szóló előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Imró Jánosné képviselő: Javaslom tiszteletdíját havi bruttó 20.000,-Ft-ban állapítsa meg a
képviselő-testület 2011.03.31-ig és az addigra elkészülő 2011. évi költségvetés tárgyalásakor
ismételten visszatérünk rá, hogy továbbra is vállalni tudjuk annak költségét. Költségátalány
megállapítását nem javaslom.
Pleva Norbert képviselő: Egyetértek Imró Jánosné képviselő javaslatával.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek az alpolgármester illetményének és
költségátalányának megállapításáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2010. (X.14.) határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Törvény 43.§.(1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4.§.(2) a.) bekezdésében meghatározott keretek
között Antalics Zsolt alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 20.000,-Ft, azaz húszezer 00/100
forint összegben állapítja meg 2010. október 4-i hatállyal. A Képviselő-testület Antalics Zsolt
alpolgármester részére költségátalányt nem állapít meg.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a döntésről a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális
Igazgatóságát (3525 Miskolc, Hősök tere 3.), mint illetményszámfejtő szervezetet értesítse.
Határidő: Azonnal
Felelős: Várszegi György körjegyző
9. A Képviselő-testület tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester ismereti a képviselő-testülettel, hogy a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 15.§.(1) bekezdése szerint meghatározott keretek
között a képviselők részére tiszteletdíjat állapíthat meg a testület. Az összege viszont nem lehet
több mint az illetményalap (38.650 Ft) 1-szerese, azaz 38.650 Ft-ot.
Orgoványi László polgármester kéri, vitassák meg a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
szóló előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Imró Jánosné képviselő: Egyenlőre nem javaslom a tiszteletdíj meg állapítását. Majd az elkészülő
2011. évi költségvetés tárgyalásakor ismételten visszatérünk rá, hogy anyagi helyzetünk lehetővé
teszi-e, hogy vállalni tudjuk annak költségét.
Nagy Jenő képviselő: Egyetértek Imró Jánosné képviselő javaslatával.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a képviselő-testület tiszteletdíjának
megállapításáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2010. (X.14.) határozata
A képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testülete nem állapít meg
tiszteletdíjat a képviselők részére.
10. Egyebek.
Előterjesztő: Orgoványi László polgármester
Napirend keretén belül Orgoványi László polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
képviselő testületi ülések mellékletét képező kiküldendő anyagokat a jövőben ne papír alapon
kapják meg a testület tagjai, hanem erre a célra az önkormányzat vásároljon megfelelő minőségű
és teljesítményű laptopokat. A laptopok legyenek használatra átadva a képviselőknek és az
amortizáció során nullára leírt eszközök később esetlegesen megvásárolhatóak lesznek az akkori
értéken a képviselők számára.
Javasolja, hogy a laptopok hozzávetőleges árát bruttó 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer 00/100
forint összegben állapítsa meg.
Orgoványi László polgármester kéri, tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás:
Nagy Jenő képviselő: Támogatom a javaslatot.
Antalics Zsolt képviselő: Támogatom, a fel nem használt papír és festék ára később behozza a
laptop árát.
Pleva Norbert képviselő: Támogatom, kérjünk több helyről árajánlatot.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslatról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2010. (X.14.) határozata
Az önkormányzati tulajdonú laptopok megvásárlásáról
Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú laptopok megvásárlásáról szóló előterjesztést. A képviselő-testület 5 db laptop
vásárlása mellett döntött, egyenként maximum bruttó 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer 00/100
forint összegben.
Felkéri a polgármestert, hogy a vásárlás ügyében árajánlatokat kérje és a legkedvezőbbet
kiválasztva, intézkedjen a beszerzésükről.

Határidő: Azonnal
Felelős: Orgoványi László polgármester
Orgoványi László polgármester az egyedi állampolgári kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el.
Kmft.
Orgoványi László
Polgármester

Várszegi György
Körjegyző

