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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 

21/2011. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2011. november 24-én megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

Jelen vannak: Orgoványi László polgármester, Pleva Norbert, Imró Jánosné, 

                      Nagy Jenő, Dr. Antalics Zsolt képviselők. 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Várszegi György körjegyző, Homolya Jánosné pénzügyi előadó, Paróczi Tiborné 

óvodavezető. 

  

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

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

mert a 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./ Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő-testületi ülés óta végzett munkájáról. 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              2./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves rendeletmódosítása.  

                                    /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              3./ Galgaguta Községi Önkormányzat és intézményeinek 2011. költségvetésének  

                                    háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékozató. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László           

                             

                              4./ Az önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciójának elfogadása.  

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László      

       

                              5./ Tájékoztató az önkormányzat 2010 évi pénzügyi-gazdasági és szabályszerűségi 

                                   ellenőrzésről illetve a jelentésben foglalt megállapításokra készült intézkedési terv elfogadása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

                              6./ Az önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Várszegi György körjegyző  

 

        7./ Bercel-Becske-Galguta Községek Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója. 

          /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                  Előterjesztő: Várszegi György körjegyző   

 

                             8./ Egyebek 

 

                             9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálása. 

                                   /zárt ülés/          

                                   Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 
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                           10./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. 

                                /zárt ülés/ 
                                  Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

1. Polgármester beszámolója az elmúlt képviselő – testületi ülés óta végzett munkáról. 

 

Orgoványi László polgármester a napirend keretében beszámol az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkájáról a képviselő testület részére. 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

 

2. Az önkormányzat költségvetésének 2011.III. negyedéves rendeletmódosítása. 

/írásos anyag mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták. Felkéri Homolya Jánosné pénzügyi ügyintézőt, hogy a szóbeli tájékoztatását 

tartsa meg.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítási javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2011.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésről szóló 

4/2011.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

             

3. Galgaguta Községi Önkormányzat és intézményeinek 2011. költségvetésének háromnegyedéves 

teljesítéséről szóló tájékozató. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat: 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták, kéri tegyék meg kérdéseiket, javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

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

91/2011. (XI.24.) határozata 

Galgaguta Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló 

tájékoztatóról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galgaguta Községi Önkormányzat 

2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót és azzal egyetértve elfogadja a 

benne foglaltakat. 

(A tájékoztató teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzősége: 
 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

92/2011. (XI.24.) határozata 

Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzőségének 2011 évi költségvetésének I-III negyedéves 

teljesítéséről. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel-Becske-Galgaguta Községek 

Körjegyzőségének 2011 évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítését és azzal egyetértve elfogadja a 

benne foglaltakat. 

A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt a további intézkedések megtételére. 

(A körjegyzőség költségvetésének három negyedéves teljesítése a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Leírtak szerint. 

Felelős: Várszegi György körjegyző 

 

Fogászati Alapellátási Társulás: 

 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

93/2011. (XI.24.) határozata 

A Fogászati Alapellátási Társulás 2011 évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítésről 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Fogászati Alapellátási Társulás 2011 

évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és azzal egyetértve elfogadja a benne 

foglaltakat. 

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

(A beszámoló teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatosan. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Közoktatási Társulás: 

 

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

94/2011. (XI.24.) határozata 

A Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás 2011 évi 

költségvetésének I-III negyedéves teljesítésről 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az oktatási társulás 2011. évi 

költségvetésének I-III negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót és azzal egyetértve elfogadja a benne 

foglaltakat. 

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

(A beszámoló teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatosan. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

4. Az önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a 2012 évi 

költségvetési koncepciót. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

95/2011. (XI.24.) határozata 
Az önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012 évi 

költségvetési koncepcióját és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(A költségvetési koncepció a jkv. melléklete) 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: A koncepcióban foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

5. Tájékoztató az önkormányzat 2010 évi pénzügyi-gazdasági és szabályszerűségi ellenőrzésről 

illetve a jelentésben foglalt megállapításokra készült intézkedési terv elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

Várszegi György körjegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a jelentésben 

foglalt megállapításokra készült, intézkedési tervben foglalt megállapításokat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

96/2011. (XI.24.) határozata 

Az 2010. évi belső ellenőrzési jelentés, intézkedési tervének elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, a 2010. évi belső ellenőrzés által 

végzett pénzügyi, gazdasági és szabályszerűségi ellenőrzésről készült jelentést. A jelentésben foglaltakat 

tudomásul veszi. A hiányosságok megszüntetésére készült intézkedési tervet elfogadja. 

(az intézkedési terv a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Értelemszerűen. 

Felelős: Várszegi György körjegyző 

 

6. Az önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék az ellenőrzési 

tervben foglalt megállapításokat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

97/2011. (XI.24.) határozata 

Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról. 

 

1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja az önkormányzat 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az éves tervben foglaltakat végrehajtását folyamatosan 

kísérje figyelemmel és szükség szerint tegyen javaslatot a módosításra vonatkozóan. 

 

 (A belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete) 

 

Határidő: 2012.12.31.. 

Felelős: Várszegi György körjegyző 

 

7. Bercel-Becske-Galguta Községek Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 
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Várszegi György körjegyző a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő – testület tagjai az 

írásos anyagot megkapták. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a stratégiai 

ellenőrzési tervben foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

98/2011. (XI.24.) határozata 

Bercel-Becske-Galguta Községek Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bercel-Becske-Galguta Községek 

Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját és azzal egyetértve elfogadja a benne foglaltakat. 

(A koncepció a jkv. melléklete) 

  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: A koncepcióban foglaltak szerint. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

8. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. Önkormányzati bérhitel felvétele. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a zavartalan bérkifizetések 

biztosítása érdekében szükség van munkabérhitel felvételére az OTP Bank Nyrt.-től. Elmondja, nem biztos, 

hogy szükség lesz a felhasználására, de a biztonság érdekében javasolja, hiszen ameddig nem kerül 

felhasználásra, addig kamatot sem kell fizetni. Ezt követően, kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, 

véleményezzék a bérhitel kérelem benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

99/2011. (XI.24.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzatának bérhitel felvételéről. 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat bérjellegű kifizetések 

finanszírozása céljából 2012. évben havonta maximum 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint összegű 

munkabérhitel felvételéről dönt. 

 

A Képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető 

munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével 

határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami 
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támogatásból visszafizeti. hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves 

költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 

 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2011.11.30. 

Felelős: Orgoványi László polgármester, Várszegi György körjegyző 

 

b. Cserhátalja LEADER HACS átalakulása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium 

új rendelet (54/2011.(VI.10.) VM rendelet) előírja, hogy a LEADER helyi akciócsoportja csak egyesület 

lehet és adhat be LEADER pályázatot. Önkormányzatunk a jelenleg működő Cserhátalja LEADER 

Nonprofit Kft. HACS tagja. A jövőben ennek a szervezetnek a rendelet értelmében át kell alakulnia 

egyesületi formába, hogy továbbra is jogosult legyen LEADER pályázatok benyújtására. Ezzel 

összefüggésben elkészült az új szervezet alapszabálya és a határozati javaslat, melyet Orgoványi László 

polgármester ismertet és javasolja elfogadását, valamint az egyesülethez történő csatlakozást.  

Ezt követően, kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a javaslatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2011. (XI.24.) határozata 

A Cserhátalja Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról. 
 

1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz arról, hogy részt kíván venni 

a Helyi LEADER Akciócsoport további munkájában is. Az 54/2011.(VI.10.) VM rendeletnek 

megfelelően ezért tagja kíván lenni a  Cserhátalja Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesületnek. 

 

2. A Képviselő-testület vállalja az egyesület alapító ülésén, az alapszabályban rögzített tagdíj rendszeres 

megfizetését. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyesület munkájában való részvételre, az 

önkormányzat képviseletére. 

 

Határidő: 2011.12.31. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

c. Babinka Mihályné kérelme. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Babinka Mihályné óvodai 

dolgozó részéről kérelem érkezett, melyben tanulmányaihoz kér pénzbeli támogatást az önkormányzattól. 

Orgoványi László polgármester felolvassa a kérelmet, majd Paróczi Tiborné óvodavezető tájékoztatást ad a 

szóban forgó képzésről és a törvényi háttérről. 
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Ezt követően Orgoványi László polgármester felkéri a képviselő-testület tagjait és Paróczi Tiborné 

óvodavezetőt, hogy vitassák meg, véleményezzék a kérelemben foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Paróczi Tiborné óvodavezető: Az elején én sem támogattam volna, de ahogy látom, hogy önállóan minden 

támogatás nélkül is belevágott és elkezdte a képzést megváltozott a véleményem. Ha valaki ilyen kitartóan 

akarja csinálni 57 évesen, önös érdek nélkül és a galgagutai tagóvodának is hasznára válik, azt a személy 

életkora ellenére támogatni kell. Az a kérésem, hogy az önkormányzat próbálja meg támogatni Babinka 

Mihályné képzését. 

 

Orgoványi László polgármester: Nagy általánosságban nem a nyugdíjkorhatár elérésekor szokták a 

dolgozókat beiskolázni, illetve ösztöndíjat nyújtani. Nagyra becsülöm az akaratát, de az önkormányzat 

anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy egy nyugdíj előtt álló személy iskolai támogatását felvállalja. 

 

Imró Jánosné képviselő: Én javaslom 30.000 Ft/ félév összegben támogatni Babinka Mihályné képzését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2011. (XI.24.) határozata 

Babinka Mihályné tanulmányainak támogatásáról. 
 

1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Babinka Mihályné óvodai 

dolgozó tanulmányi támogatásra vonatkozó kérelmét és annak helyt adva támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület 30.000 Ft/félév támogatást hagy jóvá a hátralevő 3 félévre, mely támogatást vissza 

kell fizetnie a támogatottnak, ha az adott félév vizsgája nem sikerül. A támogatás összegét minden félév 

első hónapjának végéig kell folyósítani a támogatott részére. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: Értelemszerűen 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

d. A „Manóvár” Tagóvoda téli szünetének engedélyezése. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Megyeri Attiláné „Manóvár” 

Tagóvoda vezető javaslatot nyújtott be az óvodai téli szünet időtartamára. 

Ezt követően felolvassa a javaslatot, majd felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg, 

véleményezzék a javaslatban foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

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

102/2011. (XI.24.) határozata 

A „Manóvár” Tagóvoda téli szünetének engedélyezéséről. 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Megyeri Attiláné „Manóvár” Tagóvoda vezető 

óvodai téli szünetre vonatkozó beadványát megtárgyalta, és elfogadta.  

A tagóvoda téli szünetének időpontja: 2011. december 23-tól 2012. január 3-ig 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről értesítse az érintetteket. 

 

Határidő: 2011.12.15. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Dr. Antalics Zsolt képviselő távozott a testületi ülésről. 

 

e. Tűzifavásárlás segélyezési célra. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a Belügyminisztérium részéről 

megkeresés érkezett önkormányzati segélyezési célú famennyiség igényfelmérése tárgyában. A fa 

előzetesen kalkulált költsége 2000 Ft+ÁFA/m³ + szállítási költség (szállítás a legközelebbi erdészt 

telepéről). Orgoványi László polgármester – előzetes felmérése alapján – javasolja 150m³ mennyiségű igény 

benyújtását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2011. (XI.24.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzatának tűzifavásárlásáról segélyezési célra. 
 

Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kedvezményes segélyezési célú 

tűzifabeszerzésről szóló előterjesztést. A képviselő-testület támogatja 150m³ mennyiségű tűzifa beszerzését 

segélyezési célra és felhatalmazza a polgármester, hogy a mennyiségi igényről tájékoztassa a 

Belügyminisztériumot. A képviselő-testület a ténylegesen beszerzett famennyiség és a rászorulók számának 

függvényében később dönt a támogatásra beszerzett tűzifa odaítéléséről, azzal, hogy a támogatottnak a 

szállítás költségét magának kell vállalnia. 

 

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

 

Határidő: Azonnal  

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a 2012. évi BURSA HUNGARICA és az egyedi állampolgári kérelmek 

elbírálására zárt ülést rendel el. A nyilvános testületi ülést bezárásának időpontja: 18 óra 20 perc. 
                         

Kmft. 

 

Orgoványi László                                                             Várszegi György 

Polgármester                                                                         Körjegyző 


