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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 

22/2012. számú 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: 2012. november 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

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

 

Bejelentéssel távol van: Nagy Jenő képviselő. 

  

Jegyzőkönyvvezető: Oravecz István                                                   

 

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

mert a 5 fő képviselőből 4 fő megjelent, így az ülést megnyitja. Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a 

meghívóban szereplő napirendek kerüljenek kiegészítésre a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyú 

napirendi ponttal. Kéri, döntsenek javaslatáról.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a napirendek 

kiegészítésére tett javaslatot elfogadta.   

Javaslatára a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:  

 

N A P I R E N D: 1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves rendelet-módosítása.  

                                    /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

                              2./ Galgaguta Községi Önkormányzat és intézményeinek 2012. költségvetésének  

                                    háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékozató. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László           

                             

                              3./ Az önkormányzat 2013 évi költségvetési koncepciójának elfogadása.  

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Orgoványi László      

       

                              4./ Az önkormányzat 2013 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

                                   /írásos előterjesztés mellékelve/ 

                                   Előterjesztő: Várszegi György körjegyző  

 

                             5./ Galgaguta Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

                             6./ Egyebek 

 

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

                                   /zárt ülés/           

                                   Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

                             

                           8./ Egyedi önkormányzati hatósági kérelmek elbírálása. 

                                /zárt ülés/ 

                                Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 
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1. 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. Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban kéri, tegyék meg kérdéseiket, 

javaslataikat. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítási javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Galgaguta községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

a 2012. évi költségvetésről szóló 

6/2012.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

             

2. Galgaguta Községi Önkormányzat és intézményeinek 2012. 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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

100/2012. (XI.28.) határozata 

Galgaguta Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló 

tájékoztatóról 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galgaguta Községi Önkormányzat 

2012. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót és azzal egyetértve elfogadja a 

benne foglaltakat. 

(A tájékoztató teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatosan. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 
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Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzősége: 
 

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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

101/2012. (XI.28.) határozata 

Bercel-Becske-Galgaguta Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetésének I-III negyedéves 

teljesítéséről. 

 

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

Körjegyzőségének 2012. 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: 

 

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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

102/2012. (XI.28.) határozata 

A Fogászati Alapellátási Társulás 2012. évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítésről 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Fogászati Alapellátási Társulás 

2012. 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 

Közoktatási Társulás: 

 

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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

103/2012. (XI.28.) határozata 

A Bercel – Becske – Galgaguta – Nógrádsáp – Szanda Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi 

költségvetésének I-III negyedéves teljesítésről 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az oktatási társulás 2012. 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 

 

Ügyeleti Társulás: 

 

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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

104/2012. (XI.28.) határozata 

Az Ügyeleti Társulás 2012. évi költségvetésének I-III negyedéves teljesítésről 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ügyeleti társulás 2012. 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 
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3. Az önkormányzat 2013. 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 2013. évi 

költségvetési koncepciót. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

105/2012. (XI.28.) határozata 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. 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 

 

4. Az önkormányzat 2013 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

/írásos előterjesztés mellékelve/ 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

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

írásos anyagot megkapták. Tájékoztatja képviselő – testület tagjait, hogy a belső ellenőrzési feladatokat a 

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társuláson belül látja el az önkormányzat. A belső ellenőrzés, kötelező 

feladat. A társuláson beleül működő belső ellenőrzési iroda további meglétéről a társulási tanácsnak kell 

dönteni. Jelenleg sok a bizonytalansági tényező, több alternatív javaslat fogalmazódott meg. Az elkövetkező 

időszakban várható döntések véglegesítik a belső ellenőrzési iroda 2013. január 1-jét követő működését. Az 

ismertetett okok miatt indokolt a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadását későbbi időpontra halasztani.  

Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék az ellenőrzési terv elfogadásának 

elhalasztását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a határozati javaslat elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

106/2012. (XI.28.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2013. évi belső 

ellenőrzési terv jóváhagyásának elhalasztásáról 
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1. Galgaguta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben ismertetet bizonytalansági 

tényezők és körülmények miatt Galgaguta Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyását későbbi időpontra halasztja. 

 

2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Galgaguta Község Önkormányzat és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei 2013. évi belső ellenőrzési tervének tervezetét 2012. december 31-ig terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

(A belső ellenőrzési terv a jkv. melléklete) 

 

Határidő: 2012.12.31. 

Felelős: Várszegi György körjegyző 

 

5. Galgaguta Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

Előterjesztő: Várszegi György körjegyző 

 

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

SZMSZ 4. számú melléklete szabályozza a képviselő testület által átruházott hatáskörök jegyzékét. A  

rendeletben az egyes pénzbeli és természetbeli ellátások átruházott hatáskörei nincsenek összhangban az 

SZMSZ  4. számú mellékletében szereplő átruházott hatáskörökkel. Ennek rendezését Várszegi György 

körjegyző javasolja. Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a javaslat elfogadását. 

  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Orgoványi László polgármester kéri, döntsenek a rendeletmódosítás elfogadásáról. 

A képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

(a rendelet teljes szövege a jkv. melléklete) 

 

6. Egyebek. 

Előterjesztő: Orgoványi László polgármester 

 

a. Közbeszerzési szabályzat módosítása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az új közbeszerzési törvény 

módosításai szükségessé tették a jelenleg érvényben lévő önkormányzati közbeszerzési szabályzat 

módosítását, mely elkészült. Orgoványi László polgármester ismerteti a főbb változtatásokat. Ezt követően, 

kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, véleményezzék a közbeszerzési szabályzat módosítását. 

 

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 

107/2012. (XI.28.) határozata 

Galgaguta Község Önkormányzata közbeszerzési szabályzat módosítása. 
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Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében - megtárgyalta 

Galgaguta Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását. 

A képviselő testület a szabályzatot változtatás nélkül elfogadja. 

(a közbeszerzési szabályzat a jkv. melléklete).  

A képviselő testület felkéri a polgármestert a döntés végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

b. A Magyar Vöröskereszt támogatása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy szóbeli megkeresés érkezett 

felé, illetve a képviselő testület felé a vöröskereszt munkájának támogatása iránt a Magyar Vöröskereszt 

Nógrád Megyei Szervezete részéről. Orgoványi László polgármester javasolja 10.000 Ft összegben 

támogatni a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetének munkáját.  

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 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 

 

Galgaguta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

108/2012. (XI.28.) határozata 

A Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete részére támogatás megállapításáról.  

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete 

3100 Salgótarján, Játszó út 2. szám alatti közhasznú szervezet részére egyszeri 10.000 Ft támogatást állapít 

meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a hozott döntés ügyében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

c. Rendezési terv módosítása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a WATT 22 Kft. ügyvezető 

igazgatója részéről kérelem érkezett, melyben a rendezési terv módosítását kérte az önkormányzattól. A 

WATT 22 Kft., az általa megvásárolt Galgaguta, Kossuth út 69\B. szám alatti ingatlanra vonatkozóan 

pályázatot nyújtott be, melyben az egyik kritérium, hogy a megvalósítási helyszín gazdasági övezetben kell, 

hogy megvalósuljon. Jelenleg a Galgaguta, Kossuth út 69\B. szám alatti ingatlan falusias lakóövezeti 

besorolásban van, ezért kérte annak átminősítését az önkormányzattól. 

Orgoványi László polgármester elmondja, hogy megkereste a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft.-t 

(Salgótarján, Mártírok útja 1.), melyben kérte, hogy készítsenek az önkormányzat részére árajánlatot a fenti 

munka elvégzésére, hogy a képviselő testület az árajánlat ismeretében konkrét döntést hozhasson. A 

TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. által megküldött árajánlat: 135.000 Ft+ÁFA. 
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Ezt követően Orgoványi László polgármester felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg, 

véleményezzék a kérelemben foglaltakat. 

 

Kérdés, hozzászólás: 

 

Orgoványi László polgármester: Javaslom, hogy amennyiben a WATT 22 Kft. a rendezési terv 

módosításával kapcsolatos költségek megfizetését vállalja és az átminősítés nem érinti hátrányosan a többi 

lakóövezetben lévő ingatlantulajdonost, a képviselő testület adjon helyt a kérelemnek és minősítse át az 

érintett övezetet. 

 

Imró Jánosné képviselő: Egyetértek a javaslattal. 

 

Több 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 

109/2012. (XI.28.) határozata 

Galgaguta település rendezési tervének módosításáról. 

 

 

Galgaguta Község Önkormányzatának képviselő testülete a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 

község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos előterjesztést. 

A képviselő testület megrendeli a TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. (Salgótarján, Mártírok útja 1.) 

ajánlata alapján a község belterületén lévő 252/7 hrsz-ú ingatlan falusias lakóterületből gazdasági területi 

övezetté történő átsorolásával, szabályozásával járó előkészítési munkarészeket az ajánlatba foglalt 

részletezéssel. 

A tervezési díj összegét 135.000 Ft+ÁFA összegben elfogadja. 

A rendezési terv módosítását a WATT 22 Kft. kezdeményezte, ezért a képviselő testület akkor járul hozzá a 

TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft.-vel történő szerződéskötéshez, amennyiben a WATT 22 Kft. ügyvezető 

igazgatója írásban vállalja a tervezési díj teljes összegű kifizetését, valamint a hiteles térképmásolat 

földhivatali díját és a és az örökségvédelmi, régészeti hatástanulmány költségét, továbbá az egyéb, rendezési 

terv módosításához kapcsolódó díjak, költségek kifizetését. 

A fenti díjakra, költségekre a WATT 22 Kft. számla ellenében 250.000 Ft-ot köteles előlegként megfizetni 

az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11741017-15451873 számú számlájára 2012. december 15-

ig. 

 

Határidő: 2012. december 15. 

Felelős: Orgoványi László Polgármester 

 

d. Közös hivatal létrehozásáról szándéknyilatkozat elfogadása. 

 

Orgoványi László polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § rendelkezése alapján 2013.01.01-től új, közös 

önkormányzati hivatalokat kell létrehozni a 2000 főalatti településeknek. A törvényi kötelezettségnek eleget 

téve Orgoványi László polgármester javasolja, hogy a jelenlegi körjegyzőségi mintára, Bercel, Becske, 

Galgaguta települések önkormányzatai alakítsák meg az új közös önkormányzati hivatalt. 

Ezt követően kéri a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg, véleményezzék javaslatát. 
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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 

110/2012. (XI.28.) határozata 

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról. 

 

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közös önkormányzati hivatal 

létrehozásával kapcsolatos tájékoztatót. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § rendelkezése alapján a 

képviselő-testület Bercel, Becske, Galgaguta Önkormányzatokkal tervezi a közös önkormányzati hivatal 

létrehozását. 

Felkéri a polgármestert, hogy a kötelezően létrehozandó közös önkormányzati hivatalok kialakítására 

vonatkozó szándékról, véleményről az érintett önkormányzatok képviselő-testületeit tájékoztassa. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Orgoványi László polgármester 

 

Orgoványi László polgármester a 2013. 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 


