
 

KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐTESTÜLETE 

9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 

 

 

1-9/2017 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Polgármesteri Hivatal nagytermében 2017. szeptember 28-án 

18.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester 

Basák Imre települési képviselő 

Bittmann Zsolt települési képviselő 

Kelemen Frigyes települési képviselő 

Madarász István települési képviselő 

Violáné Pintér Rozália települési képviselő 

Dr. Cseresznyák Klára jegyző tanácskozási joggal 

Reider Mónika jegyzőkönyvvezető tanácskozási joggal 

 

Jelenléti ív 1. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. Megállapította hogy a megválasztott 6 fő 

települési képviselőből 5 fő jelen van, a testület 

határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 
 

Radicsné Kincses Mária polgármester a meghívóban (2.sz. 

melléklet) közzétett napirendek tárgyalásán a tárgyalási 

sorrendre az alábbiak szerint tesz javaslatot: 

 

1. Napirend  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Beszámoló az átruházott határkörök gyakorlásáról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

3. Napirend 

    A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 

2016/2017-es nevelési évről, valamint a 2017/2018-as 

nevelési év munkaterve 

Előadó: Kollerné Kantó Gabriella intézményvezető 

 



 

 

4. Napirend 

Döntés iskolakezdési támogatásról 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

5. Napirend 

Csatlakozás a Bursa Hungarica 2018. évi pályázati 

fordulójához 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

6. Napirend 

A helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

7. Napirend 

Tájékoztatás a központi költségvetési előirányzatokban 

bekövetkezett változásokról, az önkormányzati 

költségvetésről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

2. Napirend 

Döntést igénylő ügyek 

Előadó: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

        

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

szeptember 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

52/2017.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2017. 

szeptember 28-án megtartott ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Radicsné Kincses Mária polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. NAPIREND 
 

 
Polgármester előterjesztése a 3/A. és 3/B. sz. mellékletben. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

2. NAPIREND 
 

A polgármester előterjesztése a 4. sz. melléklet szerint. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.  

 

3.NAPIREND 

 
Tárgya: A Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 

beszámolója a 2016/2017-es nevelési évről, valamint a 

2017/2018-as nevelési év munkaterve 

 

Írásos előterjesztés az 5. sz. mellékletben. 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-os 

nevelési évről szóló beszámolóját, és a 2017/2018-es nevelési 

év munkatervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

53/2017.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

a Koroncói Tulipános Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-os 

nevelési évről szóló beszámolóját, és a 2017/2018-es nevelési 

év munkatervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: intézményvezető 

 

 

 



 

 

 

 

4.NAPIREND 

 
Tárgya: Döntés iskolakezdési támogatásról 

 

Írásos előterjesztés az 6. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb intézményi 

ellátások Pénzbeni ellátások keretösszege előirányzatán belül 

beiskolázási segély kiadásaira előirányzott összeg terhére 

iskolakezdési támogatás kifizetését rendeli el a következők 

szerint: 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 10.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó 

gyereket nevelő családoknak. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 15.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 

Koroncó községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő  

középiskolai tanulók részére. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

testülete a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

rendelete alapján a Koroncó Községben állandó lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen 

Koroncón élő felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán az első diploma megszerzéséhez hallgatói 

jogviszonyban állók részére 20.000.-Ft iskolakezdési 

támogatást nyújt. 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e 
célra elkülönített 2.000.000.-Forint összegű keret teljes 

egészében történő felhasználása esetén az igénylés 

függvényében a szükséges keretösszeg átcsoportosítását 

engedélyezi, amelynek terhére a határozatban foglalt 

támogatási összegek kifizethetőek. 

 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

54/2017.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az egyéb intézményi 

ellátások Pénzbeni ellátások keretösszege előirányzatán belül 

beiskolázási segély kiadásaira előirányzott összeg terhére 

iskolakezdési támogatás kifizetését rendeli el a következők 

szerint: 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 10.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 

Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába járó 

gyereket nevelő családoknak. 

2. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján 

tanulónként 15.000.-Ft iskolakezdési támogatást nyújt a 

Koroncó községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező és életvitelszerűen Koroncón élő  

középiskolai tanulók részére. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

testülete a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

rendelete alapján a Koroncó Községben állandó lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen 

Koroncón élő felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán az első diploma megszerzéséhez hallgatói 

jogviszonyban állók részére 20.000.-Ft iskolakezdési 

támogatást nyújt. 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e 
célra elkülönített 2.000.000.-Forint összegű keret teljes 

egészében történő felhasználása esetén az igénylés 

függvényében a szükséges keretösszeg átcsoportosítását 

engedélyezi, amelynek terhére a határozatban foglalt 

támogatási összegek kifizethetőek. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

5.NAPIREND 

 
Tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica 2018. évi pályázati 

fordulójához 

 



 

Írásos előterjesztés az 7. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos helyzetű szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére. 

 

Határidő: Csatlakozásra 2017. október 2.,  

          pályázat kiírására 2017. október 3. 

Felelős: polgármester  

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

55/2017.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

csatlakozik a hátrányos helyzetű szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

fordulójához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 

közzétételére. 

 

Határidő: Csatlakozásra 2017. október 2.,  

          pályázat kiírására 2017. október 3. 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.NAPIREND 

 
Tárgya: Rendelet-tervezet a helyi népszavazási 

kezdeményezésről 

 
Írásos előterjesztés az 8. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 9. sz. mellékeltben. 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

9/2017.(IX.29.) RENDELETÉT. (10. sz. melléklet). 
 

 

 

7.NAPIREND 

 
Tárgya: Tájékoztatás a központi költségvetési előirányzatokban 

bekövetkezett változásokról, az önkormányzati költségvetésről 

szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Írásos előterjesztés az 11. sz. mellékletben, rendelettervezet 

a 12. sz. mellékeltben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását 

javasolja.  

 

 
Radicsné Kincses Mária polgármester a mellékletben szereplő 

rendelet tervezetet teszi fel szavazásra. 

 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 

10/2017.(IX.29.) RENDELETÉT. (13. sz. melléklet). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8/A. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó, 904/4 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése 

 

Írásos előterjesztés az 14. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza azon szándékát, hogy értékesíti Koroncó Község 

Önkormányzatának (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) kizárólagos 

tulajdonában lévő 904/4 hrsz-ú 2054 m2 alapterületű ingatlanát 

3.000.000.-Forintért, mivel az ingatlan közösségi érdeket 

szolgáló funkciója teljesen megszűnt. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéshez 

szükséges értékbecslést készítesse el. 

 

Határidő:2017. november 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

56/2017.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elhatározza azon szándékát, hogy értékesíti Koroncó Község 

Önkormányzatának (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) kizárólagos 

tulajdonában lévő 904/4 hrsz-ú 2054 m2 alapterületű ingatlanát 

3.000.000.-Forintért, mivel az ingatlan közösségi érdeket 

szolgáló funkciója teljesen megszűnt. 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéshez 

szükséges értékbecslést készítesse el. 

 

Határidő:2017. november 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 



 

 

 

 

8/B. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Koroncó, Bajcsy Zs. utca 

 

Írásos előterjesztés az 15. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó, Bajcsy-Zsilinszky utcában a megengedett maximális 

sebesség mértékét 30 km/h –ban határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca közúti közlekedési szabályait 

érintően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőtáblák (és tartozékaik) beszerzését követően a közúti 

közlekedés szabályainak betartását figyelembe véve a közúti 

jelzőtáblák kihelyezését rendeli el, az utca mindkét bevezető 

szakaszára. 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a lakosságot értesítse a Bajcsy-

Zsilinszky utcában bevezetésre kerülő új közlekedési 

szabályról. 

 

Határidő: 2017. december 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

57/2017.(IX.28.)Határozat 

 

1. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Koroncó, Bajcsy-Zsilinszky utcában a megengedett maximális 

sebesség mértékét 30 km/h –ban határozza meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 

hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca közúti közlekedési szabályait 

érintően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 



 

3. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőtáblák (és tartozékaik) beszerzését követően a közúti 

közlekedés szabályainak betartását figyelembe véve a közúti 

jelzőtáblák kihelyezését rendeli el, az utca mindkét bevezető 

szakaszára. 

4. Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a jegyzőt, hogy a lakosságot értesítse a Bajcsy-

Zsilinszky utcában bevezetésre kerülő új közlekedési 

szabályról. 

 

Határidő: 2017. december 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

8/C. NAPIREND 

 
Tárgya: Döntést igénylő ügyek – Rendezési terv módosítás 

 

Írásos előterjesztés az 16. sz. mellékletben. 

 

Gaál Jenőné települési képviselő, a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság elnöke: 

 

Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és 

Településstratégiai Bizottság megtárgyalta, az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 

javasolja.  

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, 

a Koroncó 017/10 hrsz-ú Szent István út melletti mezőgazdasági 

telephely lehatárolásának módosítását és beépítési 

százalékának emelését valamint a Deák Ferenc utca szabályozási 

szélességének csökkentését célzó rendezési tervmódosítások 

egyeztetése az egyszerűsített eljárás szakmai egyeztetése 

során a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. 

(III.10.) önkormányzati rendelet alapján a partnerekkel 

megtörtént. A dokumentumokkal kapcsolatban észrevétel, kifogás 

nem érkezett.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



 

58/2017.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő- testülete megállapítja, 

a Koroncó 017/10 hrsz-ú Szent István út melletti mezőgazdasági 

telephely lehatárolásának módosítását és beépítési 

százalékának emelését valamint a Deák Ferenc utca szabályozási 

szélességének csökkentését célzó rendezési tervmódosítások 

egyeztetése az egyszerűsített eljárás szakmai egyeztetése 

során a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. 

(III.10.) önkormányzati rendelet alapján a partnerekkel 

megtörtént. A dokumentumokkal kapcsolatban észrevétel, kifogás 

nem érkezett.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

Radicsné Kincses Mária polgármester az alábbi határozati 

javaslatát teszi fel szavazásra: 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Koroncó, 

017/10 hrsz-ú Szent István út melletti mezőgazdasági telephely 

lehatárolásának módosítását és beépítési százalékának emelését 

valamint a Deák Ferenc utca szabályozási szélességének 

csökkentését célzó rendezési rendezési tervmódosítás 

dokumentációját és a véleményezési eljárásában beérkezett 

állásfoglalásokat megismerte. A 314/2012. (XI.8.) 

kormányrendelet szerinti, az észrevételekkel és a szabályozás 

pontosításával egyet ért, egyéb észrevételt nem tesz, kifogást 

nem emel. 

 

A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a 

rendezési terv módosítása ügyében a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Osztály Állami Főépítészt irányába a záró vélemény 

megkérése tárgyban a szükséges megkeresést tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban 6 fő vett részt, a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

59/2017.(IX.28.)Határozat 

 

Koroncó Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Koroncó, 

017/10 hrsz-ú Szent István út melletti mezőgazdasági telephely 

lehatárolásának módosítását és beépítési százalékának emelését 



 

valamint a Deák Ferenc utca szabályozási szélességének 

csökkentését célzó rendezési rendezési tervmódosítás 

dokumentációját és a véleményezési eljárásában beérkezett 

állásfoglalásokat megismerte. A 314/2012. (XI.8.) 

kormányrendelet szerinti, az észrevételekkel és a szabályozás 

pontosításával egyet ért, egyéb észrevételt nem tesz, kifogást 

nem emel. 

 

A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy a 

rendezési terv módosítása ügyében a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Osztály Állami Főépítészt irányába a záró vélemény 

megkérése tárgyban a szükséges megkeresést tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Radicsné Kincses Mária polgármester megköszönte a jelenlevők 

részvételét, majd a Képviselő-testületi ülést bezárta. 

 

                              K.m.f. 

 

 

 

 

    Radicsné Kincses Mária             dr. Cseresznyák Klára 

         polgármester                         jegyző 


