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                          Horváth János   
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                                    Percze Szilvia jegyző 

                          dr. Galambos György aljegyző 

 

  Meghívottként:        Hatos István r.alezredes 

                                    Kovács József r.őrnagy 

                                    Törökné Cseh Tímea 

                                    Lukács Lajos 

                                    Bán Ernő   

                                    Lex Ernő 

                               

                      

Készült Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 29.-én 

tartott rendes ülésén. 

 

Az ülés helye: Nagycenk Községháza, Kistanácskozó terem 

 
Csorba János polgármester megnyitja az ülést, tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

Elmondja, hogy Horváth László alpolgármester és Barasits László képviselő urak jelezték, 

hogy később érkeznek. Megállapítja, hogy a testület határozatképes.  

Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselők az anyagokat megkapták, illetve van egy plusz 

sürgősségi napirendi pont is, melynek az anyaga, valamint a lejárt határidejű határozatok és a 

polgármester beszámolója az utolsó üléstől ez idáig terjedő időszakra vonatkozóan, most 

került kiosztásra.  

 

Javasolja a sürgősségi napirendi pontot (A Kapuvári Vízitársulattal kötendő szerződésről 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző)) a napirendek közé felvenni. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület az 

előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalását elfogadja. 

 

Javasolja a sürgősségi előterjesztést 12. pontként tárgyalni, valamint a meghívón elsőként 

szereplő pontot a Soproni Rendőrkapitány úr kinevezésével kapcsolatban- mivel ő nincs jelen 

- utolsó pontként tárgyalni, zárt ülés keretein belül. Fentiek értelmében a következő javaslatot 

teszi az ülés napirendjére: 
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Az ülés napirendje: 

  

1.  A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 

Nagycenk településen 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

2. A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2011. évi beszámolója 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

3.  A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2011. évi beszámolója 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

4.  A Széchenyi István Pályázati alaphoz beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Bugledich Attila 

 

5. Kérelem haszonbérleti díj mérséklésére 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

6.  A nagycenki 550/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról  

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

7. A Nagycenki Honlap és A Cenki Híradó Szerkesztő Bizottsága létrehozására és 

összetételének meghatározására hozott határozat módosítása. 
Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

8. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2014. évi gazdasági 

programja felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Csorba János 

 

9. A szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 11/2006.(V.3.) önkormányzati 

rendeletet korábban módosító rendeletek hatályon kívül helyezése  

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

10. A lakások után fizetendő díj mértékéről szóló 6/1995.(V.1.) önkormányzati rendeletet 

korábban módosító rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

11. A kitüntető díjalapításáról és adományozásáról szóló 3/1993.(III.1.) önkormányzati 

rendeletet korábban módosító rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

12. A Kapuvári Vízitársulattal kötendő szerződésről 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

13. A Soproni Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése (zárt) 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

14.Egyebek 
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Kéri a napirendi pontok sorrend szerinti tárgyalását: 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a 

napirendi javaslatot elfogadta. 

 

Csorba János kéri, hogy a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt a két ülés közötti 

legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót – melyek írásban kiosztásra kerültek – tanulmányozzák a 

képviselők, és ha kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. 

 

Ha nincs kérdés vagy észrevétel, kéri a tájékoztató és a beszámoló elfogadását. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület a 

tájékoztatót és a beszámolót elfogadja. 

 

 

1. A Soproni Rendőrkapitányság beszámolója a közrend és közbiztonság  

helyzetéről Nagycenk településen 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János köszönti Hatos István alezredes urat és Kovács József őrnagy urat és átadja 

nekik a szót. Ők kiegészítésként annyit fűznek az anyaghoz, hogy Nagycenk vonatkozásában 

is beigazolódott, hogy a rendőri jelenlét egy visszahúzó erő a bűnözés szempontjából, a 2008-

as (kiemelkedően magas rendőrségi létszám, jelenlét) is ezt igazolja. Sajnos az elkövetkező 

években létszámhiányra kell számítani. Az idei év sem kecsegtet jó statisztikai adatokkal, hisz 

már most az év elején is voltak betörések. Ez részben a község földrajzi fekvéséből adódik 

(utazó bűnözés). Természetesen minden törekvés ezek megszüntetésére koncentrálódik. 

Külön kiemeli a helyi Polgárőrséggel való nagyon jó kapcsolatukat, mely páratlan a 

környéken. Továbbra is számítanak eddigi, aktív munkájukra. 

(Horváth László alpolgármester megérkezett) 

 

Csorba János elmondja, hogy jó a viszony a körzeti megbízottal is, és az Iskola Rendőre 

Program további részleteiről érdeklődött. 

 

Hatos István ismerteti a program lényegét, és felajánlja, hogy akár a program keretében, akár 

azon kívül szívesen tartanak ismertető előadásokat az iskolásoknak. 

 

Nemes Viktória tolmácsolja, hogy a helyi lakosok számára fontos és megnyugtató a rendőri 

jelenlét. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

10/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Soproni Rendőrkapitányság 

Nagycenk község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját – 

megköszönve a Kapitányság szakszerű munkáját – elfogadja.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal 
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

2. A Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület 2011.évi beszámolója 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János köszönti Lukács Lajost az Önkéntes Polgárőr Egyesület elnökét és Bán Ernő 

elnökhelyettest.  

 

Lukács Lajos elmondja, hogy sajnos az OPSZ pályázatoknál mindig a Győr 

vonzáskörzetében lévő egyesületek kerülnek dotálásra, ezért csak az Önkormányzat által 

nyújtott támogatásból működnek, ezt köszönik. Sajnos nehéz az utánpótlás szervezése.  

 

Csorba János elmondja, hogy a falu tartozik köszönettel, mert ez az egyesület az, amely 

szabadidőben, önként, áldoz a közbiztonságért. Rendőr alezredes úr is jelezte, hogy a 

legaktívabb egyesület a környéken. 

(Barasits László képviselő megérkezett) 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

11/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycenki Önkéntes Polgárőr 

Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület tagjainak 

áldozatos munkáját – elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

2012. évi költségvetésében előirányzott 600.000,- Ft működési támogatás kifizetéséről – az 

Egyesület igénybejelentése szerinti időpontban és részletezésben – gondoskodjék. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  2012. december 31. 

 

 

3.  A „Czenki” Hársfa Néptáncegyesület 2011. évi beszámolója 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János köszönti Törökné Cseh Tímeát a Néptáncegyesület vezetőjét, és a település 

nevében is megköszöni, hogy „vannak nekünk” és hogy ők is mindig rendelkezésre állnak, és 

a falu kulturális életét képviselik, színesítik. 

Törökné Cseh Tímea is köszöni az Önkormányzat anyagi támogatását. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

12/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Czenki” Hársfa 

Néptáncegyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót – megköszönve az egyesület 

tagjainak áldozatos munkáját – elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésében előirányzott 500.000,- Ft működési támogatás 

kifizetéséről – az Egyesület igénybejelentése szerinti időpontban és részletezésben – 

gondoskodjék. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Határidő:  2012. december 31. 

 

4.  A Széchenyi István Pályázati alaphoz beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Bugledich Attila 

 

Bugledich Attila alpolgármester elmondja, hogy a pályázat sikeresnek bizonyult. A keretet 

egy kicsivel túllépi az az összeg, melyet felosztunk. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt a 

83.125.- Ft-ot az általános tartalékkeret terhére fizesse ki! A település így is ca 1,5 %-ot költ a 

költségvetésből kultúrára, úgyhogy majd szeretné javasolni, hogy erre költsünk a jövőben egy 

kicsit többet, hisz több mint 30 rendezvény van ebben az évben is, tehát igazán indokolt 

lenne! Komoly pályázatok érkeztek, amik természetesen megtekinthetők. 

 

Csorba János helyesli a fenti javaslatot, úgy érzi, előre viszi a falut, ha ilyen egyesületeket, 

kezdeményezéseket támogatunk. Tudjuk hova kerülnek a pénzek, hisz már mindannyian 

bizonyítottak, akik pályáztak. 

Dr. Galambos György javasolja, hogy a második határozati javaslat szerinti végrehajtási 

határidőt a képviselő-testület „2012. április 10.”-ről „a 2012. évi költségvetés legközelebbi 

módosítása” határidőre módosítsa. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határidő módosításra 

került. 

 

A határozati javaslatok szavazására került a sor. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

13/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében szereplő pályázatokat a mellékletben 

javasolt összegekkel támogatja. Felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások 

aláírására. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. április 10. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

14/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

A Széchenyi alapra meghatározott 1.000.000 Ft feletti összeget – 83.125Ft-ot – a 

költségvetés általános tartalékából biztosítja a Képviselő-testület. Felkéri a polgármestert, 

hogy a költségvetés legközelebbi módosításakor a módosítási előterjesztésbe az előirányzatot 

építse be. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő: a 2012. évi költségvetés legközelebbi módosításakor 

 

 

5. Kérelem haszonbérleti díj mérséklésére 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Csorba János: Hajdú Veronika azt kéri, hogy az inflációkövető bérleti díjemeléstől 

tekintsünk el, ezzel lehetne kompenzálni azt a helyzetet, hogy nem tudja a teljes területet 

hasznosítani, illetve nem kaphat a teljes területre állami támogatást, mivel a területbe a 

szederfasor is beleesik.  

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

15/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú Veronika 9485 Nagycenk, 

Dózsa krt. 2/A.szám  alatti lakos és az önkormányzat között 2009. november 9-én létrejött 

haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérleti díj emelésétől mindaddig eltekint, míg az 

előző évi infláció mértéke az 5 %-ot nem haladja meg, ha a bérlő kijelenti, hogy a 

haszonbérelt terület csökkentése esetén kárigényt a bérbeadó felé nem támaszt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előzőeknek is megfelelő 

szerződés-módosítást aláírja. 

 

Határidő:  2012. április 15. 

Felelős:  Csorba János polgármester  

 

 

6.  A nagycenki 550/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról 

Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Csorba János: Végh Viktor és felesége adtak be szándéknyilatkozatot a telek 

megvásárlására. Az értékbecslés megtörtént, a vevő kérése-megállapodás esetén az összeg 

három részletben történő kiegyenlítésnek lehetősége. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

16/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Végh Viktor és Végh-Boross Edit 

9485 Nagycenk, Vám u. 27/B. szám alatti lakosok vételi ajánlatát elfogadva, a nagycenki 

550-5 hrsz-ú. 4119 m² nagyságú, beépített terület megjelölésű ingatlant bruttó 4.119.000,- 

Ft=, azaz Négymillió-egyszáztizenkilencezer= Forint vételárért részükre elidegeníti. 

Hozzájárul ahhoz, hogy a vevők a vételárat a szerződés aláírását követő egy éven belül, 

három részletben fizessék ki. 

Tájékoztatja a vevőket, hogy az ingatlanra az államot elővásárlási jog illeti meg, így az 

adásvételi szerződés hatályba lépése az illetékes állami szerv nyilatkozatától függő hatályú. 

Az ingatlan-értékesítés járulékos költségei (ügyvédi munkadíj, eljárási költségek és 

szolgáltatási díjak) a vevőket terhelik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a határozatnak 

megfelelő tartalmú adásvételi szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja, egyben 

felkéri, hogy az állam elővásárlási jogára vonatkozó nyilatkozattétel érdekében az illetékes 

állami szervet a szerződés egy példányával keresse meg. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2012. július 30.   
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

  
 

7. A Nagycenki Honlap és A Cenki Híradó Szerkesztő Bizottsága létrehozására és 

összetételének meghatározására hozott határozat módosítása. 
Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 

 

Csorba János polgármester helyett Bugledich Attila alpolgármester került a bizottságba. 

 

Bugledich Attila érintettként kérte a döntéshozatalból történő kizárását. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület 

Bugledits Attilát a döntéshozatalból kizárta. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

17/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2011.(VII.25.) Kt. 

határozatát akként módosítja, hogy a Szerkesztő Bizottság tevékenysége a Nagycenki 

Honlap(www.nagycenk.hu) kezelésére és szerkesztésére terjed ki, a Cenki Híradó 

szerkesztése a Biosalvus Bt.(9485 Nagycenk, Iskola u.2/A.) és az Önkormányzat közötti 

megállapodás szerint történik.  

A Képviselő-testület a Nagycenki Honlap Szerkesztő Bizottságába Csorba János 

polgármester helyett Bugledich Attila alpolgármestert választja. 

A határozat többi része hatályban marad. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

 

8. Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011-2014. évi  

gazdasági programja felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Csorba János polgármester 

 

Barasits László elmondja, hogy a Gazdasági és Költségvetési Bizottság is tárgyalta a 

napirendi pontot, a programot nagyon jónak, szépen kidolgozottnak találta. 1 pontban találtak 

un. „hibát”, de ez valószínű csak elírás lehet és kéri a javítást (4. oldal nem 4 lakás, hanem 4. 

lakás a Gyár u.11.-ben). 

Horváth Rezső kérte, hogy a program 3.1 Fejlesztési elképzelések pontja „Ipar, vállalkozás” 

részébe kerüljön kiegészítésként bele, hogy az önkormányzat támogatja a szélerőmű park 

tartalommal való megtöltését. 

 

Lex Ernő kért és kapott szót. Elmondta, hogy egy nagyon jó, a realitás talaján álló gazdasági 

koncepció ez a mostani. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy bármennyi népszerűtlen is 

lesz az intézkedés, szükség lesz újabb adónemek bevezetésére, mert a kvóta rendszer állami 

rendszerbe fog kerülni, ahogy hallani, akkor a működés fenntartásához, a színvonal 

megtartásához megfelelő adónemeket kell esetlegesen bevezetni 

 

http://www.nagycenk.hu/
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

Csorba János előterjesztőként jelzi, hogy a Gazdasági és Költségvetési Bizottság által talált 

hibát kijavítja. Kéri, hogy a képviselő-testület Horváth Rezső módosító indítványáról 

szavazzon: 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselő-testület 

Horváth Rezső módosító indítványát elfogadta. 

 

Döntéshozatal: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

18/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2011. (III. 31.) Kt. 

határozattal elfogadott „Gazdasági Program”-ot felülvizsgálta, és azt a jelen határozat 

mellékletét képező módosított tartalommal elfogadja. Felkéri, és egyben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a program 2012. évre tervezett feladatai elvégzésére intézkedjen.  

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

(Nemes Viktória képviselő távozott) 

 

 

9.  A szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 11/2006.(V.3.) önkormányzati 

rendeletet korábban módosító rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 9/2012.(IV.4.) rendelet a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 

 

 

10. A lakások után fizetendő díj mértékéről szóló 6/1995.(V.1.) önkormányzati rendeletet 

korábban módosító rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 

 
Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 10/2012.(IV.4.) rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi. 

 

11. A kitüntető díjalapításáról és adományozásáról szóló 3/1993.(III.1.) önkormányzati 

rendeletet korábban módosító rendeletek hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Percze Szilvia jegyző 

 
Rendeletalkotás: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

A 11/2012.(IV.4.) rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. 

 

12. A Kapuvári Vízitársulattal kötendő szerződésről 

Előterjesztő: dr. Galambos György aljegyző 
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Készült: 2012. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen 

 

 

Horváth Rezső elmondja, hogy szerinte sem szabad ebből a társulásból kilépni, viszont a 

megállapodás-tervezet 1. sz. melléklete módosításra szorul, mert abszolút nem felel meg a 

valóságnak, a helyrajzi számok nem kerültek átvezetésre. Javaslata alapján a melléklet 

módosításra kerül a megfelelő hrsz.-okkal. Ezzel a mellékletmódosítással a határozati javaslat 

elfogadásra került. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat melléklete 

szerinti szerződés 1. sz. mellékletét a módosítási javaslatnak megfelelően módosította. 

 

Döntéshozatal: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

19/2012.(III.29.) Kt. határozat 

 

Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat melléklete 

szerinti szerződéssel az annak mellékletében felsorolt vízilétesítményeket a Kapuvári 

Vízitársulat ingyenes használatába adja. Felhatalmazza a polgármestert a használati jog 

átadására vonatkozó szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester  

Határidő: 2012. április 15. 

 

 

13. Egyebek: 

 

Csorba János:  

 Széchenyi tér műszaki átadása megkezdődött (néhány közmű nyilatkozatot várunk 

még) 

 a kutat a Gráf Gyula ingyen, felajánlásból kijavította, köszönet érte! 

 a szobor talapzatának lelapozását megrendeltük 

 Erdősi Ferenc helyi lakossal gondnoki, parkgondozói munkaviszonyt létesítünk április 

2-tól 

 árajánlatokat kértünk a Dózsa krt.-i telkek víziközmű fejlesztésére vonatkozóan 

 EU-Charta találkozó sikeresen, példás összefogással lezajlott, köszönet minden 

résztvevőnek, segítőnek! 

 15 milliós Leader pályázatot megpróbáljuk  

 Ingatlanbecslés megtörtént a csereingatlan ügyében 

 Április 08.-án 11-kor Széchenyi tér átadása és emlékkoszorúzás 

 Locsolóbál április 8-án este, mindenkit szeretettel várunk. 

 

Más hozzászólás nem lévén, Csorba János az ülést bezárja. 

 

 

kmf 

 

 

          

………………………………………. 

Csorba János polgármester 

………………………………………. 

Percze Szilvia  jegyző 

 


