
\látÉtelkc Közsóí] Önkormáo\ zit;l KÉpvi§cló_tcstülctc

JePvzőköhlI

Ké§ziilt: N,íálételke KaiZsés OrlloInlá!}Zal Képviselő- icstiilete 2016 d9catr]bcr l] á|i
(},eclrl) 1.1 óral5 pcrckor l egl.il,tL)lt_ Liiznlcshallgnlá§s3i cg} bekötön üléséról

Jelcn vantrak| Nog5 Noónri polgámestcr, jvíészáros Gabneila aljeg;zo. \\ágneiné
Piukovics Erika alpo]gármester, dr Bednrir Károly András, Pozsgainé Elck Erika és
Piukovics MiháI;,né képviselők

Meeicl€nt továhhá: szommer Károly Bácsalmásj Járási }livatal hivatalvezetője

Nagy Noémi Dolgárme§ler Megnyitja az ülést,
Köszönti Mészáros Gabriella aljegyzőt. köszönti a megjeleni kép!iselőket,

Megállapitja. hogy 4 képviseló testiileti ta8 van jelen az ülésen az üés határozatképes.
Je$,zőkön}n,hitelesítőnekjavasolja Wágnemé Piukovics Erika alpolgármesteít.
Níás személyre javaslat. észlevétel nem érkczctt. gzért a polgármester szavazásía bocsájlja
a jegyzőkönyv hitele§ítójére tett javaslaíát
A Képviseiő - testület 5 igen szavazatlal, taíózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
jegyzőkön}.v hitelesítőjének sZemélyét,

9l/20t6. fiII.13.) Mátélelke k.öh.
J€g_yzőkön}"v-hitele§ítö kijelölése

HatÁrozat

Mátételke Köz§ég Önkormanyzat Képvisclő- testiilete (továbbiakban
Képviselő - testü]et) úgy dönt, hogy a 20l6. decembcr l3-án a Képviseló
- testületi ülésle Wágncmé Piukovics Erika alpolgármestcrt jelöli ki
je gyzókönyv-hitelesítőnek.

NaEv Noémi Do|gármc§ter: Javasolja, hogy 3, napirendi Pontként kerűIjön fclvótelre a
Bácsalmá§i Közö§ onkormányzati Hivatalt lótrchozó,,Níegál|apodás" módositásának
j_óváha§;ása,4, napircndi pontként pediB kerüljön fclvételre a Bác§almási Közös
Onkormán}zaíi Hivatal 2016. évi munkájáról szóló ájékoztató, A többi napirendben
nem javasol változtatást. csak a sorszámuk változik,
Más Dalirendre javaslat nincs. ezéí szavazásra bocsájtja a napirendi pontokra tctt
javaS]atát

A Képviselő testtllet 5 igen szavazatta], tartózkodós és ellenszavazat nélkttJ elfogarJja a
napirendi pontokat és a következő határozatot hozzaI

9212016. (XlI.13.) Mátételke k. öh.
Napirendi pontok tár5,alása

HaláLíó?^a

Níátéte]ke Közséc Önkonnányzata a 2016 decembcr 13-i ülésen a következő napirendi
pontokat tárgyalja megI



1.) Bác§atrnási Közös onkormányzati Hir,atal sz€tl,ezcti é§ Műkörlósi Szabáll,zata
rnódosítá§ának jóYáhagyá§á
Előadó: Nagy Noómi po]gánneste]

2.) Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivátál Alnpí(ó okirata módo§ításának
ió\ áhn*vása tírg,] ban
l:lőadól }Ja_uy Noóni polgí|nestel

3.) l}ícsaImási Közös t)nlorruálr3 zali IliYatal{ Iétrehozó ,,NIegállapodás"
ntodo\ilisánaL jriráhag1 ára
Előadó: Nagy Noémi polgármester

,t.) Bácsalrnási Közös Önkormányzati Ilivatal2016. évi munkájáról szóló tájékoztató
Előadó: Nagy Noéni polgármester

5.) Mátételke Község Önkormányzatá 2017. évi ellenőrzési terve
Előadó: Nagy Noémi polgármester

6.) Képviselő-t€stület 20l7. éYi münkaterr,ének megállapítása
Elóadó: Nagy Noémi polgármester

7.) Eglebek

l.naDirendi Dont

Bácsálmási Közös Önkormányzati Hivatal szeri,ezeti és Működési szabályzata
módosításának jóváha g5rása

Naw Noémi polgármesterI Az elkészült anyagot mjndenld megkapta,

dr. Bednár Károly András képviselő: Nyilatkozik. hogy mivel az anyagot ma délben
vette kj a postaládájából. így elolvasni nem tudta, Mivel nem tudja miről van szó, a
sZavaZásnál tartóZkodni fog,

Mé§záros Gabriella aliegyző: Tájékozatta dr, Bednár András Károly képviselőt arról,
hogy az első három napirend össze]ijgg egymással, valamint aZ elóterjesztések tartalmitól.

dr, Bcdnár Károly András kénvise|ő: Köszöni a tájékoztatást. így nyilatkozatát
visszavonja, és teímészetesen megszavazza a napilendeket.

Naw Noémi polgármester: Van-e kéIdés, észrevétel, hozzászólás az előterjesztéssel
kapcsolatban?

További hozzászólás. j ava slat nincs, ezért szavazásra bocsájtja aZ előterjesztést

A Képviseló - testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, e]]cnszavazat nélkül a kövctkező
hatáIoZatot hoZza:

93/201ó.IXIIJ3.) N{á tételke kOh.
Bácsalmási Közö§ Önkormány-zati Hivatal
szervezeti és Működési szabá|vzata
módosításának jóváhagyása



H^tározAt

1 lvlátételke Község ÖnkorrrrálryZátának Képviselő-tesiülcte (a továbblakban:
Képvjscló{esnilet) a Bácsalmá§i Közös Önkormánlzati Hivat lSzervezeti és
Ntűködósi szabál],zntát nródositó doklüncntrunot irz elóteljeszlés és jelcrl
hiltallozal l me]lék]cte s7cdnl aZ eq}séges s7crkczctbc foglclt szcrvczeti és
üúkör]úsi szJb.i]\,Zi.ltot fu,_ clőt(,,jcszlés és ielell hálározal 2, nle]léli]ete szcrint.
2017 .i.intlál 1 ltapjár aijól áhagyja

2, A Képviselő-testiilet felhatalnazza Nagy Noémi po]gármester1 a szükséges
intéZkedések megtételére,

3, Jelen hatiirozat normatív határozat

Határjdő: folyamatos
Felelós: Nagy Noémi polgármestel
operatív l'elelős: Patocskai lbo]ya

A határozatról értesii]:
- kivonaltal| 1. Nagy Noémi polgámester

2. Patocskaj Ibolya jegyző,
]. Hon álh lslV;n An ila PBi' , osnallr ezetó
4. Prikidánovics Antal Szociális és Hatóságj osztál}.vezető

, 5 Tomcsáíyi Katalin személyűgyi ügyintézó

2. naDirendi Dont

Bácsalrnási Közös Önkormányzati HiYatal Alapító okiráta módosításának
jóváharyása tárgyban

Nagy Noérni polgármester: Az elkészült anyagot megkapta mindenki,

van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás az előteiesztéssel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előteiesztést

A Képviselő testület cgyhangúlág, 5 igen szavazatta], ellenszavaza1 nélkül a következő
haíáíc'7at ot h077a:

9ill2016. (X .13.) Nfáíételke k.öh.
Bácsalmási Közös onkormányzati HiYatal Alapító
Okirata módosításának ióváhagyásá

nlároz^t

1, Málélelke Község onkormányzatának Kép!iseló-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a Bácsalmási Közös Önkormánl,zati Hil,átal Alapító
okiratát módositó okmányt aZ előterjesztés és jelen határozat 1 melléklete
szerint, aZ cgységes szerkezetú Alapító okilaiot az előterjesztés ésjelen határozat 2
nel]éklete szerint. 2017. január 1. napjával hagyjajóvá,

2. Felhata]mazza a polgfumestert a szükséges intézkedések megtételére.
3- Jelen határozat norrnativ határozat



tlatáridó: iblyamatos
Felelós: Nagy \oénli Folgánnestcí
Operativ feleliis: Patocskai lbol1,a

A hatáío7atról ó]testllI
- Lirolattall] Nag1, Nc,émi polg,irlnestcl

3 Pari.reskr.i'IL,.l1_1 a 1cglzij
3 Pliii,dálo§ics Antál üg}iDtéZi)

3. naDirendi Dont

Bác§almá§i Kö2ös Önkormányzati Hivalalt létrehozó ,,Megállapodás" módosításának
jóYáha§/ása

Naw Noémi Dolgármcstcri Az elkészült anyagot megkapta mindenki.

Van-e kérdés, észrevétel. hozzá§zó]ás az előtcrjcsztéssel kapcsolatban?

To\,ábbi hozzászólás. javaslat nincs, ezéí szavazásra bocsájtja az előterjesztést_

A Képviselő - testület e§/hangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat nélkü a következó
határozatot hozza:

95/2016. (XII.13.) NIátételke k.öh.
Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivátalt
létrehozó Mcgállápodás módosításának
ióváharyása

Határozat

1, Mátételke Község Önkományzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő{estüiet) a Bácsalmá§i Közös Önkormányzati Ilivatal
Mcgállápodását módositó dokumentumot aZ clöterjesáés és jclcn hatáfozat l.
melléklcte szerint 20l7, január l. napjával jóváhag_rja.

2 Felhatalmazza a polgáímcstert a s?iiksógcs intézkedések megtéte]ére,

] Jelen határozat nonnatív hatiíozat

Hatifuidő: folyamatos
[elelős: Nagy Noémi polgármester
operatív felelős: Patocskai Ibolya

A határozatról értcsü]|
- kivonattalI l, Nagy Noémi polgármester

2, Patocskai Ibolya jegyző
3, Prikidánovics Antal üg.vintéZó

4. naDir€ndi rront

Bácsa|mási Közös Önkorm{nyzati Hiyatal2016. évi munkájáról §zóló tájékoztató



NagY Noémi Do]eármester: \Z elkésziilt anyagot megkapta nnndenkr. A Bácsa]mási
Közös Önkorrlránrzat I iivatal mul*ájáró1 szóló tájékoztatót jeg}ző asszony nrinder' évbcn
elkésZíli.

Va!r-c kóídús. ószle\,étel. hozzíszlilils az e]óterjesztéssel kapc_solatban?

Trlr úbbi ]rtlzzliszóIlr:. jar asial rlincs, !,7él1 s7a\ a7ásra bocsíllia az ,,lótcrlcszróst.

.,\ Kcpviseló testLiiet cgJ,halrgúliig, 5 igen szavMattal. e]]enszavazat néiklil .i kö\etkezó
hatáíozaíoí hozza:

96/20l 6. (xl1.13.) Mátótelke k.öh.
Bácsalmási Közö§ Önkormányzati
Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
tájékoztató

Határozat

Mátéte]ke KöZség Önkormányzat Képviseló-tesülete a
Bácsalmási Közös Önkorminyzati Hi,,"atal 2016. évi
muntájáról szóló tájékoáatót tudomásul veszi.

5. naDircndi Dont

Mátételke Község Önkormányzata 2017. évi cllenőrzési terve

NagY Noémi Do|eármesterl Az elkészült anyagot megkapta minrlenli Már évek óta a
Vincent Auditor Kft látja el a feladatot, Ater\,a2017. évre elkészült,

Van-e kérdés, észrer,étel. hozzászólás az előtcdcsáéssel kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, eZéfi szavazásra bocsájtja az előterjesztést,

A Képviselő - testület eg"vhangúlag" 5 igen szavazatta], ellcnszavazat nélkül a következő
hatarozatoi hozza:

9712016. (XII.13.) Mátételke k.öh.
20l7 évi bel\ó CllCoórzési terv elfoPadása

Határo7,Aa

Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mátéte]ke Közseg Önkormánlzata 20l7. elre \onatkozó belső
ellenőIzési telvét jelen határozat melléklete szelintjóváhrg)jc

6. napirendi Dont

KópYi§elő-testület 2017. évi munkatervének megállápítása

Nagv Noémi Doleárm€ster: Az elkészült anyagot n,legkapta mindenki,
Van-e kéIdés, észlevéíel" hozzászóIás M előterjesáéssel kapcsolatban?

5



További hoz7ászólás, javaslat nincs. ezért szavazásra bocsájtja az előieiesztést,

Á Kópviselő - testüIet egyhangúlag, 5 igen szavazatta1, el]enszavazat nélkü] a következő
halározatot hozza:

98/20l6. íxl1-13,) Mátételke k.öh,
Á Képvi§e|ő-te§tü|cl 2017, ól i tn unk:ricrl ének nrcgállapítása

HAtározAí

l. Mátételke Község Önkormrányzat Képviselő-testülete a Mátételke
Község Képviseló-testülete és Szervei Szervezeti és Múködési
szabályzaláról szőló 13/20í4. (xL 25,) önlormányzati rendelet 12, §
(6) bekezdése alapjáD az előterjesztés és a jelen hatiirozat
mellékletében fog]a]tak szerint á]]apítja meg a 2017. évi munkatervét
es jogalLoIá,i proÉramj

2 Jelen határozat nomatív hatiirozat,

Határidő: 2017 december 31, a végrehajtásra
Felelős: Nagy Noémi polgijJmester

Patocskai lbolya jegyző

A munkatcrvet kapjákI
l Nagy Noémi polgármester
2, PJtocsLai lbolya je!),/o
3. azSZMSZ 12 § (7) bekezdésében megje]öltek
4, irattfu

7. napirendi pont

Eryebck

Nagy Noómi Doleárm€§terl Van-e valakinek bejelenteni valója, kérdóse, észlcvétele az
egyebek keletében?

dr. Bednár Károly András kóDYiselő| Tájékoztatja a képviselőket, hogy december 19-én
elutazik a településról, és január 10-én fog hazaéíkezni.

NagY Noémi po|gármcstcr| Köszöni a tájékoztatást, Több dologól kell tájékoztatnia a
képviselőket. Az első, hogy a Dr. Morwa Lász]ó Alapítvány idén is megkereste az
önkormányzatot" hogy háIom gyermeket támogatna Ismét meg fogja keresni aZ iskolákat,
ahogyan a tavalyi évben, hogy javasoljanakjó táluló gyerekeket

A második, és ebben a kóIdésbcn döntést is kcll hozni, a 2017, évi közfoglalkozatási terv
kérdése Az utóbbi egy hétben azon dolgoztak, hogy a 2017. évi közfogla]koáatási ten,ct
elkészítsék 26 főt terveznek foglalkoztatni. A kész terv komplett költségvetése
49.592.000 - Ft. ebből a béIköltség 28,854,000.- Ft. a beruháZási költség pedig
18,700.000 - Ft
A program 2017. mrtcius 1. nápjátó] indulna, és lerveik szerint 2018. február 28-ig tartana.



Terveztek nunkarul,ta beszerzésl, anyagkijltséget, nliitrág},ál. szaporílóan),ag beszerzést.
íén;ő lúrészárut. tápkdltsóget, s7eletnének kialakírani cgy kukollca táío]ót, f,lfi kulat
ter\,cáek, ebben aZ eDiledéll.ezési iratok is beLlne vailnak

^ 
növén}leímesztésberr tor,ábbra is a Yetőmag- illetve Zö]dségtemeszlést lbl}tatnák.

sZeretné. ha az önkormánYzat udYal han l'thetó lóliasátort tudnának építenj
{7, á]lattenyésztésben deccnrbcr vógén és janrrárbarr r,árlrató a juhok cllése. a jör,il ólben
pcdig napos csibéL és tr,vulak r ásárlisát tiizrc ki cólu]. A takanuán) ! milldeI eselberl lneg
tudják tcrrnclni nagrünoL Á csibéker i'elrrere]ve t(iás kcltctúsbc fognínak. ós az ebbűl
terrne]iidrj csihékct órtókcsít(,nék a telci)(ilJsen Ebirez szükséges r,gy keltetii beszerzósc A
lryúl állomán}t pedig szintén ten}észtésrc és eiadásla szánta,

Nagy értékú tárg}.i eszköz beszerzéséíe egy utánfutó megvásárlását tűáék célul. hogy a
terményck szállítása Zökkenő mentes legyen, valamint egy bálázót, hogy a szántó
terü]eteken termelt szalmát az állatoknak be tudják takarítani, Szerepel még a teNben egy
traktor, egy szalagfíirész. egy kisebb, alacsony o]dalú pótkocsi és egy tárcsa beszerzése,

Minden eg.ves tétel besze.zése. legyen az kis éltékű, vagy nagy értékű, szorosan
kapcsolódik a már kialakuLt gazdálkodáshoz, amit az önl(ormányzat az elmúlt években a
meZőgazdasági munkaprogramokban folyatott,

Kéri a képviselőket. hogy támogassák az e]készíteft terv beadását,

Van-e kérdés, észrevétel. hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban?

További hozzászólás, javaslat nincs, ezért szavazásra bocsájtja az előtedesáést,

A Képviselő testület csi,hangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következó
71atálozatot hozza|

99/20l6. (XII.13,) Mátótclke k.öh.
2017. évi közfoglalkoztatá§i tert, e|fogadása

Határozat

Níátételke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mátételke KöZség
Önkonnányzat 2017 évi közfoglalkoaatásj tcrvét elfogadja, hozzájárul és
támogatja ainak benyiljtását. valamint pozitív elbírálás esetén a szükséges
közbeszerzési eljárás meginditását,
Megbizza a polgármestert a sziikséges teendó elvégzésével,

Felelős: Nagy Noémi polgármester
Határidő: azonnal

Nágv Noémi DolgárDcsterI A hamadik téma, amiről Lájékoztatnj szcrctné a képvisclóket.
egy pályáZati lehetőség. egy EFOP-I.4,3-16- Jó kis hely- Biztos Kezdet Gyereklrázak és
kistelepülési komplex gyern' ekprogramok támogatása, 0-24 éves korig lehetne
programokat teNezni a gyelmekek számijra Szakmai terv készül, megfelelő szakmai
!égzettségú személ)-t kel1 foglalkoztanri, ,l évig kell fenntartani,

Kéri a képviselőket, hogy támogassák a pályázat beadását.

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászójás aZ elhangzottakkal kapcsolatban?



'I'ováblri hozzászólás. Javaslat nlncs. ezén szavazásra bocsáitia az előterjesztést,

A Képriselő testület eg],htlngúlag, 5 igen szal.azattal. ellensza\,azat nélkül a kövctkezó
határozalot hozza:

lí)0/2ql6, (xl1.1_3,) Ntítótc|kcE-öh.
[i'OP-l.{.3-16- .Jri |<is he|]- tsiztos
Gyerekházak ós kistelepülési
gyermekprogramok támogatá§n

Kezdet
komplex

Határozát

Mátételke KöZség Önkormányzat Képviselő-testülete iámogatja az
EFOP-1.4.3-16- Jó kis hely- Biztos Kezdet GyeíekháZak és kistelepülési
komplex gyermekprogramok támogatása keretében Mátétclke Község
onkormányzata pályázatot n)ütson be.
Megbízza a polgármestert a szükséges teendők megbízásával

Nágv Noémi Dolgármcster| A vP-s külte leti mezőgazdaági utak szilárd burko]anal való
ellátásara kiírt pályázat keretében lehetőség van erő-és munkagépek beszerzésére
Csikériával konzorciumban szeretnének pályázni, ebben az esetben 20 millió Ft a
támogatás összege, 5 o% önerőt kel]ene biztositani. A tegnapi megbeszélés alkalmával sok
olyan kérdés felvetődött. amely kétségeket éblesztett benne a pályázaí beadásával
kapcsolatban, például az, hogy T kategóriás jogosítvámyal rendelkezó személ}1 kcllene
foglalkoztatni, ilyet a településen nehéz találni,
A pályázat beadási határideje 2017. .január 6, Mátételke lenne a gesztor a pályltatban. El
keliene fogadni a konzorciumi szelződés tervczetét, és kéri a testüetet, hogy támogassa a
pályázat beadását,

Van-e kérdés, észrevétel, hozzászóIás az elhirngzottakkal kaPcsolatban?

További hozzászólás. javaslat nincs. ezén szavazásra bocsájúa aZ előtedeszlést.

A Képviselő testület egfhangúlag, 5 igen szavMattal, el]enszavazat nélkül a következő
határozaiot hozza:

101/2016. (XII.13.) Mátétclke k.öh,
YP6-7 .2.I-1 .1,1.2-16 Külterületi hcl5.i közutak
fejleszté§e önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbáDtártá§ához szük§éges erő- és
münkagépek beszerzé§e pá|yázaton ya|ó részl,ótel

H^tározaa

Mátételke KöZség Ön](ormányzat Képvisc]ő-testülete a YP6-'7.2.1-'7 41.2-16
KüItcrületi helyi kdzutak fejlesztése önkormán,vzati utak kezeléséhez,
állapotiavításához, karbantartásál]oz szrikséges eró- és munkagépek beszerzése
pál}ázaton való részvétellel cgyetért, támogatja Mt, A L]sikéria KöZségi
onkományzattal kötendő Konzorciumi együttműködéSi megállapodást
elfogadja, és hozzájárul abhoz, hogy a gesztori feladatokal Mátételke Község
Önkormányzata lássa cI

A pá]yfuat beadásához szükséges 5 o/0 önerőt a 2017 évi költségvetés saját
múködési bevételek terhére



Megbizza Nag}, NoéIni polgátmester o szükséges tccndők cllátásá\,al.

S:onuner Károly a Búcsuhnúsi,Jtirúv Hiatul hit,utulv-,etője szth kér

}:ct91: Noémi polgtirn!ller Litlk{ia d s:út S:onttnat: Károl| hi+,alah,!:előnck.

Szotrrrncr Károlr hivatálrcz({ő, Kais7iil}i a s7óL Kösziilrti a ntcgjelent kúpr iscliiler, :\z
clij7iickben violl ploblén]a liL,goIdásához szcíctnc seqítsége1 lr)úitalll, PoIgárnrcster
aslizon},enlitclic, 1rog1 rrelrezcn. \agy eg!általíti nell klálni a tclcpülúscn'I kaLegóriás
jogosítvánn],al rcndelkező személ}t. Ennek megoldásáÉ javasolja, hogy a Bácsalmási
Járási Hivatal Foglalkoztatási osztáll,a felé irásban jelezzék azt, hogy szüsé8 lenDe a

településen il}en végzettséggel rendelkező személ_vckre. és kérjék, hogy az os^á]y a

képzési terl,ében szerepeljen ilyen tanfolyam indítása, Persze ehhcz mcgfelelö személ_veket

is találni ke]], akik vállalják a tanfolyan elvégzését. Ha az igényről tudnak, akkor a

megvalósítás már több nódon !örténhet. vagy helyben indítanak tanfolyamot. amenn,viben
van eJég jelentkező. vagy pedig nagyobb településen indílott tanfolyamhoz tudj.ik
csatlakoztatni az itteni j elentkczókct,

A képviselőket szcíetné tájékoztatnj anól, hogy a Járási Hivatalban 20] 6. év fo]yamán két
szgrvezeti egység, a Kormányablak és a Foglalkoáatási osztály vezelőjét ]e kellett cserélni,
Voltak olyan kérdések. melyek megoldása csak így volt lehetséges, Egyéb személyi
változások is történtek az év fo]yamán. Reméli. hogy ezck az intézkedések pozitív
visszajelzéscket fognak eledménvezni.
Úgy Járja. hogy az önl(ormályzatokkal úgy kell eg,Yüttmúködni, hogy az e]őrelépést
jclc[tsen. é5 (]ónyös lcgr en a lelek szjmár:,

Nagv Noémi Dolqárm€ster: Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi a képviselőket van-c
valakinek kérdése. észre§éte|e, bcjclcnteni valója az e8},ebek kcrctébcn?

Mivel észlevét€l. javaslat, bejelentés nincs, megköszöni mindenkinek a jclenlétet, a
te§tületi ülést 16 óra 10 perckor bezárja

Kmf.
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