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éshúározatokat tattalmarz'a:
Ezen jegyzőkönyw az alábbi rende|etleWet
Rendelet:
szől6 4/2012(II.22')önk.
21|20|2(X||.|9.) 2012.éviköltségvetéstőI
rendeletmódosításáró1
22tz0|2(X]|.20,)szociálisalapúri-izi|ajutratásról
elszállításara
23/2012(XII.20.) a településiszilárdhulladékösszegyűjtésére,
szervezettkötele ző he|yi közszo|gá|tatástő| sző\ő 14/2003.
ésártaLmatlanításara
íX].27.)önk. rendeletmódosításfuól
21|20|2 (XII.2 1.) az önkorm ányzat vagyonáről ésa vagyongazdálkodás
szabáIyairől
25t201z.(xJJ.,z'L')a 14|2004.(IV.16.)önkormányzatirendelethatályonkívül
helyezéséről
Ilatározat:
2o3lz012. (XII.19.) számú határozata A jegyzőkönyv hitelesítőhek
megválasztása
204|2012.(Xü.19.) számúhatározataA testületiülésnapirendipontjainak
elfogadása.
205/20|2.(XnJ9.) számúhatározata lngatlanvásrírlásról
206/2012. (XI.19.) számú hatőrozzta Az egri Bródy Sándor Vrárosi
Kön}ntáral történő egyiittműködésről
2o7t20|z. fxll.l9') KEOP 4.10.0/A helyi hő, és villamosenergia-igény
való részvételről
c:stlúpályázaÍon
megújulóenergiaíorrásokkai'
kielégítése
208t20|2 (XII.19.) Medve István polgármesterfe7hala|mazása
20gl2o1.2(xII.19.) a lakosok önkormányzaton keresztiil történő chip
vásarlásaró1
elutasításriról
kérelmének
2|ot20|2 (XII'19.)HorváthTerézialakásbérleti
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Az üléshelye:Polgl'meste Hivatal szentLászló Terem(Csany.Kossuthút2')
pontosalmegjelenni.
Kérem'hogy az iilésenszíveskedjen
Napirend:
l' Javaslata 2012. évikö]tségl'etés
IV. negyedéves
sajáthatáskijrűelőirányzat.módosítására
ípólaryagkent
heiÍón)
L löadó: \4edte IstvánpolgármesLer
EzsiásTibomépénziigyiüglDtéző
2. Javas1ata szociális ellátások helyi szabályairól szolo 2l :uvv. (iil.l+J ortaonnanyzalL
rendeIet
módositáscra
agkénl
hél|ór)
1pólan)
Előadó: dI' szentiványi-CsomósSzilviajegyző
díjnréItékéIe
3. Javaslat2013.évbena hulladékártalnatlanítási
L'löadó:McdveTstrár polgá'nesler
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Előadó: Medve ]stván polgámesier
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JEGYZóKÖNYv
20i2. decembel 19-én,14'00 órai
Készült| Csány község tnkormányzata Képviselő-testületének
kezdettelmegtartotttestületi ü]éséIől.
Medve Éva'Gál Tibomé,
Jelen va]lnak'.Medve Istvánpolgámester,Józsa Zsolt József alpolgármcster,
(6
Ködmön
Leveíte
Gergely'
Juhász
Dávid
képvise1ők'
fő)
dI'
szilvia jegyző
Tanácskozásijoggal megjelent:Dr. Szentiványi-Csomós
Bangó| á:z|ónéCsRo e|nöLe
tzstas fibomepenzüg1ieJöadó
Jegyzőkönywezető:simonyi Anett
}ÍedveIstván polgármester:
megnyitotta'
Megá]]apította'
hogy a testületiiilés
\ képviselő-testiilet
ülését
köszöntötte a megjelenteket'
mivel
6
képviselőjeIcn
van.
I1itározatképes,
{

szabó Margit képviselőj eleztetávo]rnaladását'
hogy a megielentképviselőkjegyzőkön)./ hitelesílőknek
válasszákmeg JuhászDávid ésJózsa
..:rr.asolta,
Zso]tJánosképviselőket'
ajavaslattalegyhangúlag
egyetéfiett'
ésmeghoáaa következő ha1itozatát:
\ képviselő-testiilet
Csány közsóg Önkormányzata Képyiselő.testiiletének
]03i20l2. (xII.19.)szá'múh^tá!Íoz^t^
a 2012.12.19-én
meglartottillésé!ő]készü]t
.sány Község onkormányza1ánakKépviselő-testtilete
.jgyzőkön}.vhitelesítőjének
megvalasztotta
JuhászDávid ésJózsa Zsolt Jánosképviselőket.
\ÍedveIstván polgármester:
':rasolja, hogy a meghívóbankiküldött napirendi pontok megtárgyalásá1fogadják e7 azzal a
:.ódosítással,hogy a 2. napirendipontban a szociális tiizifa kíosztásánakIendeleti szabiíyozását
:rgyaljuk' és tárgyaljuk a helyi állattartási rendelet hatályon kíviii helyezésétés B vagyonrendelet
eleget1éve.
-]illvizsgálatátjoghamonizációskötelezettségeknek
ajavaslattal
egyhangúlag
egyetéfiett'
ésmeghoztaa következő hatiÍozatát:
1 képviselő{esttilet
Csány kiizségÓnkormányzata Képviselő-testül€ t ének
számúhatározata
201 12012.(XII.19.)
napilendjét
2012.dccembel19-itestületiti1ésének
..ány Község td{omlínyzatánakKépviselő-testlilete
meg:
. .'ö\.e|kezőksze nt állapította
\apirend:
sajáthatáskörűe]őirányzat-módosításáru
i ' Javaslata 2012.évjkö]tségvetés
lv. negyedéves
Előadó: Medve Istvánpolgánnestel
l'7ciá5liborreper7]g\i e|öddó
] ' Javaslatszociális tÍízifakiosáásának rendeletiszabályozásfua
Előadó: d|. szentiványi-CsomósSzilvia

Javaslat2013.é\'bcn
a hulladékátalmatlanítási
díjmértékére
E]őadó:Medve Istvánpo]gámester
4 . Javaslataz ön]<olmányzati
kezelésben
lévőingatlanokbéIletidíjának2013.éviméfiékére
Előadó: Medve Istvánpolgiírmester
).

Javas]attclekvásiírlásra
Előadó: Medve Tstvánpolgifumester

6 . Javaslata l,re1yi
állattar1áslólszóló rendeietha|ályonkívülhelyezésérc
qzilr;aiqg,,o
ElöcLlo:dr' S.,cnliVinyi-C.omó"
1 . JavaslataZ önkormányzatvagyonárólésa vagyongazdá1kodás
szabáyairól szóIó I/2001'(I.21.)
önkományzati rendeletfelülvizsgála1áról
Előadó: dr. Szentiványi-csomósSzilviajegyző
8 . Egyebek
1.
napirendi pont:
:\ aslata 2012.éviköltségvetés
Iv. negyedéves
sajáthatásköni előirányza1-módosítására
Ezsiás Titrornó pénzügyielőadó:
.:lertetia meilék]etben
szerep]ő2012.évikö]tségvetés
]v. negyedéves
előirányzatn]ódosítását'
\IedYeÉvaképviselő:
. Pónzügyi Bizottsága 2012. évi költségvetés
IV. negyedéves
előilányzat-módosít.isfua
tettjavaslatot
:j\ hangúlag
megszavaáa,ós javasoljaa képviseló-testiiletnek
elfogadásla.
\ledve István polgármester:
.':ri. hogy az előte.jesztésben
kiküldött a 2012' évi költségvetéslV' ne3yede\'eselóilán).zat:- ]dosíriísára
tettjavaslatot
a képviselő-testiilet
fogadjael.
:. iépviselő-testület
ajavaslattalegy1rangúlag
egyetéfiett
ésmeghoztakövetkező lendeletétI
- \épvise1ő-testü]et
6 igen szava'attalelfogadtaa javaslatotésmeghoztaa 2012. éyiköltségvetésről
. :)ó 4/2012(II'22.)önkományzati rcndeletmódosításaóI szó|ó z1l20l2' (x .19.) önkormányzati
:;DdeletéÍ'
amelyezenjegyzőkön1'vmellékletét
képezi.
\ Ied.i'€ István polgármester:
- : t')-kor
3 perc szii etetrenclelel.
' - :,:és
l1:33-korJolytatódik'
:. napirendipont:
: .s]at a szociális ellátások helyi szabríyairól szóIó 212009. (IlI'24) önkormányzati lendelet
-:osíÍására

il' Szentiványi-CsomósSzilvia:
--'-lJá pályázatunk'50 mJ fá1 kapunk, az kb' 800000 Ft értékű,
amelyhezaz tnkormán1zatnak
'- '.0 Ft <t kell hozzájárulásként
befizetni.továbbá nekiink keli finanszíroznia fa Csátyla való
. . .:::sát.ami kb. l70 eFt lesz.Ez a fa mennyiség
2013.januárjábaniesz kiosava pályáZatiúton.Nem a
=::':r.j rendeletetmódosítotttü'hanem teljesen Ílj rendelet keúlt megírásla'Ismefieti a 2. sz.
-::i].tbentálálhatórcnde1etten'ezetét'Akérelmekeljanuár15-igkellbeadni,ésaKépviselőTestü]

.

e kérelmekől.Márcirrs 31-ig kell elszánolni a tűzifával.Marimum 1 m. tát tudunk adni egy

-:rIasnaK,

:] Tibornéképvisclő:
. lr,-benadjuk'hanemmiíZsában,
melt az jobbannérüetijsziimunka'Legyeninkább3 mázsa.
,'1.d.t
e István polgármester|
-lon. legyenminimum3' maximum5 mázsaaz adhatómennyiség'
.'Ied\'cIstván polgármester:
ulí 15-énlátjukmajd,hogy mennyienadtíkbe. ésakkol módosítjuka feltételeketAki gázf,itéslekap
.i'isÍérx]taúási
tfunogatást'az nem kaphat.
.ir' Szentiványi-CsomósSzilvia:
' egy fóre jutó jövedelem az öregségín1ugdíjminimum
kétszeresénél
nem ]ehettöbb. Kizáró ok az
:lományzat felémeglévőadó tartozás'illetveaki értékesíti
a kjosz1ott
fát. aZ megfizetia fa éfiékét
ésa
:.]litáskö]tségét.
, |)o.kordr. Kódmón Lewnte Geryely
képNíselő
megétkezett.
..jtdve
István polgármester:
..|i.hogy az elő|erjesáésben
kiküldött szociálisalapúttzifajuttatásróI
szóló ölrl<ormányzati
rcndeleteta
: pr.1selő-testiilet
lbgatlja el.
. képviselő-testlllet
6 igen szavazattal elfogadta a javas]atot és meghozta a szociális alapú
,]|1jYttalá-slolszóló 22120|2. (XII.20.) önkormányzati rendeletét' amely e'cn jegyzőkon1-v
:].IIékletét
képezi'
:.
napireodiponl:
]vaslat2013'évbena hulladékár1almatlanítási
díiméItékére
JIedveIstván polgármester:
jmelteti a mellékletbenszeleplő hulladékszállítási
díjakat.2012. decenber 31-én megszűnik a
szeúődésiink
az AVE-val. A hatvaniHulladékgazdákodási
Társulás1bgiaa további.kbanelúr lítania
:.]epülésen
keletkező kommunális hulladékát.Az új szállításiidőpont kedd lesz. Az első száIlítás
:Jőpontja2013'janufu1-je.A díjaka kor.íbbiszolgátatóhozképestjeientősen
csökkeítek'ígya lakosság
icdvezőbbentudjanajd igénybevemi a hulladékszállítást.
-\éIi,hogy az e]őtcdesáésben
kikilldött, a településiszilárd hulla.lékösszegyűjtésére,
e]szíl}ítására
és
:rlah'atlanításitas7elvezettkötelező hejyi köZszolgáltatásrólszóló i4l200]'
önkonnányzati
ixl'27.)
]endeletet
módosításfuólszóló rendeletet
a képviselő-test|llet
fogadjae]\ képviselő.teslület
6 igen sza\'azattal
elfogadtaa javaslatotésmeghoáa a telepij]ési
szilárd hulladék
:jsszegyÍíjtésére.
elszá]lítására
és ártalmatlanításfua
szervezettkötelező h.lyi közszolgáltatáyól szó1ó
112003.(xI.27.) ön}ományzati rendeletetmódosításáróIszó|ó 23/2012.(XII.21') önkormányzati
rendeletét,
amelyezenjegyzőkön}-vmellékletét
kipezi.
J.
napirendi pont:
.,avaslat
aZöntomáíyzati kezclésben
lévőingatlanokbérletidíjának2013.évimértékére
}IedveIstván polgármester
\ korábbitestiiletiülésennemhoztunkdöntésta nem lakáscé]ú
öntormányzatiingatlanokbórleti díjaról.

. .- j a tárgyalásokmár lblynak,ígyerről nem tudunkmostdöntésthozni. Gond azonbanaz, hogy
-. ::enhol vannakalmérőkfelszerelve,ameiyekkelpontosantudjukmémia bérlőlezsi költségeit.
majd azutánhozzllnk
::: iar.aslom,hogy vizsgáljukmeg a lezsi költségekel'ésa fogyasztásokat,
oapirendipont:
.: l:lekvásárlásra
1r:.:-.. lsfrán polgármest€ r :
megveDniaz előterjesztésben
szeleplőtelket.Mive] az önkományzat gazdálkodni
.::-:n szeletíénk
így
célszerű
lenne
ezt
megvásárolni.
AZ
áía
nagyonkedvező,ésaz elhelyezkedése
is megfe]ela
.-:::.
.: -:.-rali.
javaslatota képviseló-testület
. .- -..5 az elóter'jesáésben
kiktÍldöttingatlanvásáÍlási
fogadjael.
. .:.. selő-testtilet
ajavaslatlalegyhangúlag
egyetértett
ésmeghoztakövetkező határczatát.
.::. községonkornrányzata Képviselő-testiiletének
: j :||12(xII.19.)számúhatározatalígatlanvásiárlásróI
'

iöZség Képviselő-testlllete
úgydönt, hogy Szabó JánosCsáüy, vasútút37' szám alattilákos 1/1
képező,
1497
heÍYa]Á
szimú, tenIészetben
a Monostori útontaláható 1439 m2 területíí
: :::ár
' . : ;atlant50 eFt-értmegkívánjavrásá.o]íi'
: .lmazza Medve Istviinpolgán.nesteltaZ adásvételiszerződésaláírásfua'
.

nrpirendipont:
, .:: a7 önkolmányzat vagyonáról ós a vagyongazdálkodásszabályailól szóló 1/2004' (I.27.)
' .::lányzatireÍdeletfelülvizsgálatáról

:. lzentiványi-Csomós szilvia: Magyarotszághe]yi öntormányzatailól szóló 2011. évi CLXXXIX'
és a nernzetivagyo ól szóló 2011. évi CXCVI. törvény előída az
.:.' 109. $ (4) bekezdésében
:=lán}zatok számfua' hogy vizsgálják felül és módosítsák a vagyongazdálkodásukól szóló
:.:úket. A vagyon€ l emeketbe kell sorolni pontosannevesítvea törzsvagyonésaz iizleti vagyok
....' .\ töúsvagyonelemeiközött vannakfolgalomtéptelen
vagyontfugyak'
mint példáula közútjaink,
folgalomképes
pl.
. ]ak korlátozottán
vagyontalgyak,mint
az önkományzati intézményeknek
helyet
.rL]1etek'Az üzle1i vagyon köIóbe taltozó vagyontáÍgyakkalaz öntormiínyzat szabadongazdálkodhat
' :.Jdig' amíg a kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti.A besorolási kategóriáknak
'::-leLően elkészilltekaz Írjtáblrízatok
is az önkormányzatvagyonáról'A korábbirendeletetcélszerü
mivel mrárnemfelel meg ajogszabáIyikövetelményeknek'
.arályonkívü1helyezni,
.'::dTe Istvá polgármesterl
..:-:. hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályai1óiszóIó 1l20o4. (I.27.)
lendeletet
a
képviselőtestlllet
helyezze
hatályon
kíviil
és fogadja el az önkom1iínyzat
:
:Tnányzati
:.'
:.j , ]náról szóló reíde]etet-

:.viseló-testület6 igen szavazattalelfogadtaajavaslatotésmeghoáaaz önkormányzatvagyonárólés
:1'ongazdálkodásszabályairól szó1ó 24120|2.(xII.2l.) önkolmányzati rendeletét,amely ezen
,rkönyvmellékletét
képezi'
napirendipont:
. at a helyi álla1tartásrólszóIó rendelethatalyon kívül helyezéséIe
:zentiványi-CsornósSzilvia:

-=-.si lendeletünketjogharmonizációskötelezettségünknek
elege1téve hatályon kívül kell
: ]' szabiílyozástörvényi szinten valósul meg, így az önkormányzati lendelet a hatályos
A szabálysértési
tényállásokésszankciók már a tavasszal
. ' .. .zintíijogszabályokkale]]entétes.
- :.' : Iendeletbőla szabályséÍési
t.j.vényelfogadásátkövetően,ígykiüresedettmár a rendelet'
i. : iln án polgármester:
vonja
:'' az á]lattartáyólszóló I4l2004.(Iv.16') önl.ományzati rcndeleteta képvise]ő-testület
6 igeDszav.azattal
, !3lo.testü]et
ellbgadtaa javaslatotésmeghoáaaz ál1attartásról
szó1ó 14/2004'
inlolmányzati rcndelethatályonkívtil hel1,ezéséről
szóIó 25/2012.(XII'21.) önkormányzati
]: itét'amelyezenjegyzőkön}.,'mellékletét
képezi'
::pirendipont:
- ' . Iifl án polgármester:
-.] BIódy sándor KönF1ár kü]dött nekÍiú egy szerződéstmozgókön}Már szolgáltatásla'A
-::i aláirva december3l'ig ke11visszaküldenünt.ez alápján kapunl ílságokat' kiadványokat
-.iE\aképviselő:
' ::JlJofué.Zsóka tanáI nénin1ugdíjaspedagógus,aki kijnyúárosivégzettséggel
is rendelkezik.
' :ejébendíjmentesen
szívesensegítene
a köny\,tármúködtetésében,
ha szükséges'
.:. ÉIrt\án polgáÍmester:
1:úka felajfu1ást,
élünkmajdve1e.
1.lg1 az egri Bódy Sándor vfuosi Köny\,tfuaalegytithÍííködési
szerződésmegkötéséIe
töIténő
:: ::ot a képviselő'tes|rllet
fogadjael'
ajavaslattalegyhaDgÍllag
.:'. ise]ő-testület
egyetértett
ésmeghoztakövetkező hatiíozatát.
.rr községÖnkorrrányzata Képvise|ő'tcstületének
: :012(xII.19.) számú határozata Az egri Bródy
.:'lrrúködésIőI

Sándor Városi Kön)Ytánal

történő

. Község onkormán1zatánakKépviselő-teslületeílgy dönt, hogy meg kívánja kötni az
' - :nűködési szeÍződéstaz egri Bródy Sándor Városi KöÍ)ntánal a mozgókőny!.tá.i szolgáltatás
.''iozásában és1é1hatalmMza
Medvelstviánpo]gámesteÍa szerződés
allíIásáTa.
:\e Isrvánpolgírmcst€ r :
? .l.10'0/A He1yi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése
megújulóenergiaforrásokkalcímű
' :..]tonszeletné1ú
indulni' Elő kell készíteni
a pályáZatot'melynekautomatikuslesz az elbíIálása.
:' xz óvoda.Konyha ésa Polglímested}livatal lezsijétszeletnénkcsökkenteni' Többlet fuamo1
].in nem temelhetüÍk,csak a sajátszükségleteinlíet
1.edezhetjiik
belőle. Mivel a hivatal ]apostetős,
:.nck Íigyelembe
vételével
kc]l majd a kiütelezéstmegcsinálni.Vrurnakmár árajánlatok'olyan cég
: jÍása lennecélszeni'aki a kivitelezést
is tudjal'rílahi. Kb' nettó 15 millió Ft-os áIon tÜdjukeá
.
.]ósítani.1,5-2évesmegtértilési
itlővelke]l számolnunk.Az önrészkb' 2 800 000 Ft. amelvete]kell
. ]:tnünkelaea cé]ra.
'
r
.

Tibornéképviselő:
l]ia a(ldigéftea garanciát?

. l!.tr'ánpolgármester|

teljesíh!ény-garanciát
ad. Ez a p.íyázatnakeleve feltétele.
--.: cég10 évregoolo-os,20 évle 80o%-os

kielégítése
megújulóenelgiafonásokkal
: ::5.KEOP 4.10.0/Allelyi hő, ésvillamosenergia-igény
.' :L}.ázatonvaló részvéte]t
a képviselő-testillet
fogadjael'
egyetéItett
ésmeghoáakövetkező hatáíozatát.
,.:-.'seló{estületajavaslattalegyhangúlag
.'r:. községÖnkormányzataKépviselő-testületének
-:n12. (XI.r9') számúhatározata KEOP 4.10.0/AHelyi hő, ésvillamosenergia-igény
kielégítése
. ' .'.. energiafon.ásokkalcímúpályázatoil való részvételről.
lózség Ónl<ormányzatának
Képviselő-test|llete
úgydönt, hogy a KEoP-2012-4.10'0/A'.Helyi hő,
:nosenelgia-igénykielégítése
megújuló energiaforrásokkal'.címú pályázati kiírásra az
'. ::\'zat pélyáaatotnyújt be napelemesrcndszerekkiépítése
céljából' Támogatottságesetén
önelőt az ontományzat a 2013.évikö]tségvetésében
- loz sziikséges
biáosítja.
.' ' :ie].j testületa javaslattalegyhanglrlagegyet&tettésmeghoztakövetkező hatiirczatát.
.::t községÖnkormányzataKépviselő-testületének
: ! :012. (xII.19.)számúhatározata
:. Község tnkományzatlínak Képviselő-testiilete felhatalmazza Medve Istvránpolgfumestefi a
kapcsolatosfuajánlatokbeszerzésére,
és a lehetséges
kivitelezőkkel töIténő
. :z'rr kivitelezésével
. .s tfugyalásoklefol}tatásiiIa.
'\.orGól Tibornéképliselőkime t
:. :. e István polgármester:
progmm.Községiinkbenmintegy61l kutya vaÍl'KéIdés'hogy mit tudunk
'.:: érta kutya-összeíÍási
Az önkományzat tájékozódásunl<
szelint 900 Ft-é.thozzájuthata
. .:i az ebek chipezésében. :.hez' ha nagytételben
vásrírol.Célszerú
megtennünk,
lenneeá
mefi ígytalánnagyobbhajlandóság
.:iozna a chippelésle,ésnem lenne annyi kóbor eb az utcákon.lgy a lakosok kedvezményesen
. ..]}i hozzá az öúolmányzat közremíiködésévela chipekhez.
eogy az ebek chippeléséhez
szükségeschipek megvásár1ásáta lakosok az önl(o1mányzatonkeresztill
i-osiáronmegvehessék
előterjesztést
a képviselő-testlilet
fogadjael.
: r \ iselő-testületajavaslattal egyhangúlagegyetéItett
ésmeghoztakövetkező határozatát.
.:l1 kiizségÓnkormányzata Képviselő-testületének
kelesátil történőchip vásarlásríról
: ':,]012. (xfl.19') számúhatározataA lakosokön}.ormányza1on
úgydönt, hogy lésztvesz a lakosságszámáratö énő eb chippelés
;;r Község Képviselő-testlllete
'
ésvállalja,hogy amennyibenlehetséges'
kedvezményes
áron beszerziésa lakosságnak
. :l1o1ításában,
- ].:.rzésiáÍontovábbértékesíti.
r Iiú\e István po|gárrnesIeri
hogy Horváth TeréziaCsány, Felszabadulásúti lakos lakásbérleti
:.ioztatja a képviselő-testületet,
jogokatérint,ezértzártüléstrendelel.
'.:.-.'nettedesztetteló. Mivel a kéIdésekjellege
személyiségi
\!J\ e István polgírmester:Kihirdetia zártülésgnhozotthatfuozatot.

egyet&tettésmeghoáakövetkező hatfuozatát:
.: \iselő'testületajavaslattalegyhangúlag
t .lnl kózségOnkormányzataKépviselő-testiiletének
elutasításfuól'
ké.elmének
:: , 2012.(xII.19') számúhatározataHolváth Terézialakásbétleti
:i--'' Község Képviselő.testiileteúgy dönt, hogy kiadó öúomrányzati béflakáshiányában elutasítja
] .. á!h Teréziak&e]rnétönkományzati lakis bérbevéte]ére.
.:i tobbkérdés,
hozzrászóIás
nemharrgzott
el az ü]ést16:15-korbeziíÍta.
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