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Nagytevel Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 8562 Nagytevel 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
Készült: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 13. napján 19 

órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Nagytevel – Könyvtár 
 
Az ülés típusa: Rendkívüli 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai:  Herber József polgármester, Farkas Zsolt alpolgármester, 

Bérces Antal, Kecskeméti Benő és Orbán Sándor képviselők. 
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevők: 

- Kelemen László körjegyző  
- Obermajer Andrásné jkv. vezető 
- Kecskés Dezsőné élelmezésvezető 

   
A lakosság részéről megjelent:  3 fő. 
 
Herber József polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alap-
ján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. A 
rendkívüli ülésünket azért kellett összehívni, mert a jövő héten indul a szociális nyári étkezte-
tés, s ennek kapcsán étkezési térítési díjas rendeletünket módosítani kell. A meghívóban sze-
replő napirendi pontot javasolja megtárgyalni.                 
 
 

N A P I R E N D : 
 
T á r g y : E l ő a d ó : 
 
1./  Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása                             Herber József      
                                                                                                                          polgármester  
 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre tett 
javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta és meghozta 
következő határozatát: 
 

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 
előterjesztésben szereplő napirendi pont tárgyalását. 
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Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót a rendes képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk, ugyanott ad 
majd tájékoztatást a két testületi ülés között, átruházott hatáskörben született polgármesteri 
döntésekről. 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pont megtárgyalására. 
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 

1./ N a p i r e n d :   Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
      E lő a d ó : Herber József polgármester        
 (Szóbeli előterjesztés.) 
 
Herber József polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a szociális nyári étkeztetésre, 22 
főre igényelt 425.920,-Ft támogatást elnyertük, erről értesített bennünket az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma. Az étkeztetés 2012. június 18-án kezdődik, az étkezési térítési díjakról 
szóló rendeletünkben viszont nem szerepelnek iskolai étkezők, ezért módosítani kell a rende-
letünket. Az elszámolásnál először a létszámjelentést és az önkormányzati rendeletet fogják 
vizsgálni, valamint azt, hogy eleget tudtunk-e tenni a támogatás 30 %-ának megfelelő kister-
melői (mezőgazdasági vállalkozói) feltételnek. A rendelet-tervezet melléklete 2. pontja alatt 
szerepeltetjük az iskolai étkezőket. A rendelet-tervezetet a képviselők előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Ezt követően részletesen ismerteti a rendelet-tervezetet. 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy ennél a támogatási formánál a kistermelőbe ki fér 
bele? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy az őstermelők, kistermelők, családi 
gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók, akik tudnak zöldséget, tojást, húst beszállítani, 
mert azt támogatja ez a pályázat. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy ezt meg kell jelölni, amikor Erzsi megveszi a húst? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy szerződést kell kötni. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy szerződést kötünk a szállítókkal, mert csak akkor 
adnak számlát. Nem lenne szükség a szerződésnek a megkötésére. Elegendő lenne az, ha 
számlát adnak, mert számlával kell igazolni az elszámolásnál, hogy kistermelőtől, vagy ős-
termelőtől vettük. Nagy szállítók nem adnak úgy számlát, ha nincs szerződésünk. Azért kell 
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szerződéseket kötni a szállítókkal. Őstermelőknél elég a felvásárlási jegy. Ha kistermelő csi-
nálja, aki őstermelői alapanyagból terít, az meg úgy ad számlát.  
 
Hozzászólás: 
 
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi az élelmezésvezetőt, hogy a felvásárlói jegy kitöltését 
úgy csinálja, ahogy megbeszélték? 
 
Válasz: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető válaszában elmondja, hogy igen, úgy csinálja.  
 
Hozzászólások: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy így az óvodások étkezését támogatják.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az óvodásokét és az iskolásokét is. 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy fel lett-e mérve a faluban, hogy őstermelőként ki tud 
ebben a programban részt venni? 
 
Válasz: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester elmondja, hogy úgy tudja, hogy km-ben van meghatározva a kör. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy 40 km-es körzetben lehet őstermelőtől vásárolni. 
Az élelmezésvezetőnek van rálátása, hogy kik vannak itt őstermelők.  
 
Hozzászólások: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy Kecskeméti Benőtől szoktak vásárolni. 
Más a faluban nincs.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy legfeljebb tojás és dió van. 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy a tojás elég zűrös dolog, már nem vesznek 
háztól, mert külön állatorvosi igazolás kell hozzá. 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy akkor hol tudnak venni? 
 
Válasz: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy a zöldségestől vásárolnak, mert ott az övé 
a felelősség.  
 
Hozzászólás: 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy ha őstermelőként adja a zöldséges az árut, akkor  
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kell permetezési napló. 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy nem kérte tőle. Ha azt mondja, hogy meg- 
van neki, meg bemutatja, ahol kell, ő elhiszi. 
 
Kecskeméti Benő képviselő javasolja, hogy azért pontosítsa az ÁNTSZ-szel. Előbb-utóbb 
kérhetik, mert erről sokat beszélgetnek. Vannak, akik a nagybani piacon megveszik, ősterme-
lőként pedig a pápai piacon eladják.  
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy erről ő is hallott, mondták neki a zöldsége-
sek is.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a hús és a tejtermék az adászteveli Péter Gézától 
lennének szállítva.  
 
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy neki van vágóhídja? 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy Nagytevelen nincs ilyen? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy Péter Géza Kemenesmagasiban 
vágatja a disznókat. A tejet pedig otthon állítja elő. 
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy úgy állíthat elő húst, hogy az állatot elviszi egy hi-
vatalos vágóhídra, ott levágatja? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ott levágatja, hazaviszi és a darabolást már otthon 
végzik el. A vágás mindenhogyan hivatalos vágóhídon történhet.  
 
Hozzászólás: 
 
Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, ha úgy gondolja, hogy csinál belőle kolbászt, vagy 
szalonnát, akkor azt is eladhatja? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester válaszában elmondja, hogy az már feldolgozás. A füstölt és 
töltelék áru már más. Nyers húsról van szó. 
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy arra van szüksége az óvodának, amiből lehet 
főzni.  
 
Hozzászólás: 
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Farkas Zsolt alpolgármester kérdezi, hogy például lekvárt vehet-e őstermelőtől. 
 
Válasz: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy azt nem, mert amit otthon házilag állítanak 
elő, ahhoz ÁNTSZ engedély kell. Csak a nyers termékek azok, amiket meg lehet vásárolni.  
 
Hozzászólások: 
 
Kecskeméti Benő képviselő kérdezi, hogy mézet vehet-e az élelmezésvezető? 
 
Orbán Sándor képviselő kérdezi, hogy az óvodában helyben próbáltak-e már eltenni valamit? 
 
Válasz: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy egyszer próbáltak eltenni savanyúságot, de 
szigorú előírások vannak, nincs olyan helyiség, ahol külön tárolják. Akkora befektetés lett 
volna, hogy nem érte meg. Amit megtermelnek, azt sem fagyaszthatja le. Mézet vehetnek.  
 
Hozzászólások: 
 
Lábel János kérdezi, hogy különböző helyeken vannak őstermelői piacok. Van Csóton, Ajkán. 
Elvileg azoktól nem vásárolhat közület, önkormányzat. 
 
Kecskés Dezsőné elmondja, hogy ha ad számlát, akkor vásárolhat. Például krumplit is 
vesznek háztól.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az a lényeg, hogy számlaképes legyen. 
 
Lábel János elmondja, hogy azt reklámozzák, hogy piacon vásároljunk. Ha valaki megtermel 
valamit, de nincs a kezében papír, akkor nem vehetik meg.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy a csóti piacon lehetne venni tejet? 
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy igen, ott automata van. 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy most nekik ezekhez az ebédekhez nem kell 
tej.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ha adnak reggelit, akkor kell tej, pl. kakaónak.  
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy a nyári étkezésnél csak ebéd lesz. Az 
óvodának lehetne tej. Kellene az ÁNTSZ-től véleménye szerint egy papír. Azon kívül külön 
edény, amibe leveszi.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy amit árulnak hűtött tej, de nem pasztőrözött, nincs 
hőkezelve. 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy közétkeztetésnél nagyon vigyázni kell az ilyenre.  



 

 

7 
Wurm András véleménye szerint valamit csinálnak vele. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy megvehetik az utcán, az óvoda pedig nem veheti 
meg?  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy saját háztartásban sok mindent meg lehet csinálni, 
amit közületnél nem lehet. Például nem lehet a húst, tejterméket, baromfit, zöldséget egy 
fagyasztószekrényben tárolni. Itt külön hűtőnek kell lenni mindenféle húsnak. Szigorúbbak az 
előírások.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy az élelmezésvezető nem vehetne húst sem az autótól? 
 
Válasz: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető válaszában elmondja, hogy nem vehet. 
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy kenyeret vehet-e? 
 
Válasz: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető válaszában elmondja, hogy kenyeret sem vesz. Nem tudja, 
hogy vehetne-e, mert meg sem próbálták? A kenyérgyártól szállítják a kenyeret. 
 
Hozzászólás: 
 
Lábel János elmondja, hogy annyira reklámozzák az őstermelőket, aztán a végén kiderül, 
hogy nem adhat. Például ha a polgármester úrnak is van felesleges teje, miért nem adhatná 
oda. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy ő nem pasztőrözi a tejet, nyersen árulja. Ha a 
piacra beviszi, ott eladhatja.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy az előírás? 
 
Válasz: 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy azt nem tudja, hogy a konyhán ez előírás-e, hogy   
csak olyat használhatnak fel, ami pasztőrözve van. 
 
Hozzászólások: 
 
Kecskés Dezsőné élelmezésvezető elmondja, hogy az előállítására külön csempézett helyiség 
kellene, amit fertőtlenít. Ennek utána járt már, szigorú előírások vannak.  
 
Csuka István kérdezi, hogy akkor húst hogyan lehet venni egy őstermelőtől? 
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Válasz: 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy úgy lehet, ahogy Péter Géza csinálja. 
Kemenesmagasiban hivatalos vágóhídon levágják az állatot, kiállítják a vágási bizonyítványt. 
Scher Csaba szállítja hűtőkocsiban. 
 
Hozzászólások: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, ha itt lenne Nagytevelen, nem kellene hűtőkocsi. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy háznál nem vághatnak hivatalosan sertést. Be 
kellene vinni Pápára, úgy visszahozni hűtőkocsival. Hivatalos vágóhídon lehet csak levágatni.  
 
Lábel János elmondja, hogy Ausztriában úgy működik, hogy saját udvarán mindenkinek ott 
van a sertés, levágja, és mindjárt ott a bolt is, ahol árulja.  
 
Herber József polgármester javasolja, hogy a rendelet-tervezetet fogadja el a testület. 
 
Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta következő rendeletét: 
 

        8/2012.(VI.14.) Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
        önkormányzati rendelete, az étkezési térítési díjakról: 

                    A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Herber József polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű kérdése, hozzászólása, 
vagy bejelentése? 
 
Hozzászólások: 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy a hegytetőre hordják a szemetet. Jó lenne valamit 
lépni ezekben a dolgokban. Kedden látta, de elég messze volt tőle, nem tudta azonosítani, de 
valószínű, hogy nagyteveli volt. Építési törmelék, műanyag cső, kézmosó volt lerakva. A 
tetejére akáctuskót rakott és lebillentette a hegytetőn. Védett vízbázisú terület, jó eséllyel 
megjelenik az ivóvizünkben. Jó lenne kideríteni, hogy ki volt az illető. Ha nem tudják 
kideríteni, vagy nem fogja elvinni, akkor javasolja, hogy tegyenek feljelentést.  
 
Herber József polgármester kérdezi, hogy melyik részen volt, a tapolcafői úton? 
 
Válasz: 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy most már beljebb viszik, a bunker részen. Az 
állami gazdasági úton vitték fel, az akácosnál, ami visz fel út a hegyre. Nem a tapolcafői úton. 
Traktor volt, de azt nem látta, csak a pótkocsit, ami magasítóval volt ellátva. MTZ-re gyanít, 
de csak a hátulját látta. Jó lenne tudatosítani, legalább a nagyteveli polgárokban, hogy Ugodra 
a hulladékudvarra havonta, a befizetési csekk ellenében 1 m3 szemetet, építési törmeléket 
lehet vinni. Akkor nem kellene a hegytetőre cipelni.  
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Hozzászólások: 
 
Lábel János elmondja, hogy ez már olyan állapot falusi viszonylatban, hogy nevetséges az 
egész. A 60-as, 70-es években sok házat elbontottak, elhordták a törmeléket, nem szennyezett 
semmit sem. Sajnos most ez van.  
 
Kecskeméti Benő képviselő erre azt mondja, hogy a „ruszkik” különbek voltak, mert azok 
legalább szennyvíz derítőt csináltak. A nagyteveliek 20 év után barbárabbak, mint az oroszok.  
 
Lábel János elmondja, hogy nem akar senkit megbántani, de ott van Beszprémi Szilárd  
udvarán legalább 50 m3 törmelék. Az több éven keresztül ott szennyezi a talajt. Nem tudja 
hova tenni.  
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy nem az a megoldás, hogy a hegytetőre hordjuk. 
Nemcsak az az egy van ott, hanem már máskor is vittek.  
 
Lábel János elmondja, hogy valamit kellene gondolni, hogy mit lehet ilyenekkel csinálni. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy a megoldás konténer. Fizetni kell érte, de aki 
építkezik így tudja megoldani. Vagy az egész határt szennyezzük? Előtte egy hónappal meg 
az erdő közepébe vitték a szemetet. 
 
Lábel János elmondja, hogy az ő fia vitte oda, tudta, hogy probléma lesz belőle. Nemcsak ott 
szennyezi, ha akinek az udvarán van, ott is szennyezi. Az önkormányzatnak is gondolkodni 
kellene, hogy hogyan lehetne megoldani. Egy falusi ember 50 m3 törmeléket konténerrel nem 
tud elhordatni, mert nincs annyi pénze. Aki építkezik, az nem tudja megcsinálni. Az udvaron 
is éppen úgy szennyezi, mint akár hova kiviszik egy helyre.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az építési törmeléket szét lehetne válogatni, hogy 
abban ne legyen más, csak tégla, cserép, törmelék, vakolat, amit gödrökbe, csapákba az 
utakon bele lehetne tenni. Murvát kellene rá tenni, útjavításra fel lehetne használni. 
Szelektálni kellene, hogy abba ne legyen vas, műanyag, pala, stb. Az a jellemző, hogy az 
építési törmelékben minden van. 
 
Csuka István elmondja, hogy a konténert is csak úgy viszik el, ha csak építési törmelék van 
benne. Abban sem lehet összekeverni. 
 
Kecskeméti Benő képviselő véleménye szerint az is megoldás lenne, mivel itt van az 
önkormányzatnak a kocsija, hogy időnként összegyűjteni, 2-3 személy odaadja a befizetési 
nyugtáját, és oda lehet vinni Ugodra, nem megteríteni a hegytetőt. Javasolja, hogy ne úgy 
álljanak innen fel, hogy nincs megoldás.  
 
Herber József polgármester elmondja, hogy a holnapi nap kimegy, megnézi a szemetet és 
megpróbálják kideríteni, hogy ki volt. Ha más megoldás nem lesz, feljelentést tesz. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy ezért kezdi a Győri Hulladékkezelő feszegetni, hogy  
valamilyen módon állítsák vissza a lomtalanítást. Biztos, hogy közrejátszik, hogy nincs 
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lomtalanítás a faluban. Mindent visznek, amerre látnak. Régen az ilyen műanyag dolgokat 
elvitték. Megszűnt, se hűtőt, semmit nem lehet kitenni. Hova vigye szegény szerencsétlen? 
Annak idején ő javasolta, hogy az önkormányzati autót be kellene szervezni lomtalanításba. 
Meghirdetni legalább havonta egyszer, vagy egy utcát, hogy elvisszük mi, az önkormányzat 
Ugodba. Az volt rá a válasz, hogy kell hozzá lakásonként a számla. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy igen, az kell hozzá, mert közület nem szállíthat 
be. 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy össze kellene állni a faluknak, és valahogy vissza 
kellene állítani a lomtalanítást. 
 
Herber József polgármester véleménye szerint közösen kellene egy levelet megfogalmazni, 
hogy állítsák vissza.  
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy Pápán a mai napig még lomtalanítanak.  
 
Orbán Sándor képviselő elmondja, hogy Pápán is már olyan lomtalanítás van, nem úgy van, 
hogy kirakja mindenki, hanem egyeztetnek időpontot és jelzik, hogy mikor mennek ki. Ezt mi 
is meg tudnánk csinálni. Aki jelentkezik, hogy el akar valamit vitetni, akár fizethet is érte, és 
elviszik.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy Pápán is azt csinálják, hogy egyeztetnek 
időpontot, de megnézik, hogy az állampolgár befizette-e a szemétszállítási díjat, nincs-e 
hátraléka. Ha hátraléka van, nem foglalkoznak vele.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy tudjuk-e, hogy Nagytevelen mennyi a hátralékos a 
szemétbe? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy megküldték a hátralékosoknak a 
névsorát, amit beszedünk. 
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy sok van-e ilyen? Elmondja, hogy a mai napig nem látják 
azt sem, hogy ki tartozik adóval. 
 
Válasz: 
 
Kelemen László körjegyző válaszában elmondja, hogy egy nagyon pici türelmet kér. A jövő 
héten már mindenkinek letelik a határideje és kihirdetésre kerül az adósok listája. 
 
Hozzászólás: 
 
Bérces Antal képviselő elmondja, hogy nemcsak az adó, hanem a víz, villany, amit nekünk 
kellene beszedni. Elmondja, hogy a lomtalanítást meg kellene oldani, mert saját maga is kín- 
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lódik vele. Ott van a pincéjében már 6 hűtő. Régebben nem volt ez probléma. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy az is megoldás, hogy az illető, akinek 
összegyűlik, bejelenti az önkormányzatnál, otthagyja a csekket, mi felvesszük a 
hulladékudvarral a kapcsolatot, és ha annyi bejelentő van, hogy érdemes elindítani az autót, 
akkor összeszednék. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy sok ilyen van. Bérces Antal képviselő említette a 
hűtőt. Azt szét kell szedni, külön a műanyagot, külön a fémet, a szigetelő anyagot. Egybe nem 
lehet oda vinni, csak mindent szétszerelve.  
 
Bérces Antal képviselő kérdezi, hogy lomtalanítás során szerinte mit csinálnak vele? 
 
Lábel János javasolja, hogy tegyék ki az utcára, 1 óra múlva el fog tűnni.  
 
Kelemen László körjegyző elmondja, hogy az a baj, hogy a fém hulladékot leszedik, a többit 
meg otthagyják.  
 
Lábel János elmondja, hogy ellep bennünket a szemét. Nálunk csapódik le. 
 
Kecskeméti Benő képviselő elmondja, hogy 2-3 alkalommal vitt szemetet az ugodi 
hulladékudvarba. Egy dolgot mondott, hogy mit nem vesz át, az a pala, mert azbesztet 
tartalmaz. Átveszi a növényvédő szer csomagolást, az akkumulátort, elektromos dolgokat, 
mindent átvesz, műanyagot, üveget, vasat. 
 
Herber József polgármester elmondja, hogy az a lényeg, hogy legyen külön válogatva.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Herber József polgármester megköszöni a jelenlévőknek az 
aktív közreműködést, s a testületi ülést 19 óra 31 perckor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
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