
JEGYZOKONYV

Készült: Tardona Község onkormrányzata Képviselő.testiiletének közmeghallgatásán.

Az ülés időpontia: 2014. december 15., a kezdés időpontja: l7:00 óra.

Az üIés helve: Jókai Mór Művelődési otthon és Könyvtar, Tardona, Kossuth u.32.

Az ülésen ielen vannak a képviselő.testület taeiai közül:
Balla György polgrírmester
Czakő Tivadar képviselő érkezett
Földessy Aranka Margit képviselő
Pálné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő
Szűcsné Pál-Kutas orsolya képviselő

Távol van: Gyenes Bálint képviselő, aki távolmaradását elózetesen bejelentette.

Az ülósen ielen vannak tanácskozási iogeal meghívottak közül:
Dr. Szécsi ottő jegyző
Juhászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkvvezetó

Jelen van még: 36 fcí tardonai lakos

Balla Györw polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megál|apitja, hogy a megválasáott 7 fő képviselő közül 6 fo
képviselő jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Földessy Aranka és Pálné Kakszi Ilona képviselőket.
Kéri, hogy aki egyetért kézfelnyujtássa| je|ezze.

A képviselő-testiilet egyhangúlag 6 igen szavazatta|. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül
elfogadta a pol giírmester j avaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ Közmeghallgatás
Előterj esáő: Balla György polgrírmester

2. / Inditv énvok, j avaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 6 tagsa egyhangúlag, 6 igen szavazattal. ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta az a|ábbi napirendet:

l./ Kozmeghallgatás
Előterj esztő : Balla György polgiírmester

2. l Indítv ányok, j avaslatok
l. napirend



Balla Gvörgv polgármester: Elmondja, hogy közmeghallgatás egy kibővített
képviselőtestületi ülés megál|apítja, hogy a képviselőtestület egy fő igazo|t távolléuel
határozatképes. Ezúton is köszöni, hogy a teleptilés bizalmat szavazottrészére. Azért jelöltette
magát és vállalta aközszereplést, mert úgy ítéli meg, hogy az eddigvégzett munkát elfogadva
szemléletvéitozásra van sziikség településtinkön. Először is szeretné, ha az önkormányzat a
lakosok felé nyitottabb és ügyfélbarát lenne. Ennek első lépése, hogy mindenféle ügyintézés
az önkorményzat épiiletének ftildszintjén történik. Apolgrírmesteri és jegyzőiiroda is ott van -
ezá|tal is csökkennek a működési költségek. Folyamatban van a szolgáltatói szerződések
felülvizsgálata is. Úgy ítéli meg, hogy a falunak sztiksége van egy nagy tisáulásra' mert csak
új alapokra helyezve lehet pozitív váItozást elindítani. Ennek jegyében a testület selejtezési
bizottságot hozott |étre azzal a cé||il, hogy az önkormrányzat tulajdonátképező fiilöslegessé
vá|ttátgyak licitálásra kerüljenek. Az utóbbi években igaz,hogy sokat fejlődött a falu, mégis
ennek ellenére valahogy üresnek, elhagyatottnak ttint sok ember szemében a település. A
tardonai emberek szorgalmasak, becsületesek' vendégszeretőek. GyönyöriÍ természeti
környezetben élünk, amit nem becsülünk kellően. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
kömyezetünk megóvására és az ebből fakadó értékek teremtésére. Az önkormányzatnak a
targyi értékei az elmúlt 25 évbenjócskán megfogyatkoztak. Ez tény. Viszont ezekÍől sokkal
nagyobb értékei vannak falunknak, amit nem lehet eladni. Ezen emberi értékek
kibontakoáatásanak tátmogatásával mind az egyének. mind a közösség rengeteget profitálhat.
Ennek egyik legfontosabb a|apja az onszerveződő közösségek tánnogatása, az eddig
szunnyadni hagyott értékek kibontakozásának segítése, felélesáése. Szeretné, ha túllépnénk a
multbeli egyéni sérelmeken, mert a megtörténtet megváltoztatni nem lehet. Előre tekintve
tudunk csak megújulni, fejlődni, anyagilag és lelkileg gazdagodni. Az önkormrányzat nyitott
minden olyan ötletre, javaslatra - és a lehetőségeinken belül maximálisan támogatunk is
minden olyan kezdeményezést - amely a falu közösségét erősíti, az itt lakók é|etét, hangulatát
jobbá teszi, komfortérzetét, életszínvonalát emeli és falunk egyediségét kibontakoztatja,
mások szénnára is vonzóvá teszi. A következőkben szeretne beszámolni az önkormányzati
válasáásokat krjvető átadás-átvételről, az azőta elvégzett munkiáról, az önkormiínyzat
gazdasági helyzetéről és jövőbeni elképzeléseinkről. 2014. okÍóber 22-én Kormanyhivatal
meghatalmazottjajelenlétében kertilt sor a hivatalos átadás átvételre, mely a következőket
tarta|mazta: folyamatban lévő ügyek, palyázatok iratai, azokkal kapcsolatos teendők, kettő
darab folyamatban lévő közmunkaproglam iratai 25 foglalkoáatotta|, az aktuális pérzngyi
he|yzet a gazdasági besziímolóban lesz részletezve. Az onkormanyzat hite|ál|ománnyal'
értékpapínal nem rendelkezett. 2014. október 2I-én az a|aku|ő képviselőtestületi ülésen
alpolgármesterré vá|asztotta a képviselőtestület a polgármester javaslatiíra Szűcsné Pál-Kutas
orsolyát. Megalakult azigyrendi és szociális bizottság, melynek elnöke Földessy Aranka lett,
tagsai: Gyenes Bálint és Pálné Kakszi llona. Meghatarozásra kerültek a tiszteletdíjak is.
Trírsadalmi megbízatásban végzem a polgrírmesteri munkát. Ez alapján a havi bruttó bérem
143.000 ft + ennek a |S%o.a a költségÍérítésem havonta. Az a|po|giírmester asszony
tisáeletdíja havi bruttó 40.000 ft. A képviselők havi bruttó 25.000 ft-ot kapnak.
Az önkormányzati választások óta eltelt időben elvégzett munkiánk: a választást követő
napokban teljes leltar készült, melynek kiértékelése folyamatban van. Elkészült a Művelődési
haz eLőtti híd. A közmunkaprogramban lehetőséget nyertiink plusz 15 fö foglakoztatására,
akik a tél folyamrín 3 hónapon keresztiil alapfokú mezőgazdasági képzésben vesznek résá itt
helyben. Ily módon jelenleg 40 főt foglalkoÍatunk közmunkásként. Megtörtént a falu
bejarása is, melynek kiértékelése szintén folyamatban van' azonban vannak feladatok,
melyeket már elkezdttink megoldani. Sok mindent észrevételeáiink a bejrírás során, de kérem,
fogadjrík el, hogy azonna| nem tudunk minden hiányosságot pótolni. Kéri a tiirelmet és a
pozitív, segítő, tevékeny hozzáá|lást. ötleteket, javaslatokat is.



A bejárás sorián tapasúalt legnagyobb hianyosságok: vízelvezető rírkok, átereszek hirínya,
elhanyagoltsága. A közterületeken lévő közmúveket, lakosságot veszé|yeztető fák, sok
lakatlan, elhanyagolt épület van. (elenleg a településen minden 5. ház tiresen áII), a főtlt
á|Iapota rendkívül rossz. október folyamrín legfontosabb feladatnak a temető és környékének
rendbetételét tartottuk, mely úgy gondolom, hogy a köz megelégedésére szolgált. Halottak
napja előtt elkészi|t a temető melletti parkoló is. Igyeksztink jó kapcsolatot ápolni és
együttműködni más önkormrínyzatokkal is a hatékonyabb értékteremtés, fejlődés érdekében.
Ennek kapcsrín ellátogatott a testÍilet Múcsonyba, ahol példaértékű a közfoglalkoúatás.

2014. október 22-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormrínyhivatal képviselőjének
jelenlétében átadásra-átvételre került a polgiírmesteri munkakot Az önkormányzat a20I4. évi
költségvetését a 4l20L4.(II.l8.) rendeletével fogadta e|, melyet a 1012014. (Ix.09)
rendeletével módosított és kiegészített. A módosítás alapjtín az önkormányzat bevételeinek és
kiadásainak foösszege: 177 ,832.000,- Ft, ezen rendeletek alapjrín történik az éves gazdáIkodás.
Hitel állománrrya| az önkormányzatnem rendelkezik. Átadás-átvételkor a fennálló tartozások
összege |1.044.550'- Ft, ebből: széúIÍtói tartozás 4.348.716,- Ft, Banhorváti Közös
onkormanyzatiHivatal felé 6.695.834,-Ft. Atartozás rendezéséreaz önkormrányzat2OI4. 07,
17-én páIyénatot nyújtott be a Belügyminisáérium felé, működőképesség megőrzését
szolgáló támogatásra 11.076.000,- Ft összegben. Az évek során felhalmozódott
adőtartozásokból adódó behajtandó követelés összege: 8.47l,164,- Ft. A Kazincbarcikai Jarás
Bíróság végzése a|apjén az önkormányzat Kékesi Norbert részéte 03lI ltsz. ftildterület
véte|árát 6.000.000,- Ft-ot köteles visszafizetni 2015. januar 01. napjától 3 évi egyenlő
részletben, továbbá 590.000,- Ft perköltséget. Az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanvagyon 523.746.036,- Ft összértékben van nyilvtíntartva. Az átvételtől eltelt
időszakban takarékos és ésszeni gazdá|kodás mellett tartozásaink csökkentek. A folyamatban
lévő TÁM}P pátyálzatok pénzülyi rcndezése megtörtént. 20t4. |2. 05-én 9.799.000'. Ft
támogatást kapott a település a Belügyminisáériumtól működőképesség megőrzésére. A
tamogatási összegből a száI|ítőitartozások, illetve a közös hivatal felé fennál|ő tartozás került
kiegyenlítésre. Elmaradt szá||ítői tartozás nincs, jelen pillanatban |,692.768,- Ft sziímla viár
kiegyenlítésre. Ezeket a fizetési hatráridő fiiggvényében folyamatosan utaljuk. Az
adőtartozások jelenlegi összege a lakosság részérő| 10.237.026,- Ft. A fennrílló hátralékokra a
behajtási eljárás minden esetben kezdeményezésre került. ( fe|sző|ítás _ Nyugdíjfolyósító
igazgatőság _ munkahelyek -NAV megkeresése behajtás céljából) Az adőtartozások magas
hátralékában telekadó tartozásként szerepel: ifi. Havas Henrik 2.472,560,- Ft telekadó
tartozása, melyet a NAV-hoz megküldtiink behajtásra. Ewégére a költségvetés keretein belül
maradva minden kötelezően vállalt feladatainkat teljesíteni tudja a település.
A jelenlegi szociális helyzetről néhany gondolat. Rendszeres gyermekvédelmi trímogatásban
28 család részesül, lakásfenntartási trámogatást kap 39 háztartás. Foglakoztatást helyettesítő
tiímogatást 49 fő, ebből közfoglalkoú'atás miatt sztinete|32 fo. Jelenlegi aktív koru ellátott l7
fő.
Hogyan tovább Tardona? Először is néhríny ksh adatot ismertetek a 2000-es és 20l3-as évről'
melv szerint

2000 2013
Allandó lakosok szátma 1200 1076
0-5 éves koru svermek 61 34
6-14 éves korú svermek 161 78
18.60 koru felnőtt 697 672
60 év feletti felnőtt 239 260

Hrízasságkötések szárta 2000-20l3-ig: 13 db, új lakások szátma 2000-20I3-ig: 4 db. Fenti
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számokból egyértelműen kitűnik, hogy a településen lakók átlagéletkora nő, mivel a gyerekek
száma felére csökkent a 13 év alatt. A falu állandó lakosainak szátna is csökkenő tendenciát
mutat. A számok nem ttikrözik az ennél rosszabb valós helyzetet, hiszen az á||andő lakosok
közül is egyre többen dolgoznak külftldön, így ritkábban tudnak résá venni a falu életében.
Az idén 15 óvodásunk vaÍl, ez a szátm a jövő évben jelentősen csökkenni fog. Mindezeket
figyelembe véve jövőbeni terveink a következők: szeretnénk, ha a településen élők minél
többen aktív jövedelemhez jutnának és ezzelparhuzamosan a falu értékei is gyarapodnának.
Start munkaprogram keretén belül szeretnénk mezőgazdasági tevékenységet elkezdeni, ahol
elsősorban gyógy- és fiiszernövényeket, bogyós gytimölcsöket termesztenénk.
Tervben van fóliasátor és aszalő-szánitő berendezés kialakítása, ahol a megtermelt növények,
gyiimölcsök, gombrák feldolgozásra kerülnek. A továbbiakban szeretnénk a falu képét
rendezettebbé, esztétíkusabbá tenni. Terveink között szerepel a falutérkép, utca eligazítő
táb|ak kihelyezése, egységesebb, rendezettebb parkosított, gondozottköneriletek kialakítása.
Pá|yénati lehetőség esetén a patakmeder rendezése, játszőtér, bicikliút, tura útvonal kiépítése'
webkamera és térfigyelő rendszer felszerelése, csapadékvíz elvezetésének megoldása' a Jókai
út újra aszfa|tozása. A legnagyobb és egyik legfontosabb feladatunknak tartja a
Dédestapo.lcsrány-Tardona között és Tardoniín áthaladő út felújítását. Atardonaiak mindig is
ápoltak Jókai Mór emlékét. E köré fonva szeretné a Képviselő.testület felépíteni a falu
jövőbeni kulturális é|etét, rendezvényeit. A tájhánban kiállított trírgyak á||aga sokat romlott az
utóbbi időben, több dolog megsérült vagy eltűnt a felújítás sorián. Szeretnénk újra a
régebbihez hasonló nagyságában megmutatrri az ide|átogatóknak. Az a|apitők közül még
sokan aktívak és szeretnék kérni a falu lakosságát, hogy segítsék felajánlasaikkal a tájhaz
megújulását. Ez ügyben kéri keressék meg. Az önkormiínyzat fontosnak tartsa a
közösségépítést. Lehetőségeinkhezmérten a Képviselő-testület tiímogat minden önszerveződő
közösséget. A már meglévő egyesületeket és az újonnan alakuló csoportokat is. A helyi
vállalkozásokat abban tudjrík támogatni, hogy az iparűzési adot a minimálison tartjuk és ezen
jelenleg nincs is szríndékunkbart vá|toztatni. A jövő évre az önkormányzat adőemelést nem
tervez. Szívesen fogadjuk az itt telephelyet létesítő további vállalkozásokat. Az
önkormányzati munkák elvégzésénél lehetőség szerint előtérbe he|yezziJk a helyi
vállalkozókat. Elmondja a teljesség igénye nélktil sorolt fel par dolgot, amit fontosnak tart
elvégezni ajövőben. osszességében szeretnénk egy szebb,jobb, élhetőbb Tardonát,arne|yhez
mindenki épitó jellegű ötletére, javaslatára és tevékeny hozzááI|ásttra sziikség van.
Megköszöni, hogy meghallgattrík és kéri, hogy a véleménytiket mondjrák el a jelenlévők.

Gvenes Szabolcs tardonai lakos: Elmondja, hogy a falusi vendéglátókat képviseli. A helyiek
boldogulását és helyben maradását segíti elő ennek a tevékenységnek a folytatása.
Tájékoztatőttart a falusi vendéglátás előnyeirő|' avégzendő feladatokról, lehetőségekről. A
faluképet szebbé lehet tenni, de javasolja, hogy a falun átvezető utat tegyék mielőbb rendbe.
Felajrínlja, hogy akit érdekel a falusi vendéglátás azoknak segítséget nyújt a kialakításában.

Balla Gytirw polgármester: Megköszöni Gyenes Szabolcsnak atájékoúatóját és elmondja,
hogy az elmúlt héten a Volrín trársasággal volt egy egyeztető megbeszélésen, melynektárgyát
képerte a jaratok stirítése. Addig míg a helyi út ilyen állapotban van addig a Volan nem fog
járatot stiríteni. Trámogatja a falusi vendéglátók körének bővülését is, mivel így a településen
az idegenforgalom nőne.

Pálné Kaposi Katalin tardonai lakos: Kérdezi, hogy a szemétszá|lítás.hogyan történik a
faluban, mert nem viszik e| a hénak elől a második kukát csak egyet. Egetni sem lehet a
szemetet, hová tegyék?
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Dr. Szécsi Ottó iegvző: Bemutatkozik, elmondja, hogy 2D|3.janurír l. napjától Bránhorváti
Közös onkormrínyzati Hivatal jegyzője. Elmondja, hogy a Hulladékgazdálkodásról szóló
törvény alapjan nonprofit szewezet á|ta| köteles az onkormanyzat elláuri a
hulladékszolgáltatast. Ennek aszer,tezetlek 136 önkormiínyzatatagsa és létrehoztákaZö|d
Völgy Kft-t a kozszo|gáItatás ellátrísrára.
Részletes tájékoztatást tart a hulladékszállítással kapcsolatban az eddig történtekről és a
települést érintő eseményekről.

Gvenes Szabolcs tardonai lakos: Elmondja, hogy a hulladéklerakóba bevitt 140 kg szemetet,
melyet k'tszámlázr* neki, holott azt|ttrdették, hogy évente 250 kg-ot térítésmeneten el lehet
helyezni.

Földessv Aranka képviselő: Elmondja, hogy propagálni kell a komposáiílást. A falu részéről
ki kall alakítani egy politikát, hogy a hulladék mennyisége csökkentére kerüljön, illetve a
szolgá|tatő szá|Iítsa e| a hánartásokban keletkező hulladékot. A Ző|d Völgy nem a lakosok
érdekeit szo|gá|ja.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy a jelenlegi helyzet vá|tozni fog. Válasáási
lehetőség egyenlőre nincs, így kel elfogadni. A település egyedül nem tud váltoúatni a
kialakult helyzeten. A kukríkba nem kell mindent beletenni, a komposzüílásra kell törekedni.

Pálné Kaposi Katalin tardonai lakos:Kérdezi, hogy egy kuka lesz egyházÁoz?

Dr. Szécsi Ottó ieeyző: Elmondja, hogy a Társulási ülésen felvetették, de nem fogadtrík el a
módosító javaslatot.

Debreczeni Attila tardonaÍ lakos: Elmondja, hogy a Jókai utcában ha esik 2 cm hő a
szemetes nem megy fel és nincsen e|szá||ifua a szemét. Vigyék el a szemetet ezért a pét:rért,
vagy ne szrámoljanak szállítási díjat arra azidőre.

Balla Györw polgármester: Kéri, hogy je|ezzék neki, ha ilyen történik és fog szólni a
szo|gá|tatőnak. Kéri, hogy kérdéseiket tegyék fel, vagy ha van ötlettik, javaslatuk azt is.
Elmondja, hogy láthatta!, hogy Íák kerültek kivágásra, azokon a területeken ahol
vagyontiírgyakat, személyeket, villanyvezetékeket veszé|yeztettek. A kivágott fák pótolva
lesznek.

Bencsik Károlvné tardonai lakos..Kérdezi, hogy a patakmeder mikor |eszkész? Ha megint
lesz egy nagy viz elvisz mindenki, ki kell mélyíteni.

Pr. Szécsi ottó ieevző: Elmondja, hogy a meder állami tulajdonban van, kezelője az
EMVIZIG. A feladat el|átáséú:roz a tulajdonos és kezelőjehozzájarulását kell kérni, fonást kell
biáosítani rá és el kell készítetrri a terveket, vizjogi engedélyezési eljrírásokat kell lefol1.tatni
Itozzá, Előzetes szrímítások alapján 100 Mft-os költséget jelent a munka. Az onkorményzat
fo lyamato san fi gyeli a p á|y ánatokat.

Gyenes Zsolt tardonai lakos: Elmondja, hogy a Széchenyi utca |2. e|őtt akozvi|ágítás nem
működik.

Ivádiné Tóth Ildikó tardonai lakos: Elmondja, hogy a pincetulajdonosok a pillepalackokat
eldobáljrík és avíz viszi a szemetet.



Balla György polgármester: Elmondja, hogy az onkormányzatel fogia szá|Iitania szemetet.
Kitakarítottak a temetőt is mások feltöltötték szeméttel.

Gyenes Szabolcs tardonai lakos: Elmondja, hogy szemétgffitést szoktak tartani, melyre
mindenkit szertettel viír a Madarak és Fak Napjrín.

Lovas László tardonai lakos: Elmondja, hogy a nem lakott ingatlanok a gazveti fell.

Dr. Szécsi Ottó iewző: Elmondja, hogy a kommunális adót az ingat|an tulajdonosa vagy
önkormányzati ingatlan bérlője ftzeti. Az, hogy a bevételt az onkormányzat mire költi
döntésétől fiigg. Az onkormrínyzat dönti eI an. is, hogy marad a kommunális adó és mellette
fizetik a szemétsztíllítás díját is a lakosok. Lehet az is, hogy a kommunális adót majd
csökkenti az onkormányzat. olyan ingatlan esetén, amelyik 3 hónapja lakatlan nem
szám|áznak szemétszá|lítási díj at.

Ivádiné Tóth Ildikó tardonai lakos:Kérdez| hogy a sérült kukákat hol lehet kicserélni?

Dr. Szócsi ottó iewző: Elmondja, hogy sajnos a szolgáltató nem cseréli azt a lakosoknak kell
megvenni.

Bencsik Károlvné tardonai lakos: Az épitések után meddig tart a szavatosság, a keletkezett
hibríkat mikor javítják ki?

Balla Gvörw polgármester..Igazatadakérdezőnek. Télvízidejénnem szerencsés építkezni
az esetleges hibák kijavítása avá||a|koző feladata.

Füeedi Viktória tardonai lakos:Kérdezi, hogy a konyhát újra lehet-e indítani? Sokszor volt,
hogy a szállított ebéd ehetetlen.

Balla Gvörw polgármester: Elmondj4 hogy 15 fő óvodás van és további 15 fr aki
igénybeveszí az étkezést. Sajnos gazdaságossági szempontból nem kivite|ezhető a konyha
újraindítása, de folyamatosan keresik ennek a lehetőségét.

Füeedi Viktória tardonai lakos: Javasolja, hogy végezzenek igényfelmérést, lehet, hogy
többen vennék igénybe.

Balla Gvörw polgármester: Elmondja, hogy erre sort fog keríteni.

Pálné Kaposi Katalín tardonai lakos:Kérdezi,hogy az orvosi lakással mi lesz? Nem lehet a
védőnőt odaáthozni?

Balla Gvörw polgármester: Elmondj4 hogy az Önkormtínyzattal van szerződése DokÍor
úrnak. Az orvosi lakásra nem tart igényt, irattárat lehet kialakítani belőle. Elmondja, hogy a
Patika be fog zétrtri, mert nem kifizetődő aszálmára.

Füeedi Viktória tardonaí lakos: Elmondja, hogy a védőnőnél télen hideg van' nem lehet-e a
tanácsadást is áthozni az orvosi rendelőbe, úgyis eltérő időpontban van.

Balla Gvörgy polgármester: Elmondja, hogy ennek a lehetőségét is meg fogiák vizsgálni.
Megéri Földessy Aranka képviselő asszonyt, hogy a szociális tuzifáva| kapcsolatban mondja



el a mondaniva|őját.

Földessy Aranka képviselő: Elmondja, hogy az onkormányzat nyújtott be páLyazatot
szociális cé|ítílzifára, melynek keretében 46 m3 fa kiosztásiíra van lehetőség. A 46/2014 BM
rendelet meghatrározza azt, hogy kik részesülhetnek ebbe a tiímogatásban. A feltételek
meghatánozásra kerültek és akik a kritériumoknak megfelelnek azok kapnak 1 m3 fát.

Balla Gyiirgv polgármester: Elmondj4 hogy mindenkinek kell a fa. Döntés született róla,
akik kapnak ki lesznek értesítve, az onkormányzat kiszállítja nekik fát, KéÍi, hogy akinek
van javaslata, kérdése, ötlete tegye fel. Megköszöni a részvételt és abozzászólásokat.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármester a képviselő-testületi nyílt ülését 18 óra 37 perckor bezárta.
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