
Képviselő-testület
Szigliget

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Képviselő-testület 2008. szeptember 10-én 18.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:

Békefi Péter alpolgármester

Balassa Sándor képviselő

Ifj. Baráth Sándor képviselő

Káli Magdolna képviselő

Ódor Zoltán képviselő

Szabó Tibor képviselő

Szőke István képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Lutár Mária körjegyző

Páros Gyuláné költségvetési előadó

Békefi Péter alpolgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Bejelenti, hogy Balassa Balázs
polgármester úr munkahelyi elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, az ülést ő vezeti le.
Megállapította, hogy a 8 képviselő közül 7 jelen van, az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.

Ismertette az ülés javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

A megtárgyalt napirend 1./ 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítése 2./ Vegyes ügyek 1./ 2008.
évi költségvetés I. félévi teljesítése

Békefi Péter alpolgármester: Az önkormányzat 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót a képviselők előzetesen kézhez kapták. Az anyag június 30-i adatokat tartalmazza, az
adóbevételeket még nem. Kéri képviselő társait, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.



Szőke István képviselő: A cserépkályha javításra hol került sor, a szolgálati lakásoknál?

Lutár Mária körjegyző: Nem, a házasság-kötőteremben lévő cserépkályha szorult felújításra, ajtót
kellett cserélni.

Békefi Péter alpolgármester: Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel
nincs, javasolja, hogy a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-
testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

122/2008.(IX. 10.) Kt. sz.

H a t á r o z a t o t

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés I.
félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Vegyes ügyek 1./ Domonkos Zoltán lakótelek vásárlási kérelme

Békefi Péter alpolgármester: Domonkos Zoltán és felesége a 199/30 hrsz-u lakótelket szeretné
megvásárolni. A pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelnek, nyilatkoztak, hogy a feltételeket
vállalják. (Ismerteti a kérelmet.)

Javasolja, hogy a 199/30 hrsz-u 1031 m2 nagyságú lakótelek vevőjéül Domonkos Zoltán és
Domonkos Zoltánné balatonedericsi lakosokat jelölje ki a képviselő-testület.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

123/2008.(IX. 10.) Kt. sz. H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület 199/30 hrsz-u 1031 m2 nagyságú
lakótelek vevőjéül Domonkos Zoltán (an.: Velladics Teréz,
szül. Tapolca 1968. 07. 24.) 8312 Balatonederics, Petőfi u.
11. és Domonkos Zoltánné (Kovács Éva an.: Kovács Mária
szül.: Tapolca, 1972. 06. 21.) 8312 Balatonederics, Petőfi u.
11. szám alatti lakosokat jelöli ki.

A képviselő-testület a pályázati kiírásnak megfelelően a
lakótelek vételárát 3200 Ft/ m2 összegben, az értékesítés
feltételeit az alábbiakban határozza meg.

- a beépítés módja: családi lakóház
- beépítési kötelezettség: 3 év
- 15 éven belül történő értékesítés esetén a telek mindenkori
forgalmi értékét az önkormányzat részére meg kell fizetni,
- a feltételek biztosítására az önkormányzat javára az
ingatlan-nyilvántartásba 15 év elidegenítési tilalmat kell
bejegyezni.
A telek vételárát egyösszegben szerződéskötéskor kell
befizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi
szerződést írja alá.



Határidő: 2008. október 30.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

2./ Falugazdász hálózat működtetéséhez helyiség biztosítása

Békefi Péter alpolgármester: A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal megkereste az
önkormányzatot, hogy a falugazdász hálózat ügyfélszolgálatot 2008. október 1-jétől akkor tudja
biztosítani, amennyiben megfelelő infrastruktúrával felszerelt helyiséget és szélessávú Internet
elérhetőséget bocsátanak térítésmentes a Szakigazgatási Hivatal rendelkezésére. A kért feltételeket
jelenleg is biztosítják. (Ismerteti a megkeresést.)

Szőke István képviselő: Ki a falugazdász?

Balassa Sándor képviselő: Baracskainé, de ez személytől független, helyiséget kérnek. Úgy gondolja
az eddigi gyakorlatnak megfelelően, továbbra is biztosíthatják a helyiséget.

Lutár Mária körjegyző: Hetente jön a falugazdász, a lakosságnak nyújtanak szolgáltatást, helyben
tudják intézni dolgaikat.

Békefi Péter alpolgármester: Javasolja, hogy a falugazdász ügyfélszolgálat biztosítására továbbra is
tartsanak igényt, az ügyfélszolgálat részére a jelenleg is használt helyiséget, térítésmentesen
biztosítsák.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

124/2008.(IX. 10) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a községben falugazdász ügyfélszolgálat
biztosítására továbbra is igényt tart, az ügyfélszolgálat részére
a jelenleg is használt helyiséget, térítésmentesen biztosítja.

Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
döntéséről a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt
tájékoztassa.

Határidő: 2008. szeptembert 30.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

3./ Szabadság – Hóvirág utca felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése

Békefi Péter alpolgármester: Polgármester úr tájékoztatta a Szabadság utca, Hóvirág utca
útfelújításáról. Az útfelújítás szeptember 15-én kezdődik, az első héten lemarják a két utcáról a
felesleges aszfaltot, a Hóvirág utca aszfaltozásának határideje szeptember 26.

Balassa Sándor képviselő: Az első héten az aszfaltozáshoz előkészítik az utcákat, lemarják a
felesleges aszfaltot, elkészítik a folyókákat, az akna fedlapokat felemelik.

Békefi Péter alpolgármester: A lemart aszfaltból az új utcát fogják leaszfaltozni.

Balassa Sándor képviselő: Annyi történt, hogy túl magasak ott az aknák, 25-ös gyűrű ki lesz véve,
aszfaltszintig fel lesz töltve, nem kerül rá végleges szőnyeg, a mart aszfaltból fog elkészülni az utca.



Szabó Tibor képviselő: A DRV-nek nem kell ott javítani, állítólag, azért van víz az aknákba, mert
valaki neki tolatott.

Balassa Sándor képviselő: Nincs az aknákba víz, visszaveszik a gyűrűt, leveszik a szűkítőt, újra
falazzák, holnap állnak neki. Pupos Lajosnak is, a Horváth-Ép Kft-nek is volt egy szerződése az
átemelő építésére, és volt egy 10 m-es szakasz, ami egyik vállalkozó szerződésében sem szerepelt,
ennek fog neki állni holnapi nap Pupos Lajos. Az átemelő üzemkész, magát a rendszert kell összekötni
az átemelővel.

Békefi Péter alpolgármester: Az utcák aszfaltozására visszatérve, van egy fontos dolog, amivel
kapcsolatban merülhetnek fel kérdések, vagyis a Szabadság utca aszfaltozása később fog megtörténni,
2009. májusában, mert a vízvezeték hálózatot a tavasz folyamán cseréli ki a vízmű, úgy gondolja erre
történek egyeztetések.

Balassa Sándor képviselő: Attól, hogy nem lesz leaszfaltozva az utca, még járható lesz. Információja
szerint a DRV-től még nincs írásos nyilatkozat a cserére. Egy magyarázat van, a marógép leszállítása
sem költségben, sem terjedelemben nem egyszerű kérdés. Kiegyenlítés szempontjából lesz a marás,
egységes lesz a síkja.

Békefi Péter alpolgármester: Azt lehet tudni, hogy az út állapota a lemarás után, 2009. májusáig így
marad, ha lakossági kérdés merül fel, képviselő társai tudjanak rá válaszolni.

A beruházással kapcsolatban van egy kötelezettségük, műszaki ellenőrt kell alkalmazni. A műszaki
ellenőri feladat ellátására kértek árajánlatokat, 3 db ajánlat érkezett. Tóth József sümegi építési
műszaki ellenőr árajánlata bruttó 520 e Ft, Via Bona veszprémi kft ajánlata 600 e Ft, az INTRADOS
Bt. Keszthely ajánlata 700 e Ft. Mindhárom ajánlat bruttó összeg. Az ajánlattevőket nem ismeri, a
feladat jelentőségét sem, szívesen venné, ha Balassa képviselő társa, aki otthon van, ezekben a
dolgokban tájékoztatná őket. A polgármester úrnak van tapasztalata Tóth Józseffel kapcsolatban, az ő
ajánlata a legkedvezőbb, az önkormányzatnak már dolgozott, megfelelő munkát végzett.

Balassa Sándor képviselő: Tóth József a sümegi önkormányzat műszaki főelőadója, régóta ismeri.
Feladata, az aszfalt minőségének, vastagságának ellenőrzése, az előkészítésben a szintek pontosítása.

Szabó Tibor képviselő: Útnál mennyi a szavatossági idő?

Balassa Sándor képviselő: 10 év, de nem tudja mennyit vállalt a kivitelező cég.

Békefi Péter alpolgármester: Ez a műszaki ellenőr kockázata?

Balassa Sándor képviselő: A műszaki ellenőrnek kell a teljesítést, műszaki, szakmai szempontból
leigazolnia, illetve az elszámolás szempontjából is van felelőssége. Nagyobb felelősség a vízmű csere
utáni tömörség vizsgálata, illetve ellenőrzése, ez egy nagyon fontos kérdés.

Békefi Péter alpolgármester: Javasolja, hogy a Szabadság és Hóvirág utca burkolat felújítási
munkáinak műszaki ellenőrzésével bruttó 520 e Ft összegben, Tóth József építési műszaki ellenőrt
bízza meg a képviselő-testület.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

125/2008.(IX. 10.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a Szabadság és Hóvirág utca burkolat
felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésével, az árajánlatban
közölt bruttó 520.000 Ft összegben, Tóth József Sümeg,



Simon István u. 9. szám alatti építési műszaki ellenőrt bízza
meg.

Megbízza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést
kösse meg.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

4./ Balló és Társa Bt bérleti ügye

Békefi Péter alpolgármester: Juha Ádám Oszkár kéri a képviselő-testületet, hogy a Balló és Társa
Bt-vel kötött, az önkormányzat tulajdonában lévő Falatozó és Saláta büfé egységekre a bérleti
szerződést a Strandi Büfék Kft-vel kösse meg. Személyi változás nem történt, családi és üzleti indokok
alapján alakult át a Bt. (Ismerteti a kérelmet) Nem tudja, miért változott meg a cégnév, nekik akkor
lehetne ebből probléma, ha a bérleti díjat nem fizeti ki.

Páros Gyuláné költségvetési előadó: Ilyen probléma nem volt, a bérleti díjat mindig rendesen
befizette.

Szőke István képviselő: A jogszabály megengedi, Kft-t alapított, mert így a saját vagyonát nem
piszkálja senki, a bérleti díjat fizesse, nekik ez a lényeg.

Békefi Péter alpolgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő strandi „Falatozó”
és „Saláta büfé” megnevezésű egységre az eredeti szerződésben foglalt feltételekkel új bérleti
szerződést kössenek a „Strandi Büfék” Kft-vel.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

126/2008.(IX. 10.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő
strandi „Falatozó” és „Saláta büfé” megnevezésű egységre az
eredeti szerződésben foglalt feltételekkel új bérleti szerződést
köt a „Strandi Büfék” Kft-vel.

Megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket kösse
meg.

Határidő. 2008. szeptember 30.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Iskolakezdési támogatás megállapítása

Lutár Mária körjegyző: A költségvetésbe betervezésre került az előző évekhez hasonlóan az
iskolakezdési támogatás. Az általános iskolások részére ingyenes tankönyv és
füzetvásárlással, a középiskolai, és felsőfokú intézményekbe járó gyerekek részére egyszeri
egyösszegű támogatás formájában. Idei évben az óvodások részére 3000 Ft, az óvodakezdési
támogatás. A középiskolai, főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytató gyerekek az elmúlt
évben 7000 Ft támogatásban részesültek. A költségvetésbe betervezték ezt az összeget, a
fedezet rendelkezésre áll.



Békefi Péter alpolgármester: Javasolja, hogy az általános iskolások részére ingyenesen
tankönyvet és füzetet biztosítsanak, az óvodások részére 3000 Ft, a középiskolai tanulók,
valamint az egyetemi- és főiskolai hallgatók részére 7000 Ft támogatást javasol megállapítani.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

127/2008.(IX. 10.) kt. sz.H a t á r o z a t o t

A képviselő-testület a szigligeti általános iskolás
gyerekek részére a tankönyvet és füzetet ingyenesen
biztosítja, az óvodások részére 3000 Ft, a
középiskolai, főiskolai és egyetemi tanulmányokat
folytatók részére 7.000 Ft iskolakezdési támogatást
állapít meg.
Megbízza a körjegyzőt, hogy a támogatás kifizetéséről
gondoskodjon.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: Lutár Mária körjegyző

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kiírása

Békefi Péter alpolgármester: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2009. évi kiírására
vonatkozó előterjesztést a képviselők kézhez kapták.

Lutár Mária körjegyző: A képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy a továbbiakban is részt
vesz-e a pályázatban, ezt követően, pedig kiírja a pályázatot, ami gyakorlatilag a kormányrendeletnek
megfelelően történhet.

Az ösztöndíjpályázat évek óta jól működik, úgy gondolja, hogy erre a támogatásra szükség van, aki
tovább tanul, annak jelentős segítséget jelent.

Békefi Péter alpolgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a
Képviselő-testület fogadja el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

128/2008.(IX. 10.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t

Szigliget Község Önkormányzata
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint
a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általános
Szerződési feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során



maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.

Megbízza polgármestert, hogy az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott alapfeltételeknek és a Bursa
Hungarica ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó
szabályzatnak megfelelően az „A” és „B” típusú pályázati
kiírást készítse el és tegye közzé.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: Balassa Balázs polgármester

Ódor Zoltán képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt az ülésről eltávozott.

Békefi Péter alpolgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a hétvégén, pénteken a
testvértelepülésről érkezik egy 42 fős küldöttség. Pénteki program a megérkezéskor fogadás, utána
vártúra, majd az Eszterházy pincébe vacsora. Szombaton kirándulásra mennek Pécselyre, délután
sétahajózás, 19.00 órakor vacsora a Bakos vendéglőben. Polgármester úr segítséget kér a fogadásra,
bort, süteményt, és kéri, hogy a pénteki fogadáson, a vártúrán, a vacsorán a testület tagjai is vegyenek
részt.

A strandi homokfoci pálya építésére pályázatot nyújtottak be, melyen támogatást nyertek, a pálya
építése novemberben fog indulni feltöltéssel. A Kisfaludy utcai nádas épülethez is nyertek támogatást,
a nádazásra október hónapban kerül sor.

Tájékoztatja a testületet az őszi programokról. Kulturális Örökség Napjai címmel Szigligeten is lesz
program szeptember 21-22-én. A szigligeti várban régészeti feltárás során talált szarvasagancsból
készített, gazdagon faragott lőportartó idézi fel a reneszánsz kort. A várgalériában kiállított tárgyat
képillusztrációval és korabeli zenével teszik élményszerűvé. A kiállítás szombaton és vasárnap
tekinthető meg. A látogatókat a vár megtekintésére is invitálják, ahol a szigligeti Hagyományőrző
Egyesület várja a vendégeket

Az Országos Kék - Körfutásról már hallott a testület, korábbi ülésen szó volt róla. Szeptember 23 –
november 6. közötti időszakban Szarvas Mátyás békéscsabai sportember 45 nap alatt szeretné
teljesíteni a 2500 km-t. Az Országos Kék - Körfutás rajtjának és a céljának is a szigligeti várat
választotta, ezáltal is sugallva mindenki felé, hogy Szigliget az a település, ahol egyetértenek céljaival,
az egészséges életmódra nevelés fontosságával és az értékeink megőrzésével.

Szeptember 27-én a Halászati Zrt szervezésében I. Nagy-Balatoni Horgászverseny lesz, melynek
fővédnöke Dr. Gráf József Földművelési és Vidékfejlesztési Miniszter. A versenyhelyszínek között
Szigliget is szerepel. (Ismerteti a versenykiírást.)

Paál József úr a várral kapcsolatban talált egy korabeli történetet, mely 1558. október 13-án történt. „A
törökök lesből megtámadták a szőlőkben szüretelő jobbágyokat, el akarták őket rabolni, és rajtaütéssel
elfoglalni a várat. Magyar Bálint a vár kapitánya a jobbágyok segítségére sietett.” E dátumra
megemlékezve egy várfutást szerveznének az iskolából a várba. Komoly nevek vannak a szponzorok
között, jelenleg a szervezés folyik, amit egy profi szervezőcég végez. Amint konkrétumokat fognak
tudni a honlapon, újságban publikálásra fog kerülni.



A községi szüreti felvonulás időpontja szeptember 27. Polgármester úr felkéri Szabó Tibor képviselő
társát bírónak.

Szemünk Fénye Program

Békefi Péter alpolgármester: Szemünk Fénye Program lényege, az iskolavilágítás korszerűsítése
megtakarításból finanszírozva. A világításkorszerűsítésre megkapták képviselő társai az ajánlatot. Az
Oktatási Minisztérium meghirdette a programot, melynek megvalósítására központosított
közbeszerzési eljárást bonyolított le, szerződött a CAMINUS Zrt-vel, aki a korszerűsítési
munkálatokra adott ajánlatot. A Zrt készített egy felmérést az óvoda, iskola vonatkozásában.
Véleménye szerint névleges teljesítményeket mértek fel, kiszámolták, ha ők bérlik az általuk ajánlott
eszközöket 5, 8, 10 évig, milyen megtérüléseik lesznek. Beszéltek a polgármester úrral is, ő a 8 éves
futamidőt tudná elfogadni, kikötve, hogy a megkötendő szerződésnek tartalmaznia kell az
inflációkövetést, de maximum 3 % mértékben.

Ő inkább a szálláshely kialakításban gondolkodna. Tudja, hogy nagyságrendileg más az összeg, de ő
ezzel a korszerűsítési dologgal még várna, nem sietné el a döntést.

Ifj.Baráth Sándor képviselő: Megtakarítást érnek el, ha takarékos égőre cserélik a meglévőket, azt
ők is ki tudják számolni, hogy mennyit tudnak megtakarítani.

Lutár Mária körjegyző: 8 éves futamidő után az ajánlott berendezések már elavultak lesznek.

Békefi Péter alpolgármester: 3 millió beruházásról van szó, akkor foglalkozik vele, ha meg van rá a
pénze, leméri, hogy ilyen-olyan fogyasztás esetén mennyi a megtakarítása.

Úgy gondolja, hogy a következő ülésre napolják el az ajánlatot.

„Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről beszámoló

Békefi Péter alpolgármester: „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót képviselő társai kézhez kapták.

Amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, Javasolja, hogy az „Együtt
Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló beszámolóját fogadják el A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta az
alábbi 129/2008.(IX. 10.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t A képviselő-testület az „Együtt Egymásért”
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolóját elfogadta.Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Lesenceistvánd
község polgármesterét a határozat kivonat megküldésével tájékoztassa.Határidő. 2008. szeptember
30.Felelős: Balassa Balázs polgármester Bejelentések, tájékoztató Balassa Sándor képviselő:
Olyan információt kapott, hogy a fekvőrendőr nem került visszabontásra. Kérdése, kiment a
határozatról az értesítés? Lutár Mária körjegyző: Igen. Balassa Sándor képviselő: Meg kell
ismételni a felszólítást, lejárt a határidő. Mivel önkormányzati útról van szó, nincs akadálya, hogy
visszabontsák, mert balesetveszélyes éles köveket betonozott oda.A Kossuth utcában nagyon sok
világítótest nem működik, villog. Lutár Mária körjegyző: Jelezték az E-ON felé. Balassa Sándor
képviselő: Szolgálati lakással kapcsolatban megtörtént az egyezség, belekerült, hogy ki mit
használhat? Lutár Mária körjegyző: A bérleti szerződést megküldték a bérlőnek, a szerződés
tartalmazza, ki mekkora területet használhat. A bérlő a szerződést még nem küldte vissza. Balassa
Sándor képviselő: Úgy hallotta, hogy Kustáncziné feljelentést tett a kosárlabda pálya ellen, ez valós
hír? Lutár Mária körjegyző: Nem tud róla. Békefi Péter alpolgármester: A topikon volt olvasható,
hogy a kosárlabdázókat minősíthetetlen hangon elküldte stb. Balassa Sándor képviselő: Az



Erdőbirtokosságot fel kell szólítani. A Nádüzem bejárójához lepakolták a földet, amit méter magasan
benőtt a gaz, parlagfű. Több tárgy nem lévén az alpolgármester az ülést 19.30 órakor bezárta.

K. m. f.
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