BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8. számú
JEGYZŐKÖNYVE
HATÁROZATAI
61/2010. (VI.24.) kt. határozat:
A 2010. június 24-ei ülés napirendjének elfogadása
62/2010. (VI.24.) kt. határozat:
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló
beszámoló elfogadása
63/2010. (VI.24.) kt. határozat:
A község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámoló elfogadása
64/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás
65/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Petőfi és Virág utca sarkán lévő csapadékelvezető rendszer tisztítása
66/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Dr. Markó Bt-vel kötött szerződés felbontása
67/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Balatonberényi strandhasználat

8. számú
Jegyzőkönyv
Készült a Balatonszentgyörgyi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010.
június 24-én 14,00 órakor a Községháza tanácskozó termében megtartott nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Nagy Lajos polgármester
Besenczki Józsefné képviselő
Dr. Darabont Ferenc képviselő
Farkas László Nándor képviselő
Navrasics Endre képviselő
Takácsné Lengyel Valéria képviselő
Tüskés Balázs képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Török Csilla körjegyző megbízásából:
Tolnai Anna pénzügyi főtanácsos
Igazoltan távol maradt:
Farkas László alpolgármester
Hetényi Tamás Péter képviselő
Nagy Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül 7-en megjelentek, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Navrasics Endre és Besenczki Józsefné képviselőket kéri
fel a testület egyetértése alapján.
Javasolja, hogy a napirendet a meghívó szerint tárgyalja a testület.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta, a következő határozatot hozta:
61/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24ei ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Előadó: Nagy Lajos polgármester
1) A község egészségügyi ellátottsága.
Előadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos
2) Közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
3) Egyéb ügyek.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
Napirend előtt beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
- Június 6-án falunapot tartottunk, nagyon nagy szerencsénk volt, hogy jó idő volt. Jól
szervezett, nagy létszámú résztvevővel tudtuk megtartani falunapunkat.
Ünnepélyesebbé vált azzal, hogy Nagyidáról voltak vendégeink, az esti műsor a
Táncegyüttes jubileuma és a nagyidai 30 éves jubileum jegyében zajlott. A közös
összefogás eredménye volt ez a sikeres falunap. Köszönetünket fejezzük ki az
intézmények vezetőinek, dolgozóinak, az egyesületeknek, képviselő társainknak és
mindenkinek, aki részt vett a programok sikeres lebonyolításában.
- 15-én volt az iskolában a ballagás egy kicsit rendhagyó módon, mely a Kultúrház
udvarán lett megtartva.
- Tegnap volt az iskola felújítás újabb projekt megbeszélése. Apróbb dolgokat
egyeztettünk. Az iskolát szeptember 1-el tudjuk indítani, a konkrét tanítást 13-án,
legkésőbb 20-án kezdhetik. A kinti munkálatokat október végére befejezik.
- A parókia felújítása befejeződött, visszaköltözött Balatonberényből az esperes úr.
- A Takarékszövetkezetnél történt fegyveres rabláshoz hasonló még nem történt a
falunkban. Szerencsére emberi életben nem történt kár.
Hozzászólás:
Farkas László Nándor képviselő:
A térfigyelő kamera rendszer fontossága egyre jobban kicsúcsosodik. A bűnmegelőzés
szempontjából nagy fontosságú, amire előbb-utóbb pénzt kell áldoznunk, hogy ez
megvalósuljon.
Nagy Lajos polgármester:
A település bekamerázása nem kis pénz. Bízzunk benne, hogy lesz ilyen pályázat,
kapunk támogatást, ezt meg tudjuk valósítani. Kérem, aki a beszámolót elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
62/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
1) Napirend tárgyalása:
A község egészségügyi ellátottsága.
Előadó: dr. Darabont Ferenc háziorvos
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kérdés, hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselő:
A régi megszokott, kötelezően elfogadott szűrővizsgálat, mint pl. a tüdőszűrő,
megszűnt. Lát-e arra tendenciát, hogy ezeket a szűrővizsgálatokat kötelezővé teszik?
Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Ez a mindenkori Kormány-politikától függ. Egyre azt látom, hogy az egyén felelős a
saját egészségéért. Országos szinten a tüdőbetegségek, a TBC, a tuberkulózis egyre
több, különösen az ország elmaradott térségeiben. Bízzunk benne, hogy az új Kormány
meglátja az ország tüdőbetegségét. Mi is örülnénk annak, ha ezeket a szűrővizsgálatokat
kötelezővé tennék. Ha rajtam múlna, a prevenciót már 4-dik osztályba bevezetném, egy
egészségtan tantárgyat és ezt folyamatosan oktatnám, a gimnáziumi években is.
Hiányzik a megfelelő egészség-kultúra. Híve vagyok a prevenciónak, már az iskolában
kellene elkezdeni. Ha megkérdeznek, oda fogok hatni, hogy szükség van a
szűrővizsgálatokra.
Nagy Lajos polgármester:
A tüdőszűrő kötelező volt, ment is mindenki. Abban az időben is nagyon sok embernél
időben észlelték a bajt. Tönkre ment a tüdőszűrő busz, azóta nincs szűrés. Mindenképp
szükséges lenne. Az egyéb szűréseket Takácsné Vali szervezte, melyeken egy-két
embernek sikerült felhívni a figyelmét, hogy kezeltesse magát.
Takácsné Lengyel Valéria képviselő:

A rádióban hallottam, hogy a veszélyeztetett helyeken már működnek ezek a buszok.
Ezek a buszok valahol léteznek.
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
Van egy jogszabály, amely értelmében ha több TBC-és megbetegedés fordul elő egy
térségben, akkor az ÁNTSZ kötelezővé teheti a térség tüdőszűrését.
Besenczki Józsefné képviselő:
Az emberi fejekben kellene először rendet tenni. Amikor egy társadalom beteg, sokkal
nehezebb a feladat. „Ne sok pénzt költsünk az emberekre, mert az nem jó befektetés.”
Ez nagyon hamar előjött. Kit fog sújtani leginkább? Annak az embernek, akinek esetleg
szellemi adottsága van a megelőzéshez, de a körülményei nem adottak, az az ember
nem tudja sem magát, sem a családját ehhez tartani. Nagyon félő, hogy ez még hosszú,
hosszú évekig fog tartani. Úgy látom, hogy az emberek nagyon félnek egyáltalán
betegnek lenni. Drasztikus változásnak kell következni, hogy az emberek emberhez
méltóan éljenek. Itt nem a szellemi szinten van a probléma, hanem a körülményekkel.
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
Teljesen jogos, amit mondott a képviselő asszony. Az Európai Kartában nem ez van
leírva. Ott a folyamatos fejlődés, testi, szellemi fejlődés a cél. Nagyon szépen le van
írva az egészségügyhöz való hozzáférés. A népesség egészségi állapotát nagy részben
62 %-ban az életmód és életkörülmény, 25 %-ban a genetika, a fennmaradó % pedig az
ország gazdasági helyzete befolyásolja. Egy ország gazdasági helyzete nemcsak úgy
befolyásolja, hogy mennyi jut az egészségügyre, hanem ez határozza meg az emberek
életmódját és életkörülményét. Amit tudunk megteszünk szűkebb környezetünkben,
remélve a jobb jövőt.
Nagy Lajos polgármester:
Megköszönjük a doktor úr és munkatársai, Takácsné Lengyel Valéria munkáját. A
fogorvos úr munkájáról is jó híreket hallunk. Jó kezekben van az egészségügy. A
körülmények lehetnének jobbak is, elsősorban a háziorvosi rendelőben. Sajnos az
utóbbi időben nem volt kiírva pályázat, amivel ezt rendezni lehetett volna. Bízzunk
benne, hogy a következő ciklusban lesznek pályázatok kiírva. A személyi feltételek
adottak, a körülményeket kell javítani. Kérem, aki elfogadja a beszámolót,
kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

63/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr.Darabont Bt.
által elkészített, a község egészségügyi ellátottságáról szóló beszámolóban foglaltakat
megismerte, megtárgyalta, azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester
2) Napirend tárgyalása:
Közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízás.
Előadó: Nagy Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Nagy Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
Hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselő:
Ezek a pályázatok országos pályázati rendszerből lépnek ki. Óriási pénzekről van szó.
Nem értem, hogy miért kényszerítenek bele bennünket, hogy mindenki külön
közbeszerzési eljárást folytasson le. Miért nem lehet az, hogy a pályázati alap
létrehozója játssza le egy költséggel a közbeszerzési eljárást országos meghirdetéssel.
Onnantól kezdve a pályázati részarányok alapján az eszközöket kiosztják a
pályázóknak. Hatalmas összeg úszik ki haszontalanul a rendszerből. Nem a célt
támogatjuk vele még hatékonyabban, hanem valakiket eltartunk.
Vass Béla Gyula képviselő az ülésre megérkezett, a képviselő-testület létszáma 8
főre emelkedett, az ülés tovább folytatódik.
Nagy Lajos polgármester:
Az elhangzottal egyetért mindenki, de azt szoktam mondani, nekünk az a feladatunk,
hogy adott feladatot adott körülmények között meg kell oldanunk. A nagy politikával
nem foglalkozok, nyilvánvaló a korrupciót nem szűrték ki vele. Kijátszani nem lehet, de
én is azt mondom, felesleges.
Navrasics Endre képviselő:
Ez a közbeszerzés egy magyar találmány, ezt az UNIÓ nem követeli meg. Úgy
gondolom, hogy ebben is lesz változás.

Besenczki Józsefné képviselő:
Ugyan ez a véleményem. Mindenki tudja, hogy közbeszerzéseknél az nyeri el a
megbízást, akinek van tőkéje. A kisvállalkozók nem jutnak megrendeléshez. Ezt nagyon
gyorsan ki kell szűrni, változtatni kell rajta, mert ez nagyon sok embert irritál. Nem
tisztességes dolgok vannak mögötte.
Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Keszthely városa mekkora összege nyert? Hogyan oszlik meg a költség?
Nagy Lajos polgármester:
A költség 50-50 %-ban oszlik meg. Az iskolai nagy beruházás teljesen korrekten zajlott,
versenyben történt. Kérem, aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
64/2010. (VI.24.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
mellékletét képező „együttműködési megállapodás”-ban foglaltakat megismerte,
megtárgyalta. A képviselő-testület az együttműködési megállapodást Keszthely Város
Önkormányzatával megköti, a megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
b) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzést
lefolytató dr. Schablauer Péterrel kötendő „megbízási szerződés integrált közbeszerzési
eljárás lefolytatására” tervezetében foglaltakat megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület a megbízási szerződést integrált közbeszerzési eljárás lefolytatására
dr. Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadóval (7400 Kaposvár, Meggyes u.
23.) megköti, a szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3) Napirend tárgyalása:
Egyéb ügyek: 3/a. Takács József Virág u. sz. lakos kérelmének tárgyalása.
Nagy Lajos polgármester:
Takács József Virág utcai lakos kérelemmel fordult a Testülethez csapadékvíz
elvezetése ügyében. A Petőfi és Virág utcai saroknál a rendszer el van telve, eltömődött,
az összes csapadékvíz az ő pincéjébe folyik. Megnéztük a helyszínen a problémát, saját

embereinkkel nem tudjuk megoldani. Nem kis munkáról van szó. Máté István
keszthelyi cégével megnézettük. Fel kell bontani az úttestet, a hídgyűrűket kitisztítani,
majd visszaaszfaltozni. Ígéretet tettek arra, hogy július 10-ig elkészítik a munkát.
Kérdés, hozzászólás:
Farkas László Nándor képviselő:
Meg vannak süllyedve a gyűrűk, vagy el vannak tömődve? Magas nyomású mosóval
nem lehet kitisztítani? Van ilyen speciális gép. Sokkal kisebb költség lenne mint
felbontani az egész utat.
Nagy Lajos polgármester:
Tudomásom szerint a DRV-nek van ilyen speciális gépe. A bejáráskor az
alpolgármester úr nem ajánlotta ezt. Ennek ellenére megkérdezzük, hogy valóban el
tudnák-e végezni ezt a munkát és mennyiért?
Tüskés Balázs képviselő:
Szintén lakossági bejelentés volt, hogy a József A. utcán keresztül menő árok nincs
kitisztítva. Nehogy úgy járjunk, hogy hasonló esetben visszaöntsön.
Nagy Lajos polgármester:
Ezt a szakaszt is megnézzük, de tudomásom szerint ez folyamatosan tisztítva van. A
DRV-től kérünk ajánlatot, meglátjuk, hogy melyik lesz a kedvezőbb. Kérem, aki ezzel
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatot:
65/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács József
Balatonszentgyörgy Virág utcai lakos kérelmében foglaltakat – a Petőfi utca és a Virág
utca kereszteződésében a csapadékvízelvezető rendszer tisztításával kapcsolatosan megismerte, megtárgyalta.
A képviselő-testület a polgármester által előadottakat a helyszín bejárással, és az
elvégzendő munkákkal kapcsolatosan tudomásul vette.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatokat a munka
elvégzésére.
Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Lajos polgármester
3/b. Dr. Markó Bt-vel kötött szerződés felbontása.
Nagy Lajos polgármester:
A Dr. Markó BT-vel szerződést kötöttünk 1999-ben - a háziorvosi rendelő helyiségére –
a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elvégzésére azzal a feltétellel, hogy a
balatonszentgyörgyi önkormányzati dolgozók vizsgálatát ingyen elvégzi. A helyiség
bérletéért nem kért az önkormányzat semmit. Darabont doktor úr letette ez irányú
szakvizsgáját és az a cél, hogy ő végezze ezeket a vizsgálatokat. Mentora dr. Bollok
Sándor, aki a kezdeti időszakban segíti munkáját. A Dr. Markó Bt-vel felbontjuk a
szerződést 60 napos határidővel augusztus 31-ig. Onnantól a doktor úr végezné a
feladatot.
Kérdés, hozzászólások:
Besenczki Józsefné képviselő:
Hogyan tudja ezt a doktor úr népszerűsíteni?
Dr. Darabont Ferenc háziorvos:
Nem lesz rá szükség. Meg fogják tudni az emberek. Nem szeretném hogy olyan tünete
lenne a dolognak, hogy én kitúrom a doktornőt.
Vass Béla Gyula képviselő:
Gratulálunk doktor úrnak a szép, eredményes, sikeres vizsgához. Ezeket a kuncsaftokat
közelebbről ismeri. Örülünk, mielőbb várjuk.
Farkas László Nándor képviselő:
Ez nem kitúrás, hanem a jól felfogott helyi érdekek előtérbe helyezése.
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a Dr. Markó Bt-vel kötött szerződés felbontását, kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

66/2010. (VI.24.) kt. határozat:
a) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselőtestület 8/1999. (II.23.) kt. határozatában foglaltaknak megfelelően mint Tulajdonos, Dr.
Darabont Bt. mint Birtokos, és Dr. Markó Bt. mint Használó között 1999. február 23-án
a Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 82. sz. alatti orvosi rendelő foglalkozásegészségügyi ellátás céljáró történő térítésmentes használatba adásával kapcsolatosan
létrejött szerződés felbontását a tulajdonosi oldalról kezdeményezi.
b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésben a
felmondásra biztosított 30 napos felmondási idő figyelembevételével a szerződést a Dr.
Markó Bt-vel legkésőbb 2010. év augusztus hó 31. napjáig bontsa fel.
c) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Dr.
Darabont Bt-vel mint Birtokossal, hogy a felmondás tárgyában annak közlését a
tulajdoni közléssel egyidőben a Dr. Markó Bt. felé tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

3/c. Balatonberényi strandhasználat.
Nagy Lajos polgármester:
A balatonberényi önkormányzattal volt szerződésünk az elmúlt évben. A
balatonszentgyörgyi állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok ingyen használhatták
a balatonberényi községi strandot, amelyért önkormányzatunk 420 e Ft-ot fizetett. Most
ismét itt az ideje a strandolásnak, ismét döntenünk kell, hogy vállaljuk ezt az összeget
vagy nem. Felvázolok 3 lehetőséget. Az első az, hogy maradjon ez a megoldás és
kifizetjük, a második az, hogy nem tudjuk vállalni. A harmadik egy közbenső megoldás,
akik igénybe veszik a strandot és van igazolványuk, azok befizetnek 2200 Ft-ot, a másik
felét 2000 Ft-ot pedig havonta kifizeti az önkormányzat. A személyenkénti díjnál egy
átalányt számoltunk ki. A lényeg az, hogy nem ingyenes lenne, hanem kb. 50 %-os
kedvezményben részesülnének a strandhasználók. A balatonberényi testületnek jövő
héten lesz ülése, ahol tárgyalni fogják a mi kérésünket.
Hozzászólások:
Farkas László Nándor képviselő:
Addig, amíg átalánydíjas volt a dolog, addig nem volt húsba vágó, de amint tételesen
bontódik, onnantól kezdve lépéshátrányban, döntéshátrányban vagyunk, mert nincsenek
adataink, hogy hányan rendelkeznek igazolvánnyal.

Nagy Lajos polgármester:
Név szerint tudjuk, hogy kik váltották ki az igazolványt, sőt azt is, hogy mikor. Csak azt
nem tudjuk, hogy ezek az emberek hány alkalommal használták. Én a harmadik
javaslatot tartom elfogadhatónak.
Dr. Darabont Ferenc képviselő:
Ha 50 %-ban viseljük a költségeket, ezt még elfogadhatónak tartom.
Tüskés Balázs képviselő:
Én is a harmadik variációra szavaznék. De ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy
Balatonberénynek ez nem lesz „bolt”. Félek attól, hogy ez a konstrukció nem tetszik
Balatonberénynek.
Navrasics Endre képviselő:
Ebben a gazdasági helyzetben nem tudjuk kifizetni a 420 e Ft-ot. A harmadik variációt
még elfogadhatónak tartom. Én elfogadom mindenkinek a véleményét. Úgy gondolom,
hogy a berényiek nem fognak bele menni a harmadik variációba, tartják magukat a 420
e Ft-hoz.
Besenczki Józsefné képviselő:
Részemről a harmadik javaslat mellett lennék, az a legreálisabb, kézzelfogható. Aki
többször megy, annak megéri. Aki nem megy, az helyett miért fizessünk?
Nagy Lajos polgármester:
Kérem, aki elfogadja a harmadik javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
67/2010. (VI.24.) kt. határozat:
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt évekhez
hasonlóan biztosítja a balatonberényi községi strandhasználatát a balatonszentgyörgyi
állandó lakosok részére az alábbi formában: az igénybe vevő balatonszentgyörgyi
állandó lakosoknak 2.200.- Ft/fő hozzájárulást kell megfizetniük a strandhasználatért
2010.évre vonatkozóan, a fennmaradó 2.000.- Ft/fő fő összeget az igénybevevők

számának megfelelően a balatonszentgyörgyi önkormányzat a lakosság helyett
átvállalja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Balatonberény Község
Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Lajos polgármester

Nagy Lajos polgármester:
- A nagyidai kapcsolat jubileumi programja Nagyidán lesz július 1-4-ig. Kérem, hogy
aki még részt szeretne venni, jelentkezzen.
- A négy éves ciklus befejeztével egy tablót kellene készíteni, amelyhez a
fényképezkedésre el kell menni. Az időpontot egyeztetjük.
- A szépkorúak érdekében végzett munkáért elismerés adható. Kérem, aki a javaslattal
élni kíván, azt a Somogy M. Önkormányzat hivatalához juttassa el a kiküldött űrlapon.
Farkas László Nándor képviselő:
- A Virág utcában a közvilágítás nem jó.
- A Csillagvári bejárónál kidöntöttek kettő táblát, azóta a kamionok a Csillagvár utcában
járnak.
- A temetőben lévő kukák kinek a tulajdonában vannak? A Zöldfok Zrt-é vagy az
önkormányzaté? Nagyon elhasználódtak, ki kellene cseréltetni.
Mivel egyéb bejelentés, hozzászólás nem merült fel, Nagy Lajos polgármester az ülést
15,35 órakor bezárta.

K.m.f.
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