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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2012. március 20. napján megtartott  
16 órakor kezdődő képviselő- testületi üléséről. 
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Tímár László    polgármester  
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Kiss Ferenc    képviselő 
Somodi Mihály   képviselő 

 
Meghívottak, megjelentek:   
            Vargáné Tóth Márta   körjegyző 

Pető Szilvia    gazdálkodási előadó 
Katonáné Lőrincz Veronika  jegyzőkönyvvezető 

 
Tímár László polgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő testület 
határozatképes. Megkérdi, megkapta-e mindenki a testületi ülés anyagát. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére Keresztesiné Ollári Anna és Bencze László képviselőtársait kéri fel.  
 
 
1. napirendi pont: Közbeszerzési szabályzat elfogatása 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Kiküldésre került az átdolgozott közbeszerzési szabályzat, megkérdi, van-e hozzászólás, 
észrevétel képviselő társainak az anyaghoz. Mivel nincs hozzászólás, szavazásra teszi föl,  
a közbeszerzési szabályzat elfogadását. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta 
 

26/2012.(III.20.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat 
megalkotására és a korábbi szabályzat hatályon kívül helyezésére vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta,  és az alábbi határozatot hozta: 
 
Tarnaméra Község Önkormányzatának képviselő-testülete a korábban megalkotott 
Közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezi, és ezzel egyidőben jelen határozat 
mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja. 
 



Felelős: Tímár László polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
2. napirendi pont:Közétkeztetés beszerzése közbeszerzési eljárás elbírálása 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került 03.14-én (szerdán) volt a tárgyalás, ezt követően a 
bíráló bizottsági ülés. Két ajánlattételi dokumentáció érkezett, mind kettő esetében  
hiánypótlás került kiküldésre. Mind két pályázat megfelelt a kiírási követelményeknek. A 
múlt héten megtörtént a tárgyalás. A Coronita Kft  pályázó részéről a két vezető megjelent, a 
másik pályázó több mint félórát késett.  Az ajánlattevőre vártak még fél órát,  de nem érkezett 
csak 10 perccel később. A közbeszerzési törvény lehetővé tette, hogy a megjelent fél érvényes 
árajánlatot tegyen. A Coronita Kft kérte, hogy a Resto-Food Kft a tárgyalás során már 
ajánlatot ne tehessen, a benyújtott eredeti ajánlatát tekintse ajánlatkérő érvényesnek.  A 
közbeszerzést lebonyolító szakértő vezette a tárgyalást. A bíráló bizottság ezt követően 
elvégezte a kiírt szempontok szerinti értékelést, és javasolja a képviselő testületnek a Coronita 
Kft ajánlatot tevő ajánlatának elfogadását. Elmondja, hogy a másik pályázó  ajánlata is elég 
kedvező volt, de a Coronita még kevesebb összegért vállalta. Bízik abban, hogy az ár nem 
megy a minőség rovására. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Tudatja, hogy a tárgyaláson megfigyelőként ő is részt vett, és a Coronita Vendéglátó Kft 
részéről korrekt hozzáállásnak tarja, hogy egy fél óra engedményt adott a másik félnek a 
megérkezésre. Úgy ítélte meg, hogy ritka jó gesztus a másik fél felé. Mindenki figyelmét 
felhívja, főleg akik közelebb vannak a konyhához, hogy a minőségre, a mennyiségre és az 
alapvető higiénés dolgokra figyeljenek oda, mert minden szempontnak meg kell, hogy 
feleljenek. Elmondja, hogy a mai nap folyamán polgármester úrral szemtanúi voltak, amikor a 
konyhai dolgozók vitték az uzsonnát, ami vajas mézes kenyér volt, és nagyon csúnyán nézett 
ki a kenyér. Gusztustalanul nézett ki kifejezetten, mert volt ahol vastag volt a vaj, volt ahol 
nem, erre oda kell figyelni. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Határozottan kéri, hogy a szerződés kötés előtt, azok akik eddig foglalkoztak az étkeztetéssel 
és az intézmény vezetők, a közétkeztetéssel közvetlen kapcsolatban vannak üljenek le 
közösen és beszéljék meg a mindennapi közös munkát.  
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző: 
 
Elmondja, hogy a szolgáltatás beindítása előtt konkrét egyeztetést tartottak. Minden 
intézményvezető tudja, hogy az adott intézményhez tartozó ellátási csoportok tekintetében 
hogyan történik az ellátás módja, mennyiségben, időben és a szállítás módjában. Az 
intézményvezetők által meghatározott kívánalmakat a jelenlegi szolgáltató mindenben 
elfogadta. Minden úgy történt, ahogy az intézményvezetők kívánták. 
 



Tímár László polgármester: 
 
Elmondja, hogy a közbeszerzési bizottság javasolja a testületnek, hogy a közétkeztetési 
feladatok ellátására Tarnaméra Községi Önkormányzat részére tárgyban indított 
közbeszerzési törvény 122 §. 7. a) pontja szerint a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményessé. Javasolja a képviselő testületnek, szavazásra 
teszi fel, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 
eredményessé. 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta 
 

 27/2012.(III.20.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetési feladatok ellátása 
Tarnaméra Község Önkormányzata részére” tárgyban indított Kbt. 122. §. (7) a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásról az alábbi határozatot hozta: 
 

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetési feladatok ellátása 
Tarnaméra Község Önkormányzata részére” tárgyban indított Kbt. 122. §. (7) a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

 
Felelős: Tímár László polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Szavazásra teszi fel, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság javasolja a döntéshozók részére, 
hogy a közétkeztetési feladatok ellátása Tarnaméra Község Önkormányzata részére a 
tárgyban indított, a KBT 122 §. 7. a) pontja szerint, a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárásban a Coronita Vendéglátó Kft ajánlattevő és a Resto Food Kft 
ajánlatevő ajánlatát nyilvánítsa érvényessé. Szavazásra teszi és kéri, hogy a javaslatot a 
képviselők fogadják el. 

 (szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta 
 

 28/2012.(III.20.) Önkormányzati határozat 
 

 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetési feladatok ellátása 
Tarnaméra Község Önkormányzata részére” tárgyban indított Kbt. 122. §. (7) a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásról az alábbi határozatot hozta: 
 



Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetési feladatok ellátása 
Tarnaméra Község Önkormányzata részére” tárgyban indított Kbt. 122. §. (7) a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Coronita Vendéglátó Kft. 
ajánlattevő, és a Resto Food Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 

 
Felelős: Tímár László polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Tímár László polgármester: 
 
Továbbá, szavazásra teszi fel a közbeszerzési bíráló bizottság javaslatát a döntéshozó részére, 
hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Coronita 
Vendéglátó Kft ajánlattevőt nyilvánítsa az eljárás nyertesének. 
 

(szavazás) 
 
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta 
 

29/2012.(III.20.) Önkormányzati határozat 
 
 
Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetési feladatok ellátása 
Tarnaméra Község Önkormányzata részére” tárgyban indított Kbt. 122. §. (7) a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásról az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a „Közétkeztetési feladatok 
ellátása Tarnaméra Község Önkormányzata részére” tárgyban indított Kbt. 122. §. (7) a) 
pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó Coronita Vendéglátó Kft. 
ajánlattevőt nyilvánítja az eljárás nyertesének. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel ezen 
határozatban foglaltak szerint a Vállalkozási szerződést megkösse.  
 
Felelős: Tímár László polgármester  
 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Egyebek, javaslatok, indítványok 
 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző:  
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvoda felújításánál a gáztervek körüli 
bonyodalmak megoldódtak, a jövő héten átveszi a TIGÁZ a kiépített gázvezeték rendszert, ezt 
követően kerülhet sor az órák felszerelésére. Véleménye szerint az áprilisban a tervezésre 
került tálalókonyha üzemeltetésének nem lesz akadálya.  



 
A közbeszerzés elbírálását követően 10 nap a szerződéskötési moratórium, 11. napon köthető 
a szerződés. Április 2-tól történik az első szolgáltatásnyújtás, ami ezen beszerzés hatálya alá 
esik és ez tart 2013. március 31. napjáig. Úgy gondolja, hogy célszerű ez év végén, vagy a 
jövő év elején közbeszerzést kiírni. Javasolja, hogy a képviselők gondolkodjanak el azon, 
hogy mennyi időre kívánják beszereztetni az étkeztetést, az egy évet reálisnak tartja, hogy 
tapasztalatot szerezzen a képviselő testület mindazokra az esetlegesen előforduló további 
fontos kritériumokra, amelyeket egy új közbeszerzési eljárás során alkalmassági feltételként is 
elő lehet írni. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Kérdezi Keresztesiné Ollári Anna képviselő társát, hogy azok a dolgozók, akik április 2-a után 
felmentési idejüket töltik, milyen munkakörben fognak dolgozni. Továbbá kérdi, hogy 
megkezdték-e már és milyen ütemterv szerint a rendkívüli téli időjárás miatti 2 hetes tanítási 
szünet bedolgozását. Jelzi, hogy többen kérdezték, hogy a szemét szállítás díját mikor és hol 
lehet fizetni, mivel már március hónap van, és még nem tudnak a lakosok fizetni. Látta, hogy 
a hulladék szigeteknél is tele vannak a konténerek és kéri, hogy ne hanyagolják már el, mert 
nem szép látvány, hogy az emberek a tároló mellé kényszerülnek tenni a szemetet. 
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző:  
 
Képviselő úr kérdésére a hulladékszállítási szolgáltatással kapcsolatban elmondja, hogy a 
közbeszerzési kiírásnak, és a szolgáltatási szerződésnek megfelelően  a lakosság a befizetést 
csekken teljesítheti. E tárgyban, februárban tartottak egyeztetést, egészségügyi probléma miatt 
nem sikerült korábban a személyes egyeztetést megtartani. Abban is megállapodtak, hogy 
esetleges panasz, reklamáció, lakcímváltozás ügyintézése céljából alkalmanként az 
ügyfélszolgálat működni fog, a helyet az önkormányzat továbbra is biztosítja, de erre 
vonatkozóan a szolgáltató még nem küldött értesítést. Úgy gondolja, hogy a jó fizetési morál 
késztette a szolgáltatót arra, hogy a matrica egy jelképes dolog és függetlenül a matrica 
felragasztásától a településen minden kihelyezett kukát kiürítenek. A nem lakott ingatlanok 
tekintetében, amennyiben az Önkormányzatnak teljes bizonyossága van erről, az 
önkormányzat igazolást ad ki, és ez alapján a hulladékszállítási díj eltörlésre kerül. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy április 13.-án (pénteken) lomtalanítás lesz a településen, 
kérte az önkormányzat, hogy az elektronikai hulladékgyűjtés is megrendezésre kerüljön, e 
célból a községháza udvarán konténert helyeznek el. Az elszállítás a reggeli órákban lesz. 
 
Kiss Ferenc képviselő:  
 
Ötletként javasolja, hogy egy kijelölt zárt, őrizhető helyre gyűjtsék a lomokat egy bizonyos 
időn belül, mert így el tudnák kerülni a lomok szétszórását. Már jelezte több alkalommal, 
hogy a határban napról- napra folyamatosan gyarapszik a szemét lerakó helyeknek a száma. 
Minél előbb kell tenni ez ügyben valamit. Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő homokos gödörnél folyamatosan gyűlik a szemét halmaz. Véleménye 
szerint amióta a törvény 1 szemétlerakót bezáratott, létre hozott helyette 100-at. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Felvetésre válaszolva elmondja, hogy nem tudnak olyan helyet biztosítani, amelyet őriznek és 
megfelelően zárt lenne, mert nincs rá fedezet. Továbbá sokan nem tudják beszállítani a 



hulladékaikat, mert már korosak, vagy nincs járművük. Véleménye szerint könnyebb a korai 
órában a kapu elé tenni a szemetet.  
 
Vargáné Tóth Márta körjegyző:  
 
Elmondja, hogy nem rendelkeznek hulladékudvarra sem működési engedéllyel, sem a 
feladataik között nem szerepel, és semmilyen feltétellel nem rendelkeznek sem a hulladék 
begyűjtése, sem annak kezelése, vagy tárolása tekintetében. Aki a hulladékot a nem kijelölt 
helyre rakja, szabálysértést követ el, amivel szemben a törvény keretein belül el lehet járni. 
Viszont bizonyíték csatolására van szükség, hogy eredményes legyen a szabálysértési eljárás. 
Ismeretlen elkövető ellen nem tudnak eredményesen eljárni. A problémát az jelenti, hogy 
akinek a területén elhelyezték a szemetet, annak kell onnan elszállítani. 
 
Kiss Ferenc képviselő:  
 
Tudomásul veszi a jegyző asszony elmondását, de megoldást kell találni a problémára, kéri, 
közösen gondolkodjanak, mert ellepi a települést a szemét. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Elmondja, hogy már több próbálkozás volt a lomtalanítás megszervezésének módjára,  úgy 
gondolja, hogy bízzák a szolgáltatóra, mert megtalálja a módját a hulladék elszállításának. 
Javasolja, hogy minimális önerő mellett közvetítsenek ki munkaerőt, vagy a meglévő 
munkaerő hatékonyabb foglalkoztatásával, vagy civil szervezetek bevonásával, meg kell 
oldani az illegális szemétlerakó helyek felszámolását. Szólt a vállalkozónak, hogy a járdából 
kikerült törmelék a 7. dőlőhöz vezető úton járhatatlan, ez is vonzhatja a további szemét 
lerakásokat. Úgy gondolja, hogy képviselőkkel, a nyugdíjas klub és egyéb civil szervezetek 
közreműködésével szervezetten a  külterületi utak és árkok takarítását meg kellene szervezni. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Javasolja, hogy a polgármester út a falugyűlésen hívja fel az emberek figyelmét, hogy 
amennyiben bejelentés érkezik és bizonyítható az elkövető személye, eljárás indul az 
elkövetővel szemben, ami  büntetési tételt vonz maga után. Valahogy meg kell állítani a 
szemetelést.  
 
Tímár László polgármester: 
 
Bencze László képviselő társa felvetésére reagálva, elmondja, hogy a civilszervezetek és a 
szervezett szemétgyűjtést támogatja, akár úgy is, hogy a szolgáltatóval egyeztetve 
konténereket szállíttatnak a külterületekre. Azok a személyek, akik a közfoglalkoztatásban 
részt vesznek célirányosan lehet dolgoztatni, nem tudnak embereket biztosítani külterületi 
takarításra.  
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Megkérdi, hogy az elkövetővel szemben milyen lehetőségek vannak, hogy szankcionálja ezt a 
jogszabály, helyben milyen lehetőségek vannak. 
 
 



Vargáné Tóth Márta körjegyző:  
 
Kérdésre válaszul adja, a köztisztasági szabálysértést a szabálysértési kormányrendelet 
rendezi. Bizonyítékul bármi felhasználható, ami a bizonyítást tükrözi. Tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy április 15-ét követően a települési önkormányzatok jegyzője már nem járhat el, 
hiszen a Kormányhivatal hatáskörébe sorolja az új szabálysértési törvény az I. fokú 
szabálysértési hatósági jogkört. Ha bárki megnevezi az elkövetőt, vagy közli a jármű 
rendszámát és a szemétlerakás helyszínét az eljárás lefolytatható. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Válaszul, Bencze Képviselő úr kérdésére, elmondja, hogy a létszám leépített kollégái a 
felmentési idő letöltését időben elkezdték, a szabadság kiadások időpontjairól egyeztettek, 
március 1-től kimutatás készült, hogy név szerint napra beosztva, kinek milyen feladataik 
voltak. Tájékoztatást ad a munkálatokról, miszerint a tízórait és az uzsonnát teríteni kellet az 
iskolában, takarítottak az iskolában, a tavaszi nagytakarítást elkezdték, leltároztak a konyhán, 
és a konyha takarítását most kezdték, mert várták idáig, hogy a gáz bekötésre kerüljön és a 
nagytakarítást itt is el lehessen végezni. Barócsiné Marika utolsó aktív napja héten csütörtök, 
a Váradi Diáé pénteken és Keresztesiné Balogh Katalin április 10-én dolgozik utoljára. 
Mindent időben és pontosan egyeztetve végeztek. A két hét gázszünet alatt Kassáné Dér 
Gizella Igazgatónővel egyeztettek, hogy a tanítás nélküli munkanapokat tanítással töltik el, ezt 
a tényt a tantestülettel közölték és megbeszélték. Egy héttel tovább tanítanak az országos kiírt 
időpont után és így a 183 tanítási nap meglesz, a tanév teljesítését így oldják meg. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Megkérdi, hogy a tanítási szünet kiszámított hozadékát meg tudják-e mondani. 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Naponta kérdezte a változást és tudatja, hogy 400 m2 helyett 150 m2 fűtöttek, az első két 
napban 47 ezer Ft-ot spóroltak, felszorozva kb. 500 ezer Ft-ot takarítottak meg, de pontos 
adatokat nem tud. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Balogh István iskola gondnokkal minden nap írták az óra állását, véleménye szerint 400- 500 
ezer Ft megtakarítást jelenet 
 
Keresztesiné Ollári Anna képviselő: 
 
Elmondja, hogy neheztel az E-star nevű cégre, aki a számlázásban a gáz egységárát és a KJ-t 
szerepelteti. 34 a fűtőérték, de a számlán csak egy bizonyos adott összeg szerepel, ha 
visszaszámolnak 170-180 Ft / m2 a fizetett ár, amelyet nagyon soknak tart. Szeretné, ha a 
képviselő testület elgondolkodna, hogy a szerződés megszüntetésére milyen megoldást 
találhatnának, bár tudatában van a pénz hiányának. Havonta 264 ezer Ft-ot fizetnek 
hőszolgáltatási díjat a gázkazánra és ezen felül fizetik a fűtést.  
 
 
 



Kiss Ferenc képviselő: 
 
Bízik abban, hogy országos szinten történik valamilyen változás az energia felhasználás miatt, 
mert ebben a gazdasági helyzetben ez lenne a megoldás a kiadások megtakarítására. 
Véleménye szerint a szünetet téli időszakban hosszabb ideig kellene kiadni és nyáron, amikor 
a költségek minimálisak akkor tarthatna tovább az iskola. 
 
Bencze László képviselő: 
 
A problémát abban látja, hogy az elkötelezettségekkel mindig előre vannak és valahol ezt a 
dolgot előre kellett volna sorolni. A szerződést előnytelennek tartja, amelyet az önkormányzat 
megkötött, mivel a kazánnak 10 év az amortizációs ideje. 2019 évig minden évben fizetni 
kell, ez fölösleges nagy terhet ró az önkormányzatra. Véleménye szerint ezt a berendezést már 
többször megvették és még nagyon hosszú idő múlva lesz az övék. A gázkazán nettó 1 millió 
Ft-ra van beárazva, ha még ennyibe kerülne plusz az automatikája, még akkor sem kerülne 5 
millió Ft-ba, ha most megváltanák, de sajnos még alig fogyott ez a bruttó 7 millió Ft 
bekerülési költség. Ez évben is 3 millió Ft-ot fizetnek a szolgáltatásért, álláspontja szerint 
ennél fontosabb dolog, már nincs amire megoldást kell találni. 
 
Somodi Mihály képviselő: 
 
Folyamatosan évek óta gondolkodik a megoldáson, de mivel nincs erre pénzeszköz ez idáig 
nem talált a problémára semmilyen lehetőséget. A szerződést ő is előnytelennek tartja és egy 
esetleges hitel konstrukciót lehetne megnézni, hogy ez jelentene-e megtakarítást. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Javasolja, hogy a szemétgyűjtéssel kapcsolatban a civil szervezeteket keressék meg, megkezdi 
az ehhez szükséges előkészítéseket és majd egyeztetett időpontban történjen meg a 
szemétgyűjtés. Tudatja, hogy Besenyei Ferenc képviselő társuk mandátumának lemondásával 
egybekötve a hosszú évek munkáját megköszönve, az ajándékról és az időpontról 
gondoskodik. 
 
Bencze László képviselő: 
 
Tanácsolja, hogy a következő testületi ülésen köszönjék meg képviselő társuk munkáját, 
véleménye szerint ez szép gesztus lenne. 
 
Tímár László polgármester: 
 
Támogatja az elhangzottakat. 
 
Kiss Ferenc képviselő: 
 
Megkezdték a kastélykert rendbetételét, javaslatot tesz arra, hogy a gépek áthaladását 
próbálják korlátozni. A hídhoz sorompó felhelyezését javasolja, lakattal ellátva és akinek 
földterülete van azon a részen, tudomására hozni, hogy amennyiben géppel szeretne bemenni, 
adni neki kulcsot. A nem kívánatos átjárásokat ezzel meg lehetne szüntetni.   
 
 



 
 
 
Tímár László polgármester: 
 
Megköszöni képviselő társai munkáját, mivel több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt 
az ülést 17.45 órakor bezárta. 
 
 

         k.m.f. 
 
 
 

 
Tímár László                                           Vargáné Tóth Márta 
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