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K6sziilt: Litdr Krizsdg 0nkorminyzata K6pvisel5-testtiletdnek 2021. december 16-:in 8:40
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Ndmethyn6 Brand Jrilia
Kov6cs Zsuzsa
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alpolgiirmester
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Varea Mih6ly polg6rmester

Tisztelettel kdszdntdm a k6pvisel6-testiilet tagiait.
Meg6llapitom, hogy a k6pvisel6-testiilet hatarozatk6pes, a megvrilasztott 7 fo k6pvisel6b6l 5 fo
megielent. Kondics Istvrin kdpvisel6 igazoltan van tivol, Dr Gyurika Istv6n Gribor kdpvisel6 a

P6nziigyi Gazdasigi 6s Telepiildsfejleszt6si Bizotts69 til6s utiin t6vozott a tan6csteremb<il.

Jegyz6k<inyv vezet6sdre Kov6cs Zsuzsa k<jztisztvisel<it, Jegyzokdnyv hitelesit6sdre Auerbach
Jrinos 6s Sz6nyegh Imre kdpviselo tiirsaimat kdrem fel.

Megkdrdezem a kdpvisel6-testiiletet, hogy a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
valakinek hozzirsz6lisa eszrevdtele, javaslata?

Auerbach J6nos kdpviselci
Vegyes iigyekbe szeretndk t6j6koztatrist k6mi a munkag6pr6l, valamint a december 15.i

hatiridSs feladatok, hogy rillnak.

Varea Mih6ly ools6rmester
Kdrem a kdpvisel<i-testiiletet kdzfeltartiiss al, szavazzon, aki a javasolt napirendi pontokkal

egyet6rt.
A kdpvisel1lestiilet 5 igen szavazattal egletdrt.
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2. V6teli ajrinlat a Lit6r 059122 hrsz ingatlanb6l ttirt6n6 teriiletszerz6sre
E l[iadd : Var ga Mi hlt ly po I gdrme ste r

3.) Vegyes iigyek - munkag6p beszerz6s

N a p i r e n d t 6 r gy a I i s a

1.) TelepiiI6sk6p. v6delm616l sz616 rendelet m6dositisa
El6ad6: Benc'ze Et'o jeg,2ii

Varsa Mih6[y polg6rmester

Felk6rem Bencze Eva jegyz6 asszonyt, sziveskedjen a napirendi ponttal kapcsolatban
trij dkoztatni a jelenl6v6ket.

Bencze Eva iegyz6
Szeretn6m, ha a pdnziigyi bizotts6gi ii16sen elhangzott el6terjeszt6s teljes egdsz6ben ritkertilne
a kdpvisel6-testiileti iilds jegyz6krinyvdbe.

Auerbach J6nos k6pvisel6
Polgrirmester rir engeddlyezi-e, hogy a p6nziigyi bizottsiigi iildsen megvitatott pontok a
jegyz<ikdnyvbe bekeriiljenek? Mert irgy tudom, hogy az el6zo iildsen nem engeddlyezte

csatolni.

Varea Mihiily polg6mester
Keriilj6n bele.

Bencze 6va ieevz6
Pontositrisra kertilt a mrilt iil6sen elfogadott telepiil6skdp vddelmdrol sz6l6 rendelet, a jegyz6i

hatriskcir ittruhir,dsa mrir elfogaddsra kertilt. A rendeletben a 36.$ -ban az eljrirrisi rend is
m6dosult. A v6delmi b(rs6g 6sszege 10 000 Ft 6s 1 000 000 Ft kdzdtt lehet, ez a rdgi

rendeletiinkben is mrir igy volt. PontositSsra keriilt az, hogy amennyiben valakin6l elmaradiis,

probl6ma mertil fel, akkor milyen tipusri dolgokat lehet majd figyelembe venni az eljar6s sor6n

a kdlts6gnek ds a v6delmi birs6gnak az tisszegdn6l, ezekr6l kieg6szit<i informiici6k keriiltek a
rendeletbe. Mindenk6ppen f66pit6szi, szak6rt6i segitsdget fogok minden egyes eljrirrisn6l k6mi,

hogy az megfelel6 6s m6ltrinyos legyen. Nem az a cdlunk, hogy megbiintesstiinl valakit, hanem

a lakoss6gnak felhivjuk a figyelm6t arra, hogy drtdkeink vannak 6s ezt meg kell vddeni.

A lakoss6g r6sz6re hatdkonyabb kommunikiici6val tervezem eljuttatni az inform6ci6kat a

teleptil6s k6p6r<il, igaz a rendeletiink 2018.01.01.-t5l hat6lyos 6s m6g mindig nem tanulta meg

a lakoss6g, hogy minden tev6kenys6g, ami 6pit6si legyen az r6gi, nj felrijit6s, 6s emberi

tart6zkod6sra nem alkalmas dpiilet is egyeztet6sre kell bocsrijtani.
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l.) Telepiil6sk6p.v6delm616l szr6li rendelet m6dositrisa
El6ad6: Bencze Eva jegyz(i
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Varsa Mih6lv polg6rmester
A napirendi pontot a Pdnziigyi Gazdashgi 6s Telepiil6sfejleszt6si bizottsegi is t6rgyalta,
felkdrem a bizottsiig elndk6t, ismertesse javaslatukat.

Luk.its G6bor Akos Pdnztigvi Gazdas:igi ds Telepiil6sfeilesztdsi bizottsag eln6ke
A bizotts6g tirgyalta a napirendi pontot, 6s elfogad6sra javasolja a rendelet m6dositrisrit a

k6pvise16-testtilet fele.

Varea Mih6ly polg6rmester

Kdrem, k6zfeltartissal szavazzon, aki a Telepiil6skdp v6delmdr6l sz6l6 m6dosit6 rendelettel
egyetdrt.
A kipvisel6+esttilet 5 igen szavazottal eg)etdrt.

Lit6r Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2312021.(){11.27.) iinkorm:inyzati rendelete a

23/2017 , (XII.29.) a telepiil6sk6p v6delm616l sz6l6 rendelet mridositdsri16l

2. V6teli ajrinlat a Lit6r 059122 hrsz ingatlanb6l ttirt6n6 teriiletszerz6sre
El6od6: Varga Mihdly polgdrmester

Varga Mih6ly polgirmester
Trijdkoztatom a kdpvisel6-testtiletet, hogy a szeptember 30-i i.il6siinkcin arr6l ddntdttiink, hogy
vdteli ajAnlattal keressiik meg a Litdr 059/22 fus2-i irgatlan kdt f6 tulajdonos6t.
A B6di M6ria Magdolna utca meghosszabbitris6ban l6v6 523l5 hrsz-ri helyi kdzftnak a 12 mdter
szdless6grire tdrtdn6 kiszab6lyozitsithoz sztiksdges 959 m2 nagys6gri teri.iletszerzds 6rdekdben,

T6th Roland ingatlanvagyon szakdrt6 szakv6lem6nye 128 Ft/m2 fajlagos v6teli 6sszeg.

A vdteli aj 6nlatra az ingatlantulajdonosok elutasit6 nyilatkozatot tettek, majd ezutrin szem6lyes

egyeztet6sre kertilt sor, melyen nem lett meg6llapodiis. Lit6r K6zs6g OnkormSnyzata felk6rte
az ingatlanvagyon szak6rt<it az drtdkbecslds akfializiiits ra vonatkoz6an, igy az aktuillis
forgalmi 6rtdket 131 Ft/m2 fajlagos drtdken illapitotta meg.

Javaslom, hogy az ingatlantulajdonosokat az 6rtdkbecsl6s kdzelit6 drt6k +2lo/o-os

korrekci6jrival, azaz 157 ,2 Ft/m2 fajlagos cisszegr.i vdteli aj6nlattal keressiik meg, azzal, hogy

amennyiben ana elutasit6 nyilatkozatot tesmek, vagy 8 naptriri napon beltil nem tesznek

nyilatkozatot, kisajrititdsi eljrirrist kezdemdnyeziink.
Lit6r Kdzsdg Onkorm6nyzata vdteli ajanlatot tesz a magintulajdonban l6v<i Lit6r
059122 helyralzi szdmi ingatlan tulajdonosainak, a B6di M6ria Magdolna utca

meghosszabbit6siiban l6v6 52315 helyrajzi sz6mri helyi kdzritnak a 12 m6ter sz6less6giire

t6rtZn6 kiszab6l yozitsAhoz sziiks6ges 959 -2 nagysrigt teri.iletszerzds drdek6ben, 157,2 Ftlm2

fajlagos riron, azaz minddsszesen 150.755 Ft dsszegben.

Amennyiben a v{teli aj6nlatra elutasit6 nyilatkozat 5rkezik a.z ingatlantulajdonosokt6l, vagy 8

naptiiri napon beliil nem tesznek nyilatkozatot, Lit6r Kdzs6g Onkorm6nyzata kisaj6t(tiisi elj6riist

keidem6nyez. A napirendi pontot a Pdnziigyi bizotts6g megtrirgyalta, felkdrem a bizottsag

elntiket ismertesse javaslatukat.

Lukrits G6bor Akos Pdnz iisvi Gazdasasi 6s Tel cll ul6sfeileszt6si bizotlsiis eln6ke

kdpvisel6-testtilet fele.

lja a hatdrozati javaslatot aA bizotts6g lirgyalta a napirendi pontot, 6s elfogad6Lsra javaso
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Varga Mih6ly pols6rmester
Kdrem, kdzfeltartdssal szavazzon, aki a hat6rozati javaslattal egyet6rt
A kepvisel6lestiilet 5 igen szavazattal eg/etdrt.

Lit6r Kiizs6g 6nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
169 12021. (XII.1 6.) LKt. hatdrozata

Litdr K6zs6g Onkorm6nyzatdnak K6pvise[6-testtilete arr6l hatirozott, hogy vdteli
ajdnlattal keresi meg a Liter 059122 helyrajzi szdmt ingatlan tulajdonosait a B6di
Miria Magdolna utca meghosszabbitAsaban l€vt5 52315 helyrajzi szrimt helyi
kdzritnak a 12 mdler sz6lessdgtire t<irt6n6 kiszabiil yozitsithoz sziiksdges 959 m2

nagys6gri teriiletszerzds 6rdek6ben, ingatlanvagyon szakdrto iltal 2021.72.06.
napon kdszitett szakv6lemdny alapjtn 131 Ft/mz +2\yo-os korrekci6, azaz
157,2FtJm2 fajlagos 6ron, mindiisszesen 150.755 Ft risszegben.
Amennyiben a vdteli aj6nlatra elutasit6 nyilatkozat drkezik az
ingatlantulajdonosokt6l, vagy a v6teli ajiinlat 6tv6teldtSl sziimitott 8 naptriri napon
beliil nem tesznek nyilatkozatot. Litdr K<izsdg onkormiinyzata kisajititrisi elj6r6st
kezdem6nyez.

A K6pviselri-testiilet felhatalm azza a polgfumestert a sziiks6ges int6zked6sek
ell6tds6val.

Felekis: Varga Mihiily polg6rmester
Hatririd6: azonnal

3. Vegyes iigyek - munkag6p beszerz6s

Auerbach J6nos kdDv iselo
Szeretndm megk6rdezni, hogy polgdrmester tr elkilldte-e azt a levelet a Beliigyminisztdrium
fele, amiben egyrdszt az elsziimol6si hat6ridot, valamint annak a tdnynek a lelisztitzbsttt
fogalmaztuk meg, hogy a testtilet 6ltal meghatirozott 15412021(XL 10.) Lkt hatiirozatban is

elfogadott, valamint a pdnziigyi bizottsiig 6ltal r6szletesen kifejtett 38/2021.(XI.10.) Pii

hatarozatban meghat6rozott kommunalis g6p vris6rl6si paramdtereket korm6ny tamogatiis

terh6re beszerezhet6 -e. Megrendelte polgarmester rir a traktort vagy munkag6pet l5 milli6
forint dsszegben? Az rendben van, hogy polgrirmester fmak nem tetszik, nem felel meg, de

akkor is egy polgiirmestemek k6telez6 egy kdpvisel6-testiileti ddntdst v6ghez vinni. Ezt a
d6nt6st v6ghez vitte a polgdrmester tr?

Varga ih6lv oolsArmester
Nem vittem v6ghez mert midrt kell ugyan olyan haso

alapu gdp, ami parkjaink, valamint kerdkprirutjaink
nl6 gdpet venni, hisz mdr vagy egy traktor
gondoziis6ra lett vAserolva tarlozdkokkal
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Auerbach .linos k6pvisel(i
Van egy kdpviselS{esttileti diint6s, amit a polgrirmesteriink nem hajtott v6gre. Most miir
t<jbbszdri felsz6litrls utin, a mai napon is k6rdezem, ezt a k6pvisel6-testiileti dcint6st v6gre
hajtotta-e?
Varea Mih6lv pols6rmester
Nem

Auerbach Jiinos kdpviselo
K&em azl, hogy a jegyzo asszony inditsa el a hivatalos eljrir6st a polgdrmestertink ellen

Bencze Eva ieeyzl
En nem tudok elj6r6st inditani a polg6rmester ellen. Az elj6riisi rend nem igy mrikrtdik. A
k6pviseki-testtilet ddnt, mi abban az esetben v6grehajtjuk, amikor megkapjuk a dtint6s hoz6nak,
azaz a polgirmestemek a fel6nk jelzett intdzkedds6t. Amig a hivatal nem kapj a meg az
int6zkeddsi utasitest, hogy mi ezzel a hatdrozattal, hogyan menjiink tov6bb, amennyiben persze
jogszab6ly szerinti a diintds, akkor tudunk iigyet inditani. A polgiirmesternek a hatriskrir6be
tartoz6 hatarozat v6grehajds6t amennyiben a kdpviselo{estiilet sz6mon szeretnd k6mi, hogy
mi6fi nem hajtotta v6gre, egyedill csak a testtiletnek van hatiisk<ire. Tehat a k6pvisel6-testiilet
fegyelmi eljdrdst kezdemdnyezhet a polgiirmester ellen. En nem tudok eljiirdst kezdemdnlezni.
Amennyiben most hatiirozatot hoz a testiilet arr6l, hogy fegyelmi eljririist kezdemdnyez a

polg6rmester ellen abban az esetben az eljiris lefolytatris6ban tudunk kcizremtikridni.

Luk6ts G6bor Akos kdpviselo
Ennek van valami idobcli korl6tja?

Bencze Eva e ZO

A testiileti hatiirozatot kdvet6en indul az elj6r6s

Auerbach J6nos selii
Akkor 6n felteszem a k6rddst. Szeretndm, ha szavazn6nk arr6l, hogy inditsunk fegyelmi eljrir6st
a polgilLrmester ellen. A traktor beszerzdssel kapcsolatosan az dsszes anyagot ndzzdk trl.. a

hangfelvdtelek ne legyenek let6rdlve. Ut6na lehet nezni az online krjzvetft6seknek is.

Varsa Mihiily polg6rmester

En akkor sem 6rtettem vele egyet
munkagdpet szeretn6k.

Ha nem j6 a kommunrilis g6p midrt kell ertiltetni? En

Auerbach Jrinos k6 viselo
En meg rigy gondolom, hogy j6!

Varsa MihAly oolgiirmester
Honnan tudod Te, hogy j6
megkdrdeztem 6s meg is ndztem,
kommun6[is gdpre vonatkoz6an,
mivel rossz . tapasztalatuk van.

? 6n elmentem Balatonalm6di V6rosgondoks6ghoz, ds

v6lem6nyt k6rtem a vezetot6, 6s a g6pkezel6t6l hasonl6 tipusri
semmikdppen nem javasolj6k megv6telre a kommun6lis gdpet

Lukats Gabor Akos kdpvisel6
6n aa mondom ne kapkodjunk mivel l6tjuk, hogy a beszerz6s hat6rideje a veszdlyhelyzetre

hivatkozva 2022. december 3 1-re m6dosul, ezefi a^ gondolom, hogy az a srilyri felelossdg,

hogy nem kertilt megrendeldsre nem kocktiztatja a l5 milli6 forint visszafizetdsdt.

5

f



Bencze Eva iegyz6
A munkag6p iigy6ben mikor elindult az elj{ris polgiirmester rlr utiina jrirt m6s telepiildsen
megpitlyttzott munkag6peknek. Elkiildttik a levelet a hat6rid<i m6dosit6s iigy6ben a
Beltigyminiszt6rium fele.

Lukets Gabor Akos k6pviselo
Az lev6l a Beltigyminiszt6rium fele nem kertilt elkiild6sre, hogy melyik gdp a beszerezhet6

Varea Mih6ly Dolgermester
Az nem tdrt6nt meg.

Luk6ts G6bor Akos k6pvisel6
Pedig an6l volt sz6, hogy megtdrtdnik. Veszdlyeztetttik azt, hogy a munkagdpet be tudjuk
szerezni hat6rid6ben. M6rr november 10-6n neki kellett volna 6llni a beszerz6seknek, de egy
l6p6s nem tdrt6nt ezzel kapcsolatban. De ez m6r elhangzott, ds ilyenkor tudok egyet 6rteni
Auerbach Jrinos kdpviselS t6,rsammal, hogy akkor a polg6rmester tr ellen a fegyelmi eljiirist
tegytik meg. En azt mondom, hogy mdg vri.rjunk mdg ezzel a helyzettel, ezzel a legyelmi
elj6r6ssal mert nem ez a megold6s. Nem tudom milyen lehet6s6gtink van, hogy ezen a traktoron
trillegyiink m6r.

Varea Mih6ly polsdrmester
Most akkor traktor legyen vagy munkagdp legyen?

Luk6ts G6bor Akos k6pviseki
Ddntdttiink m6r! En nem tudok erre mit mondani. En nem birrilhatom feliil egy kdpviselci-
testiilet ddntdsdt. En nem akarok ezzel foglatkozni, Uriil6k, hogy mar ddnt6tttink.

Varga Mih5ly polg6rmester
J6 akkor majd kett6 traktor lesz

Luk6ts G6bor Akos k6pvisel<i
A fegyelmi eljiriisra tdrjiink vissza jriv6re az a javaslatom. J6rjunk utdna eloszdr. Sajnos
eljutottunk egy olyan pontra, ahol nincs mis lehetosdg. Jogi dolgokra kell terelni a dolgokat,
hogy megtd,rtdnjen az, amirril besz6ltiink. Nem a j6sziinddkot kdrd6jelezem meg, hanem azt,
hogy van egy k6pvisel6-testtileti ddntds, 6s hol tartunk. Jogilag tov6bb tudjunk ldpni, akkor
nincs m6s eszkdz, ha ez igy marad.

Bencze Eva iegyz6
Rtjviden elmondan6m, hogy mi vonatkozik a fegyelmi v6tsdgre. A polgrirmester fegyelmi
vdts6get kdvet el, ha tisztsdgdb<il, illet6leg foglalkoztat6si jogviszonyrib6l ered6 kdtelezettsdgdt
vdtkesen megszegi. Kiszabhat6 fegyelmi biintetdsek lehetnek a megrov6s, kedvezm6nyek ds
juttat6sok cs6kkentdse, megvon6sa, illetve illetm6ny6nek, tiszteletdijrinak legfeljebb 2oY"-kal
tdrt6n<i cscikkent6se. A kedvezmdnyek 6sjuttatrisok cs<ikkent6se, illettileg megvonisa, valamint
az illetm6nynek 6s tiszteletdijnak a cs6kkent6se egy 6vndl hosszabb id6szakra nem
vonatkozhat. A fegyelmi elj6r6st a kdpvisel6-testiilet rendeli el. A fegyelmi etj6rdLs

kezdem6nyez6s6re a k6pvisel6-testiilet tagia, bizotts6ga 6s a f6v6rosi, megyei kiizigazgat6si
hivatal vezet6je jogosult. Az elj6r6s soriln vizsg6latot kell tartani, amelynek lefolytatrisdra a

kdpvisel6-testtilet tagjai kdztil hiiromtagri vizsg6l6 bizottsiigot kell megb(zni. Sz6nd6kos
k6rokozis esetdn a polg6rmester a teljes k6rt kdteles megtdriteni. Gondatlan k6rokoziis esetdn
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a polgArmester egyhavi illetmdnye, illetoleg tiszteletdija erej6ig felel. Ennek az6r1 pontosan
utrina kell n6zni.

Luk6ts G6bor Akos kdpvisel6
AZ javaslom, hogy ezt a helyzetet most tegyiik fdlre ds n6zziik meg, hogy jriv<i 6v elejdn,
hogyan fog ez elindulni. A meghozott ddnt6sek v6grehajt6s6val kapcsolatban azt mondom,
hogy akkor lett volna baj, ha a tavalyi 6vben a november 10-i ddntdsiink szerint december 3l-
ig nem lett volna beszerezve a traktor, 15 milli6 forintot elvesztettiink volna. Itt kockeztatott a
polg6rmester.

Auerbach J6nos kdpvisel6
Nem akarom 6n megvonni a polg6rmester tisztelet dij6t. Magdval az elj6rrissal nem 6rtek egyet,
amit csinelt. K6rem, a mai tl6s hanganyagrit megtartani.

Varsa Mihalv polgdrmester
Akkor meg fogom tenni a l6pdseket.

Hongzovar a leremben

Varga MihAly polg6rmester
K6rem a testiiletet, hogy napoljuk el a gdpvrls6rliist, ds majd az rij testtilet ddnt r6la.

Luk6ts G6bor Akos k6pvisel6
Es az mikor lesz?

Varea Mihaly polg6rmester
Majd az els6 f6l6vbe.

LukAts GAbor Akos k6pviselo
Az biztos, hogy nem mert meg lett hosszabbiWa a veszdlyhelyzet.

Auerbach Jrinos k6pvise16
De van egy testtileti drint6s!

Varga MihAlr' polgarmester

J6 rendben van, de feliil lehet bir6lni, ha aa mondja a testiilet, hogy nem akar m6r vele
foglalkozni, ddntse el az tj testiilet.

LukAts Gabor Akos kdnviselo
Igen, lehet ezt is mondani, de 6n nem akarok m6r ezzel foglalkozni. Csinrilja rigy ahogy

gondolja a polgrirmester tr. Egy testiileti ddnt6s ut6n had ne adj ak m6r tanecsokat. A
polgrirmester urat m6r megbizta a testtilet, a polg6rmester ir meg csin6lja ahogy akarja. Csak

zrirjuk m6r le ezt a rdsz9t.

Auerbach J6no s kdpviselo
Egy biztos, ha nem rigy hajtja v6gre a polgiirmester rir ahogy a k6pviselo{estiileti d6nt6s van

akkor dn egydnileg meg fogom tiimadni.
Igaz, hogy vegyes napirendi pontra nem kdrtem felvenni, de mi van a sportegyesiilet iigydvel?
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Bencze Eva ieevz6
Pr6b6ltam a mrilt pdnziigyi bizotts6g iil6sen, meg az elmrilt ii[6sen, amik ddntdsek voltak azokra
kdsziteni egy tisszefoglal6t, ami a kdt iil6s kdzdfti jelentds. Ahogy a testtlet eldtjntdtte, hogy
ldpjtlnk tov6bb ds z6rjuk le a sportegyesiilettel kapcsolatban az elj6rrist, mi megtettiik a
l6pdseket. December 7-re egy egyeztetdsi targyaliist hivtunk <issze, itt voltak a pdnziigyi
bizottsdgb6l ndhrfury tag, k6pvisel6k is. Az elntik is megjelent ds ktjzdlte. hogy <i vdlhet<ileg
beteg, koronavirusos, ezdrt a megbeszdlds meghirisult. En megpr6biilok m6g ebben az 6vben
biztositani neki egy lehet6s6get, hogy eljtijjdn ds az elsz6mol6siit rendezztik. Ki fogok kiildeni
egy dsszefoglal6 tibl|zatot az 500 000 forintos Civil Szervezetes elsz6mol6srir6l, 6s kdrem a
testtiletet, 6s a bizottsiigot, jelezzen vissza, hogy elfogadja vagy sem az elsz6mol6st. _Van a
Sport Egyestilettel egy szerz6ddsiink a mfifiives pelya karbantart6sra, amit ebben az dvben mi
nem fizettiink ki az egyesiilet fele, mivel a p6lyahaszn6lati bevdtelekr6l nem sziimoltak el.
Jrinius h6napig van befizetve a pillya haszniilati dij. Ennek is a jogi tisaizriset szerettiik volta
az egyeztetdsen lefolytatni. A karbantart6sr6l sz6l6 trijdkoaat6t az MLSZ fele az elnrik
folyamatosan kiildi, hogy iizemel a p6lya.

Varsa Mihiily ools6rmester
Amennyiben nincs tdbb kdrd6s dszrev6teI az iildst lez6rom.
Varga Mihrlly polg6rmester a nyilviinos k6pvisel6-testiileti tildst 9:30 6rakor lez6rta
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